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Noi, cei care slujim școala su
perioară de foarte mulți ani, în
țelegem poate mai complet în
treaga însemnătate a măsurilor 
dezbătute în recenta plenară a 
partidului pentru elaborarea unei 
noi legi a învățămîntului care îl 
va structura și-l va reașeza în 
mod științific, mai deplin concor
dant la epoca noastră, la contem
poraneitatea științifică și tehnică 
mondială. Spun aceasta, pentru 
că eu cunosc din experiență pro
prie, de 50 de arii .slujiți la ca
tedră; de la ce s-a pornit, cît de 
mari au trebuit să fie eforturile,

chiar sacrificiile materiale ale 
statului, ale regimului nostru 
pentru a ridica învățămîntul ro
mânesc în rîndul școlilor de 
prestigiu din lume, cît de bine 
se reflectă în oglinda școlii no
bilele transformări pe care le-a 
cunoscut țara noastră sub aus
piciile politicii de mare înțelep
ciune a partidului.

Fiecare lucru spus în plenară, 
îndrumările toate care au reieșit 
atît de limpede din cuvân
tarea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU trebuie reținute, 
au — în contextul preocupărilor

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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DUMITRU MICU

In reprezentarea mea, Lucre- 
țiu Pătrășcanu a fost întotdeau
na. un intelectual de elită, spi
rit incandescent, gînditor cu un 
vast orizont, marxist autentic. 
Cunoscîndu-i activitatea pe tă- 
rîm social-politic de ajuns de su
mar, am avut în schimb, șansa 
de a-i parcurge sau măcar foi- 
letona lucrările de istorie, eco
nomie politică și filozofie apăm- 

]4e în primii ani de după 1944 : 
Un veac de frămîntări sociale, 
Problemele ele bază ale Româ
niei, Sub trei dictaturi. Curente 
și tendințe în filozofia româ
nească, cum și diverse studii 
mai mici, conferințe, articole și 
interviuri. Eram în acei ani elev 
la un liceu din Cluj, în clase nu 
prea mari, și, desigur, nu aveam 
nici pe departe pregătirea tre
buitoare pentru a putea înțele
ge integral cuprinsul unor ase
menea scrieri ; totuși, m-am a- 
les cu anume cufioștințe pre
țioase și mai cu seamă am ră
mas impresionat de ținuta inte
lectuală a acestor opere, de a-- 
cuitatea analizei, stringența ar
gumentărilor, de suplețea și mo
dul nuanțat al aprecierilor, de 
claritatea expunerii. Volumul 
Curente și tendințe în filozofia 
românească, îndeosebi, mi-a fost, 
o vară, carte de căpătîi. Deși 
nu puteam, chiar la nivelul meu 
de atunci, să ader la toate con
cluziile autorului, deși simțeam 
că în special capitolul despre 
Blaga e susceptibil de comple
tări si reformulări, cartea în an
samblu mi s-a impus ca o rea
lizare notabilă în olanul gîndirii 
filozofice naționale.

Recitesc, cu emoție, textul li
nei convorbiri din 1945 cu Ton 
Biberi, reprodus în volumul Lu
mea de mîine al acestuia din 
urmă, în care Lucrețiu Pătrășca
nu, la cererea interlocutorului, 
își rememorează succint exis
tenta și își rezumă concepția so
cială, crezul politic. Acest in
terviu, asemeni atîtor texte de 
Pătrășcanu, e un document zgu
duitor, expresie a celei mai cu
rate conștiințe revoluționare și a 
unei iubiri de țară impresionan
te. Militantul comunist își evocă 
anii de formație spirituală, o 
criză religioasă din adolescență, 
lecturile din anii de ucenicie pe
depsite cu eliminarea pe un an 
din toate școlile statului, covâr
șitoarea impresie stîrnită de Re
voluția din Octombrie. începu
turile activității în cadrul miș
cării socialiste, munca în rîndu- 
rile Partidului Comunist din 
România, în condiții de crîn- 
cenă ilegalitate, perioadele de 
detențiune în închisori burghezo- 
moșierești. Mobilul tuturor ac
țiunilor sale a fost, din adoles
centă, ba din copilărie chiar, 
sentimentul patriotic, unit în cu- 
rînd cu o tot mai limpede con
știință a faptului că pentru e- 
mancipare națională trebuia ac
ționat revoluționar. „Dacă pri
vesc înapoi și-mi refac mental 
viața — a spus Pătrășcanu — 
înțeleg că a trebuit să devin 
luptător, și încă foarte de tim
puriu. încă din liceu, ceea ce se 
numea pe atunci „infama reac- 
țiune“ m-a lovit, și m-a lovit 
puternic“. Iar în alt moment al

convorbirii, amintindu-și cele 
dintîi lecturi hotărîtoare, decla
ra : „îmi amintesc mai ales de 
lecturile pasionate ale acestor 
ani, cînd mi s-a deschis, prin 
mijlocirea operelor lui Sadovea- 
nu, Caragiale, Brătescu-Voinești, 
și a literaturii semănătoriste, pa
siunea pentru viața și fenome
nul românesc. N-aș putea spune 
că aceste lecturi m-au înrîurit 
fundamenta], dar ele au contri
buit la trezirea interesului pen-

(Continuare in pag. a IV-a)

IN PAG. 7

SPORT

• MEXIC—gazda 

celei de a XlX-a 

OLIMPIADE

• Dacă n-ar fi 
echilibrul 

mediocrității
(avancronica etapei de fotbal) 

______________________________ I

VALOAREA DASCA
LILOR SE MĂSOARĂ

PRIN CALITÂTILE

DISCIPOLILOR

In Editura politică
a apărut:

PLENARA 
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN

din 22 — 25 aprilie 1968

CUPRINS
— Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la încheierea 

dezbaterilor privind dezvoltarea învățămîntului de cultură 
generală, profesional, tehnic și superior în Republica Socia
listă România.

— Informarea Comitetului Executiv al CC. al P.C.R. cu 
privire la compoziția partidului, la întărirea continuă a rîn- 
durilor sale și intensificarea activității de educare a comu
niștilor.

— Informarea Comitetului Executiv at C.C. al P.C.R.. cu pri
vire la activitatea organelor și organizațiilor de partid, de 
stat și obștești privind examinarea și rezolvarea scrisorilor, 
sesizărilor și cererilor oamenilor muncii.

— Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la unele pro
bleme actuale ale activității internaționale a Partidului Co
munist Român.

— Hotărîrea Comitetului Central al Partidului Comunist
Român cu privire la reabilitarea unor activiști de partid.

Lucrarea a apărut în tiraj de masă.

Acad. prof. 
MILTIADE FILIPESCU
pentru îmbunătățirea învățămîn
tului — o însemnătate deosebită. 
Fie-mi îngăduit să mă opresc 
doar asupra cîtorva aspecte pe 
care le-am reținut cu deosebire.

In primul rînd, nu pot să nu 
remarc luciditatea, spiritul rea
list, laborios, totodată, cu care 
a fost analizat stadiul actual al 
învățămîntului, incisivitatea Cri
tică, întemeiată, constructivă, 
care au avut darul să ne mobili
zeze pe toți cei care activăm pe 
tărîmul școlii într-o activitate de 
largă perspectivă^ pentru a con
feri valoare practică indicațiilor 
primite. Am avut sentimentul că 
în plenară, au fost exprimate pă
rerile, propunerile, dorințele noa
stre, am simțit ca definitivarea 
studiilor elaborate de Ministerul 
învățămîntului pentru o nouă re
așezare a școlii de toate gradele 
constituie de fapt o sinteză a 
experienței noastre, a observați
ilor pe care dascălii și specia
liștii le-au făcut în ideea perfec
tării învățămîntului. S-a ajuns în 
cele din urmă, după o perioadă 
de studii și consultări, potrivit 
indicațiilor date de Congresul al 
IX-lea al partidului, la o for
mulă socotită adecvată pentru 
mersul înainte al învățămîntului 
nostru, la un sistem unitar, bine
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Confruntare

Citate din
(Continuare în pag. a IV-a)

„Una din condițiile de căpe
tenie pentru ca arta să aibă pu
tere mobilizatoare și educatoare 
— precizează C. DOBROGEA- 
NU-GHEREA — este moralitatea 
artistului însuși, înălțimea mora
lă, intelectuală, ideală la care a 
ajuns". Evident, această exi
gență formulată de marele 
nostru critic vizează nu numai 
arta, ci orice creație umană, și 
nu numai pe artist, ci pe orice 
creator de idei, de reale și efi
ciente valori materiale și spiri
tuale, aflate în patrimoniul uma
nității, în serviciul umanizării și 
al binelui comun.

In ansamblul valorilor umane, 
dar mai cu seamă în contextul 
nostru socialist, exigența mora
lă, slujirea nețărmurită a ade
vărului a devenit cel mai strin
gent imperativ categoric. Ea de
vine, totodată, cu energie invin
cibilă și se profilează sub ochii 
noștri ca trăsătură structurală a 
omului modern, a personalității 
de tip nou.

Pentru ca investigația științi
fică să satisfacă la un înalt și 
mereu elevat nivel de eficacitate

TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU 

A PRIMIT PE 
N'FAMARA KEITA, 
membru al Biroului Politic 

Național al Partidului Democratic 
Guineez, ministrul schimburilor

din Guineea
Vineri la amiază, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, pre
ședintele- Consiliului de Stat, a primit pe N’ 
Famara Keita, membru al Biroului Politic 
Național al Partidului Democratic Guineez, 
ministrul schimburilor din Guineea, care se 
află in vizită în țara noastră în fruntea unei 
delegații econdmice guvernamentale.

l.a primire a luat parte tov. Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului exterior.

în timpul întrevederii, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea colaborării eco
nomice între cele două țări și unele aspecte 
ale situației internaționale actuale.

(Agerpres)

memorie,
- - 1 .

Plouă. In amintiri și peste lu
me, plouă. O ploaie vijelioasă și 
aspră, prăbușită peste pămînt ca 
o jertfă a zeilor. Tăcută și în- 
cîlcită ca barba uscată a acestui 
pămînt, peste care de mult n-a 
căzut o gură de apă. Nu se 
aude.scrîșnet de tunet, nu scapără 
strigăt de fulger. O ploaie ca un 
rit, cumplit și păgîn, de dincolo 
de despărțirea de umbră a lu
crurilor. Stropi mari bat în fe
reastra memoriei, frînguiți de tint 
și de arbori. Și-i șters' pentru o 
clipă cu batista palidă a amin
tirii, și se face pentru o clipă 
senin în fereastră, dar ei bat din 
nou, insinuant, și prelungiți pe 
un deget de frunză îmi apropie 
dintre plopii casei, ca un fum zu
grăvit, albă nălucă peste care 
doi ochi ard rotund și intens; 
țntr-o ciudată decantare se con
turează în fereastra dinspre me
morie chip de prieten depărtat 
și îndrăgit, peste care timpul n-a 
putut cerne praf de uitare. Stă
ruie în fereastră cu ochii arzînd 
întrebător, pentru ca dintr-o dată

totul să dispară, miraj și alchimie, 
și gind, și ispită. Și plouă din 
nou, în amintiri și peste lume, 
vijelios și aspru, și tăcut, și în- 
cîlcit, peste un pămînt crăpat și 
setos, frînt între durere și bucurie, 
ca între două tărîmuri dușmane. 
E o liniște surdă, că parcă aud, 
din a funduri, lătrînd cățeii pă- 
mîntului. Sfîșii cu un deget um
bra ploii și de după marama unui 
curcubeu părelnic și sfios reapar 
arzînd întrebător doi ochi rotun
jiți peste chipul știut. Pornesc pe 
dira curcubeului, apropiindu-mi 
chipul prieten și îndrăgit, încer
ci nd să-l înțeleg, frumos și în
treg, așa cum l-am cunoscut și 
cum îl păstrează odăile cele de 
afund și albastre ale sufletului...

★
Noi îi spuneam nea Florică. 

Nu era cu mult mai în virstă 
decît noi, dar îi spuneam nea Flo
rică. Și nu numai noi îi spuneam 
așa. Chiar cei de-o seamă cu el 
sau mai ridicați cu un an, doi — 
îi spuneau nea Florică. Cum ? 
De ce ? Nici acum nu pot ex

plica. Ceea ce știu, e că avea o 
vorbă blîndă și domoală de 
te ungea la inimă. Și mai 
avea un simț al lui de a 
te nimeri totdeauna cînd te 
aflai la strimt oare de gînduri 
și nu puteai ieși din ele, și-ți 
spunea tocmai vprba care îți lim
pezea mintea și inima, înseninin- 
du-te în mijlocul drumului, unde 
te întilnea. sau rezemat de stă- 
noaga podului. Nu era cu mult 
mai in virstă decît noi, dar poate 
și pentru că știa multe, și pentru 
că știa cheia cu care să-fi încer
ce sufletul — noi îi spuneam 
nea Florică. Și nu era mai înalt 
decît noi, și nici mai lăt în spate, 
ochii îi avea tot albaștri, și nici 
pe drum nu călca domol, apos- 
tolește ca Dumitru Sfinții (ha 
dacă-mi aduc bine aminte călca 
apăsat, trudit, parcă trăgînd pă- 
mîntul după el) iar fața nu-i era 
coborîtă blajin din catapeteasma

I. ANDREIȚĂ
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practică și teoretică acest pro
gramatic și constructiv mesaj 
social, se preconizează un sistem 
de măsuri principiale și concret- 
organizatorice, care vizează în 
esență orientarea, problematica, 
stilul muncii de cercetare, sti
mularea inițiativei creatoare, 
perfecționarea pregătirii cadre- 

Etica
lor științifice, modalitățile de 
verificare și valorificare a rezul
tatelor obținute în cele mai di
ferite domenii.

Rezultatele și eficiența anga
jărilor științifice depind, firește, 
de metodele folosite, de natura 
obiectivelor formulate, de con
dițiile în oare se desfășoară, 
de mijloacele și scopurile ei, 
dar ele depind — și doar asu- 
supra acestui aspect aș vrea să 
insist —- și de factori subiec-

tivi : de calitatea morală și in
telectuală, de concepția cercetă
torului, de atitudinile și relațiilf* 
sale.

Adevărul n-a fost, nu este și 
nici nu poate fi „un repaos 
mort“, o abstracțiune gratuită, 
identică cu ea însăși, ne.contin- 
gentă cu timpul, cu spațiul, cu 

muncii

vărul dobîndește îippotriva erorii 
pregnanță, putere de pătrundere 
și de convingere, capacitatea de 
înrîurire nu numai în funcție 
de alți parametri esențiali — 
spațiu, timp, epocă, orînduire 
socială, nivel de cultură și ci
vilizație, cerințe și necesități — 
ci și în dependență de creatorul

tudini și de înfăptuiri creatoare 
în toate domeniile și sferele de 
activități umane, ci și la un 
proces precipitat dar profund de 
configurare și de afirmare vi
guroasă a personalității plenare.

Munca intelectuală și de crea
ție este impulsionată în prezent 
de un complex de factori so-

intelectuale
Conf. univ. ELENA MAFTEI

Universitatea 

viața, cu omul. Istoria adevăru
rilor reflectă istoria societății și 
a omenirii. Cele cucerite de o 
epocă se desăvîrșesc prin noi 
cercetări, cunoașterea fiind un 
proces infinit, o apropiere veș
nică a gîndirii de obiect. Născut 
în practica vieții și a relațiilor 
interumane spre a le sluji, ade-

București

și exponentul său spiritual — 
Omul. între adevăr și persona
litatea morală a demiurgului său 
există, evident, o unitate indes
tructibilă.

în condițiile optime ale lujnii 
noastre asistăm nu numai la o 
lărgire, la o îmbogățire treptată 
a nobilului palmares de idei, ati-

ciali și de răspundere (inclusiv 
Consiliul național pentru cerce
tarea științifică), se desfășoară 
cu forțe sporite considerabil și 
unite prin intime afinități mo
rale, după o metodologie supe
rioară, cu mijloace metodico- 
tehnice moderne, fiind orientată 
de cele mai strălucite minți și de 
cele mai integre caractere mo
rale.

Gîndirea și spiritul științific 
nu mai sînt considerate apanajul

exclusiv al savanților, al oame
nilor de înzestrare excepțională,' 
ci au devenit în climatul nostru 
social și chiar în epoca noastră 
trăsături caractereologice domi
nante, ce se cultivă încă din apii 
de școală și mai cu seamă de 
facultate, unde se desăvîrșește 
— moral și intelectual — for
mația viitorilor specialiști din 
cele mai diferite domenii. Aceste 
calități nu se formează însă 
de la sine, cj implică o mare 
solicitudine și responsabilitate 
din partea tuturor educatori
lor, care simultan cu informația 
transmisă au datoria să formeze 
și personalitatea morală, fizio
nomia caractereologică a tinerei 
generații. Tn vederea realizării 
acestui obiectiv de finalitate 
majoră — se înțelege — întregul 
climat de viață, de muncă, 
de relație și de gîndire trebuie 
să fie — și este în cea mai mare 
măsură — optim și eficient.

Gîndirea independentă și crea
toare, spiritul științific, atitudi
nea profund morală și receptivă

(Continuare in pag. a Vil-a) La Uzinele „1 Mai" din Ploiești
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AER CURAT
IULIAN NEACȘU

Eriati In viata fieeărni 
•m destule clipe, minute, 
•re uo eMar zile de des- 
eampfcnire, ari pur și simplu
• ne&daptare temporară la 
medie. Tet ceea ee se în- 
tlmplft atenei In jur se pare 
eă e împotriva ia, zgomotele 
«•auzite înainte te distrag, 
tresărim, prietenii par niște 
•ocunoscnri sau cel puțin 
,,neennoscuti“, agitația se 
transferă In buimăceală. De 
aceea picioarele se mișcă de 
capul lor, cuvintele ae as- 
eand în spatele limbii, cu
tele ftl brăzdează fața ea on 
tataia; al nnei tristeți neîn
țelese ; m mănîncl, nu 
dormi de cit atunci cînd nu 
mai poți ea faci altceva, riști 
să te desparți de niște oa
meni altfel iubiți și stimați. 
Aceasta se întîmplă mai ales 
etnd ești bonlav, oricît de 
bolnav, primăvara, și se ex
plică foarte bine prin medi
cină. Dar nu starea ca atare 
ne interesează, cit eliberarea 
de sub această stare cit mai 
repede și astfel reîntoarce
rea noastră grăbită în spe
cie, alături de ceilalți, trăind 
so/ftl 91 "n altfel. Pentru că 
e foarte greu, dacă nu în
țelegi envîntul om. să supra
viețuiești propriilor iritări 
nemotivabile, să accepți că
lătorind eă nu ești singurul, 
unicul, pasager universal cu
• biografie dnmuezeiască. 
Trebuie să ne acceptăm, nu 
semănăm unii cu ceilalți 
deeît în măsura în care se 
spune oft sîntem oameni, 
ochii noștri au culori mereu 
altfel, ne findîm flecare la 
altceva, iar dacă un îndră
gostit, repetîndu-șl în gînd 
că o . iubește pe ea • i 
accepiă ea un cm. mergiad 
lingi ei. să se rindea*că
si spună) că trebuie să ma
niace. na este sau nu merită 
să fie aiît de îndrăgostit. 
Trăim alături ^sincronizați, 
uneori, sau unii dintre noi 
se întorc cu fața la perete 
ea să-și amintească, să și 
regrete, să și iubească, să și 
pltagă copilăria, alții nu-și 
doresc deeît prezentul (ceea 
ce fac acum), alții viitorul 
(ceea ce vor face sau ar pu
tea să facă). Și dacă recu
noaștem sincer că nu este

TELEVIZIUNE
StMBATA 4 MAI

• 17,90 Lumea copiilor
• 17,50 Fotbal: Ungaria —

U.R.S.S. Transmi
siune de la Budapesta

• 19,35 Telejurnalul de seară
• 19,50 Buletinul meteorolo

gie. Publicitate
• 20,00 Tele-enciclopedia
• 21,00 Vom reveni... peste

șase luni
• 21,10 Film serial „Sfintul**
• 22,00 Lumini și sunete de

odinioară
• 22,45 Invitatul nostru: Jean

Claude Pascal
• 23,00 Telejurnalul

de noapte

DUMINICA 5 MAI

• 8,40 — Pentru copii și ti
neretul școlar : Bibliote
ca lui Așchiuță ; Film se
rial „Wilhelm Tell“ ; 
„1 800 de secunde".

• 10,00 — Ora satului
• 11,30 — „De strajă pa

triei".
• 12,00 — Concert sim

fonic.
• 14J5 — Zig-zag — tele- 

magazin
• 19,00 — Curierul artelor.
• 20,15 — Rapsodia Ro

mână
• 20,50 — „Cînta un cava

ler o serenadă" (televa-
rietăți).

• 21,20 — Film artistic : 
„Așa a compus George 
Gershiwin".

• 23.35 — Telejurnalul de 
noapte. 

vinovat nimeni de con
fuzia acelor momente, și 
dacă nu bem prea mult 
62 să coborîm pe miini, 
și dacă nu ne certăm cu 
ceilalți, ca să ne substi
tuim „accidentul" cu false 
motive, este foarte bine. Dar 
altfel e rău, dezechilibrul 
unuia se transmite, face victi
me din nevinovați, creează o 
stare generală anormală, de 
răutate și de neînțelegere 
gratuită. De aceea îmi plac 
atât de mult cei care în
cearcă oricum să se sincro
nizeze pe o condiție, pe o 
împrejurare comuna, citind, 
fiind spectatori de teatru, 
urmărind meciurile de fot
bal, răsfoind ziarele, zîmbin- 
du-și cînd se calcă pe picioa
re, renunțînd la orgoliu 
atunci cînd obiectul său 
e meschin (am auzit la o 
coadă la pîine spunîndu-se : 
eu sînt inginer șef și tot 
stau la rind ! Altădată am 
văzut cum un bărbat l-a îm
pins brutal pe altul, evident 
era mai puternic, dar... s-a 
văzut din cauza efortului că 
are un picior în ghips, și 
atunci celălalt, de unde se 
făcuse mic și sfios, a în
ceput să-1 înjure, vrînd cu 
orice preț să se răzbune !)... 
Printre oamenii cei mai plă
cuți sînt călătorii de sîmbătă 
după masa pînă duminică la 
munte. Pentru citeva ore de 
aer curat, acești „orășeni" 
merg cu trenul sau cu au
tobuzele intr-o înghesuială 
și veselie de nedeseris. Prin
tre ei te poți mișca fără 
teama de a jigni sau de a 
călca pe cineva din greșeală, 
pentru că ei nu pot să «e 
supere, nti pot să fie altfel 
deeît îngăduitori. nerfect 
sincronizați între ei în fa a 
bucuriei pe care și-o închi
puie fiecare în același loc. 
Nimic nu e mai tonifiant 
pentru cineva deeît să se 
alăture unui asemenea gruu 
de turiști săptămînali. sfc se 
suie în același tren cu ei și 
să-i asculte.

Iar munții sînt frumoși în
totdeauna pentru că sînt 
mari, de piatră, cu vîrfuri 
ascuțite, colorați în alb și 
verde.

de N. ANESTIN

ANNA PROCLEMER si GIORGIO ALBERTA7.ZI conducătorii 
companiei teatrale italiene care ne-a vizitat de curînd

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
rulează la Patria (orele 10; 
12,15; 14.30; 16,45; 19; 21,15),
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.30; 20,45).

GIOCONDA FARA SURÎS
Central (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21).

EA VA RIDE
rulează la Republica (orele 
8,45; 10,45: 12.45; 14,45; 16,45; 
19; 21,45), Festival (orele 8,45; 
11.15- 13.30; 16; 18,30; 21).

SlNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30? 13.45; 16.15; 18,30; 20.45), 
Grivița (orele 9: 11,15; 13,30; 
16; 18.15- 20.30).

EL DORADO
rulează la Luceafărul (orele 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30), 
Feroviar (orele 10; 12,45; 15,30; 
18,15: 21), Excelsior (orele 9; 
11.45 : 14,30 ; 17.15 ; 20). Melo
dia (orele 8.30 ; 11 : 13,30 ; 16 ;
18,30 ; 21), Modern (orele 9 ; 
11.15, 13,30: 16; 18,30; 21).

ZILE DE VARA
rulează la București (orele

Ripa Uvedeurode ION GRIGORE

TEATRE
SÎMBATA 4 -MAI

Opera română Ba! mascat 
ora 19,30 ; Opereta Contesa 
Maritza ora 19.30; Teatrul 
Național sala Comedia Maria 
Stuart ora 19,30 ; Sala Stu
dio Martin Bormann ora 
19 30 ; Teatrul de comedie 
Un Hamlet de provincie (se
ria nr. 16,) ora 20 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" Sala 
Schitu Măgureanu Iulius Ce
zar ora 20; Sala Studio 
Sfîntul Mitică Blajina ora 20 ; 
Teatrul Mic Baltagul ora 20 ;

9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16.30 ; 18,45 ; 21) 
VIATA ÎN DOI

rulează Ia Union (orele 15.30:
Desene animate ora 18;) 20,30). 

HAIDUCII și RĂPIREA FE
CIOARELOR

rulează la Lumina ( orele 9; 
12,30; 16; 18,30).

TOM ȘI JERRY
rulează la Doina (orele 9; 
10,30; 12; 13,30; 16; 18,15;
20,30).

SFÎNTUL LA P1NDA
rulează Ia Lira (orele 15,30; 
18; 20,30). Vitan (orele 15,30: 
18; 20,30).

PENTRU ClTIVA DOLARI ÎN 
PLUS

rulează la Giulești (orele 10; 
15; 17,45; 20,30), Arta (orele 9- 
14 în continuare. 17: 20,15).

BLESTEMUL RUBINULUI 
NEGRU

rulează la Dacia (orele 8,30— 
16,45 în continuare. 19; 21).

ÎMPUȘCATURI PE PORTATIV 
rulează la Buzești (orele 15,30 
18; 20.30).

CAUTAȚI IDOLUL

Teatrul „C. I. Nottara" sala 
Magheru Lovitura ora 19,30 ; 
Sala Studio Cafeneaua Came
leonilor ora 20 : Teatrul ..Bar
bu Delavrancea" Hoții ora 20 
Teatrul Evreiesc de stat Că
utătorii de noroace ora 20 ; 
Studioul I.A.T.C. Război cu 
Troia nu se face ora 20 ; Tea
trul „Ion Creangă"
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Opera română Prinț și cer
șetor ora 11 ; Liliacul ora
19,30 ; Opereta Singe vienez 
ora 10,30 ; Prințesa circului 
ora 19,30 ; Teatrul Național 
sala Comedia Heidelbergul de 
altădată ora 10 ; Regina. de 
Na var a ora 15 ; Oameni și 
șoareci ora 19,30 ; Sala Stu
dio Părinții teribili ora 10 ; 
Castiliana ora 15 ; Topaze ora
19.30 ; Teatrul de comedie 
Opinia publică ora 10,30 ; 
Nicnic ora 15,30 și 20,30 (se
ria nr. 17).

Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" sala Schitu Măgureanu 
Macbeth ora 10,30 și 20 ; Sala 
Studio Kean ora 20 ; Teatrul 
Mic Baltagul ora 10,30 ; Me
dalion Vasile Alecsandri ora 
15 ; Doi pe un balansoar ora 
20 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
sala Magheru Acest animal 
ciudat ora 10 ; O casă onora
bilă ora 19,30 ; Sala Studio 
Cînd luna e albastră ora
10.30 ;

rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,30).

PRAȘTIA DE AUR
rulează la Bucegi (orele 9; 
11.15; 13,30- 16; 18,15; 20,30).

EDDIE CHAPMAN — AGENT 
SECRET

rulează Ia Gloria (orele 9; 
11,45, 14,30; 18; 20,30), Miorița 
(orele 9; 11,45; 14,30; 17,30;
20,30).

VALETUL DE PICA
rulează la Unirea (orele 15,30; 
18; 20,30).

TOPKAPI
rulează la Tomis 'orele 9—16 
în continuare. 18,30; 21), Auro
ra (orele 8,30; 11- 13,30; 16;
18,30; 21), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

O SUTA UNU DALMATIENI 
rulează la Flacăra (orele 15,30: 
18; 20,30).

HOCUS-POCUS
rulează la Popular (orele 15,30; 
18; 20,30).

ÎNTOARCE-TE !
rulează la Munca (orele 16; 
18,15; 20,30).

DESTINUL

CÎNTECULUI

DE MASĂ

Definiția progresului în orice 
ramură a activității umane califică 
momentul static, steril drept re
gres. Parafrazînd pe Caragiale, 
zicem că o treabă care nu merge 
înseamnă că nu stă pe loc ci că 
dă înapoi. încremenirea absolută 
a existenței este infirmată de 
adevăr și — s-a dovedit — chiar 
ghețarii cei veșnici curg cu o 
încetineală specifică, dar curg... 
Și totuși, există un domeniu în 
care, sfidînd sensurile logicei, 
timpul se desfășoară invers, 
curgînd dinspre epoca frumoa
selor înfăptuiri spre aceea a im
pasului, avansînd adică deandoa- 
selea.

Căci dacă în muzica ușoară 
situația puțin roză era și este, 
ca atare, o moștenire pe care nu 
ne-am învrednicit încă s-o mai 
dichisim, dar care va renaște — 
sîntem siguri — în muzica co
rală nu ne putem lăuda nici 
atît: am avut o zestre admirabilă, 
pe care nu de mult am îmbogă
țit-o cu valori alese, lăsînd-o apoi 
în paragină.

Acesta este, scos din rama ma
nifestărilor festive și privit drept 
în față, tabloul vieții noastre 
corale. Fir al apei muzicii româ
nești de la începuturile afirmării 
sale, cîntecul coral este genul cel 
mai sensibil la prefacerile etice 
și estetice din viața societății, un 
adevărat orologiu al istoriei, care 
anunță pentru prezent și pentru 
posteritate marile evenimente 
social-politice, patriotice, care re
prezintă aspectele vieții celor 
mulți.

Ca o undă crescută din miș
carea tainică a apei, elanul crea
ției și al cîntării corale a însoțit 
istoria poporului nostru în clipele 
vitale ale ei : de la „Deșteaptă-te 
române" al avîntului pașoptist, de 
la Hora Unirii și cîntecele de 
luptă pentru independență și 
pentru desăvîrșirea unității na
ționale la folclorul revoluționar. 
Copiii au devenit oameni mari 
fredonînd „Tricolorul" și „Pe-al 
nostru steag", „Pe cărare sub un 
brad" și „Ana Logojana". Musi- 
cescu și coriștii lui au colindat 
țara în lung și-n lat și au cîntat 
peste hotare „Răsai lună" și 
„Stăncuța" ; Vidu, în fruntea co
ralei bănățene cu „Preste deal" 
și Ciprian Porumbescu în fruntea 
Reuniunilor de cîntări și muzică 
cu „Crai nou" aduceau mesajul 
conștiinței patriotice a maselor. 
Kiriac a transmis contemporani
lor învățătura izvorîta din nobi
lele strădanii ca dirijor al for
mației „Carmen" și ca dascăl 
muzical al poporului „că soarta 
muzicii românești în școală se 
hotărăște".

Zorile și apoi lumina străluci
toare a României Socialiste au 
chemat și cîntecul coral la o nouă 

• viață. Generații după generații 
s-au ridicat cîntînd „Republică 
măreață vatră", „Steagul parti
dului", „Țară mîndră, să trăiești", 
„Dar de nuntă" sau „Dobrogea 
de aur". Am văzut cum „Dor,

APA CURATIVA
rulează Ia Moșilor (orele 15,30; 
18: 20,30).

AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI 
FERICIȚI

rulează la Cosmos (orele 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30).

PROFESORUL DISTRAT 
rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18, 20,30).

LEUL AFRICAN 
rulează la Volga (orele 10—14 
în continuare 16.15; 18,30:
20,45).

EU, EU, EU... ȘI CEILALȚI 
rulează la Floreasca (orele 9: 
11,15: 13,30; 16; 18,30; 20,45).

EROII DE LA TELEMARK 
rulează la Rahova (orele 
15 30; 18: 20,30).

TREI GRĂSUNI
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,30).

RĂPIREA FECIOARELOR 
rulează la Drumul Sării (ore
le 15; 17,30; 20), Pacea (orele 
15,45; 18; 20,15).

PASĂREA PHONIX
LA 4 VOCI... de VASILE TOMESCU

dorule" a împrumutat frumuseți 
din folclor și cum cîntecele com
pozitorilor noștri au intrat în 
conștiința purtătorilor de folclor.

Nu-i mult de cînd formații 
corale de masă au devenit cu
noscute prin talentul cu care au 
reprezentat specificul folcloric 
național — contribuție admirată 
și peste hotare cu prilejul tur
neelor sau ale unor festivaluri 
internaționale. Nu-i mult de cînd 
stimulați de avîntul fără prece
dent pe care-1 cunoștea activita
tea corală, compozitori ca Gheor- 
ghe Dumitrescu, Radu Paladi, 
Teodor Bratu au creat inspirate 
cantate și piese corale de virtuo
zitate destinate în mod expres 
unor vestite formații corale să
tești și care au văzut lumina 
primei audiții pe scenele modeste 
dar însuflețite de dragoste pentru 
muzică, ale căminelor culturale. 
Nu-i mult de cînd colegii mei de 
conservator, talentați dirijori și 
buni cunoscători ai folclorului, 
aspirau să ajungă a sluji cu cinste 
viața corală la sate.

Din păcate, acești Icari cu 
aripi frinte nu mai caută astăzi

DIVERSITATE
CULTIVĂRII CLASICILOR

în cîteva articole anterioare 
ne-am ocupat de valorificarea 
clasicilor, de modalitățile pe care 
le socotim eficiente precum și 
de ceea ce mai împiedica uneori 
buna lor receptare.

Circulația și competiția clasici
lor este obturată adesea și de 
lipsa diversității în prezentarea 
și comentarea lor. Două forme, 
amlndouă insuficiente, tind să ia 
locul mănunchiului de contribuții 
convergente care să lumineze un 
scriitor. Acestea sînt: ediția de 
opere alese și monografia. Depar
te de noi gîndul de a refuza aces
te modalități. Sînt ediții de Ope
re alese foarte utile ca și 
monografii de o certă valoare 
(monografiile călinesciene, Viața 
lui Caragiale de Ș. Cioculescu, 
G. Ibrăileanu de Al. Piru etc.) 
Neajunsul nu stă în apelul la ele, 
apel firesc, ci în considerarea lor 
ca posibilități decisive, uneori 
aproape exclusive pentru recon
siderarea clasicilor. Acestea nu 
sînt unicele soluții și nici cele 
mai indicate cu putință. Protes
tul împotriva apariției continui 
de monografii este protestul îm
potriva unei concepții unilaterale 
de lucru, cu atît mai mult cu cît 
unele din edițiile sau monogra
fiile apărute sînt cel puțin discu
tabile. O diversitate accentuată 
a posibilităților de reconsiderare 
este necesară și trebuie subliniată 
pentru că există în acest domeniu 
și o seamă de prejudecăți.

Modul cel mai fericit de recon
siderare nu sînt operele alese ci 
tentativele de restituire completă. 
Restituirea pe care o încearcă 
Adrian Marino cu Al. Macedon
ski ni se pare exemplară. Adrian 
Marino încearcă o restituire cît 
mai completă a unui autor con
testat si își luminează obiectul 
de studiu pe toate fațetele. El nu 
realizează numai o ediție de 
opere Macedonski, ajunsă acum 
la volumul al IV-lea, ci înzes
trează reeditarea textelor cu un 
aparat științific indispensabil: o 
Viață a lui Macedonski, o Operă 
a lui Macedonski, prefața vo
lumului de opere fiind și ea o 
sinteză independentă de textul 
acestora. Criticul devine istoric 
literar și acesta editor. Cînd me
tamorfoza e însoțită, ca în cazul 
citat, de talent și competență 
calități care conduc spre elucida
rea unor personalități intr-adevăr 
nodale ale istoriei literare — și 
Al. Macedonski este una dintre 

să zboare, atîta timp cît mișcarea 
corală stă năpădită de buruienile 
rutinei, nefiind plivită și îngrijită 
deeît la ocazii festive. La Radio, 
corul are figura bătrînă și tragică 
a Regelui Lear; pe disc este fan
toma defunctului tată al lui 
Hamlet; în partiturile Editurii 
Muzicale și ale caselor de creație, 
cîntecul de masă și corul sînt ca 
fetele cu zestre, rămase nemări
tate pentru că n-au apucat să le 
vadă la față ginerii; în școală, 
corul este tot atît de agreat de 
către elevi ca ora de dirigenție 
sau de întîlnire cu părinții după 
o ispravă a clasei; în întreprin
deri și instituții corul este privit 
ca ceva și mai și deeît colțul sa
tiric al gazetei de perete. De 
către cei care se ocupă cu pro
movarea textelor genul este privit 
cu... dar să lăsăm în pace repli
cile lui Caragiale sau stihurile lui 
Ărghezi, care ar fi mers la țanc.

O publicație de tot meritul 
scoasă de Uniunea Compozitorilor 
în colaborare cu organizația de 
pionieri, cîte un concert coral 
bogat în prime audiții dat pe 
stagiune de către corurile Filar

ele — ne aflăm în fața unei ac
țiuni de istorie literară, de o 
valabilitate indiscutabilă. Cînd se 
preferă pentru astfel de tentative 
autori de mai puțină însemnătate 
disproporția dintre amploarea ac
țiunii și importanța reală a celui 
restituit poate duce la crearea 
unor false repere literare.

Un autor de monografie e da
tor să-și ilustreze, în condițiile 
specifice ale culturii și literaturii 
române, predilecțiile și prin edi
ții. G. Călinescu studiind pe Emi- 
nescu întocmea, și el, o ediție de 
poezii precurîndu-și un instru
ment propriu de lucru, deși avea 
cîteva la dispoziție.

In afara monografiei totale și 
a ediției de referință, pietre 
de încercare pentru oricare cri
tic și istoric literar, în felul cum 
tratăm clasicii are o însemnătate 
esențială modalitatea comentării 
lor. O monografie nu poate re
zolva niciodată chestiunea inter
pretării unui clasic, cu excepția 
cazurilor de excepție și plurali
tatea de opinii în jurul operelor 
și autorilor de răsunet este bine
venită. Mai multe puncte de ve
dere asupra unui singur scriitor 
adică mai mulți critici referind 
asupra unui singur creator este 
soluția cea mai potrivită. Comodi
tatea editorială care consideră că 
a rezolvat problema reconside
rării clasicilor, tipărind cîte o mo
nografie despre un scriitor, nu 
poate fi acceptată. Domină 
încă obsesia unicatului, a lucrării 
unice și definitive, „de referință", 
unicat ale cărui calități mirifice 
nu ne stau însă întotdeauna la 
dispoziție, lată de ce este bine 
că a apărut o micromonografie 
Blaga de Ov. S. Crohmălniceanu 
dar și un studiu similar semnat 
de D. Micu, de ce e salutar că 
despre Arghezi s-au pronunțat 
cîțiva critici, de ce e pozitiv că 
după o monografie asupra lui 
Ibrăileanu — omul de Savin 
Bratu, a apărut una de Al. Piru, 
că unui studiu prolix al operei 
sadoveniene îi urmează unul mai 
succint și mai exact datorat lui 
C. Ciopraga, că despre Anton 
Pann au scris și Paul Cornea dar 
și Ovidiu Papadima că opera lui 
I. L. Caragiale e considerată de
B. Elvin și Șt. Cazimir o zonă 
de pasionantă investigație artis
tică. Desigur că nu toate studiile 
citate sînt fără cusur, dar ele au 
darul de a ne arăta, cel puțin 
unete dintre ele, că studiul cla

monicii „George Enescu" și Ra- 
dioteleviziunii sub conducerea de 
prestigiu a profesorului Dumitru 
Botez și a tînărului dirijor Aurel 
Grigoraș, cuprinzătorul ciclu de 
concerte de muzică corală româ
nească susținut de corala Muni
cipiului București sub conducerea 
lui Ștefan Mureșanu, concertul- 
prezentare dat de Ansamblul 
U.G.S.R. sînt de bună seamă 
contribuții lăudabile. Dar și aci 
parcă-i un făcut: paradoxal, ase
menea manifestări ale muzicii de 
masă nu atrag deeît un număr 
restrins de profesioniști ai genu
lui.

Soluția ?
Coriștii cu entuziasmul, 

U.G.S.R. cu sprijinul material și 
organizatoric, casele creației 
populare cu inițiativa, C.S.C.A., 
Uniunea Compozitorilor, Radio- 
televiziunea, Casa de discuri 
„Electrecord", sistemul de învă- 
țămînt, ansamblurile de cîntece 
și dansuri, corurile filarmonicilor 
— cu concursul de specialitate 
și Pasărea Phonix va renaște.

sicilor, interpretarea lor rămîne 
mereu o problemă deschisă și că 
valabilitatea lor vine tocmai din 
această continuă posibilitate 
investigativă.

Studiul de mari proporții, 
micromonografia, poate repre
zenta, cînd nu este lucrată su
perficial, un aport însemnat la 
înțelegerea marilor scriitori.

Alături de micromonografiile 
semnate de Șerban Cioculescu, 
Al. Piru sint recomandabile pen
tru prestigiul și eficiența reală a 
colecției reeditarea studiilor lui 
Tudor Vianu despre Eminescu, 
Ion Barbu, Al. Odobescu, fără 
teama de dublet editorial, după 
cum foarte nimerită ar fi reedi
tarea studiului lui Ș. Cioculescu 
despre Dimitrie Anghel.

Colecțiile de eseuri se pot 
începe cu o culegere din operele 
unor critici deja clasici (G. Ibră
ileanu, Eugen Lovinescu, Pompi- 
liu Constantine seu, G. Călinescu, 
Paul Zarifopol etc.) pentru a | 
continua cu cele ale criticilor de " 
azi. Ar rezulta, într-un singur 
volum, o istorie a literaturii ro
mâne de mai mulți autori, un 
florilegiu al interpretărilor re
marcabile. Asta nu necesită deeît 
timpul selectării și compunerii 
acestei istorii literare cu mai 
mulți autori. Eseurile lui Matei 
Călinescu (despre I. Minulescu 
ori Urmuz), N. Manolescu (des
pre Titu Maiorescu, L. Rebreanu, 
Bacovia, Barbu), Paid Georgescu 
(despre Sadoveanu, Anton Hdlban, 
Ibrăileanu), I. Negoițescu (despre 
D. Bolintineanu, D. Zamfirescu, 
Al. Macedonski, C. Hogaș) sau
C. Regman (despre Caragiale, Ion 
Pillat) care ne oferă o versiune 
de multe ori nouă asupra unor 
scriitori pe care-i credeam epui
zați de semnificații sînt contri
buții care ar trebui, credem, pro
movate cu/mai multă insistență 
de edituri. Un volum de interpre
tări ale scriitorilor români e o 
carte oricînd salutară.

Mobilitatea eseului e mult mai 
utilă longevității clasicilor deeît 
înțepenițele monografii adeseori 
greu de parcurs și de multe ori 
e preferabil un „eseu" ca cel 
despre Liviu Rebreanu scris de 
Lucian Raicu deeît o anostă mo
nografie.

M. UNGHEANU

HARALAMB ZINCĂ

CJU+ll
doctorului

KING
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REZUMAT

MDni Mireln, vameș In portal Constanța, sosește In Bucnrești 
peatara a-și petrece concediul. Se instalează în casa mătușei 
sale, Enfrosina Bănescu. Intîmplător, 1 se oferă prilejul de a o 
cunoaște pe Virginia Munteanu — funcționară la Direcția va
lutară a Băncii Naționale de care se îndrăgostește. într-una 
din sile, Mihai Mirolu dispare in chip misterios. Cazul i se 
încredințează tînărului căpitan de miliție, Liviu Roman.

După primele cercetări, moartea subită a Eufrosinei Bănescu, 
apei unele intîmplări ciudate cu Virginia Munteanu complică 
brusc situația.
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Cineva ciocăni la ușă. Intră un plutonier major care-i înmînă 
un plic cu antetul Institutului medico-legal. După ce curierul se 
retrase, Roman deschise plicul. Medicul legist îi trimetea o co
pie a procesului verbal de autopsie. Concluziile erau clare : „Eu- 
frosina Bănescu a suferit de anghină pectorală. A decedat în 
urma unei comoții cardiace, provocată de un puternic șoc exte
rior". Intr-un fel, rezultatele autopsiei confirmau presupunerile 
lui Roman. Atrasă de zgomotele din camera nepotului, bătrîna 
s-a dat jos din pat, s-a dus să vadă de unde provin zgomotele. 
Cele văzute i-au provocat șocul. Inima a cedat. „Fără îndoială 
că infractorii n-au urmărit să-i facă vreun rău... Ce anume o 
fi văzut bătrîna îneît s-a speriat atît de rău și a murit ? Ce ta
blou să i se fi înfățișat ochilor ? Prezența lui Miroiu, în nici un 
caz, n-ar fi putut s-o sperie de moarte !"

Roman suspină descurajat. Cămașa i se lipise de spinare. Ven
tilatorul nu mai era bun de nimic „Ce naiba i-o fi venit șefului 
să mă cheme din concediu ? se înfurie. Să mă fi lăsat la Pontul 
Euxin... Nu-mi arde de criminalistică... nu sînt inspirat... n-am 
idei... cum am una, cum se topește din pricina căldurii..."

Și-ar fi continuat monologul, dacă n-ar fi intervenit telefonul. 
Virginia Munteanu îl anunța că Marin Iliescu încă nu apăruse 
la serviciu.

— Rămîneți toată după amiaza la Bancă ? o întrebă Roman.
— Da, am de lucru...
— S-ar putea să am nevoie de dumneavoastră...
— Pînă la opt și jumătate sînt la bancă.
— Vă mulțumesc.
— La revedere...
„S-a mai liniștit un pic. își zise. Vocea pare mai sigură, mai 

calmă". Văzu carnețelul deschis. Reciti rîndurile scrise. „Marin 
Iliescu ? ! Mă tot împiedic de el. De ce ? Vreau să-1 pun sub ob
servație... De ce ?“ Găsi în cele din urmă, că ar fi mai potrivit 
să stea de vorbă cu dînsul, după care, dacă va fi cazul..." N-am 
uitat nimic ? se întrebă cercetînd carnetul. Ah, da, să mă cer 
la raport*...

înainte însă de a se ridica de la birou, telefonul zbîrnîi din 
nou. Virginia Munteanu îl încunoștiințft că, în sfîrșit. Marin 
Iliescu revenise la serviciu.

— L-ați văzut ?
— A trecut pe la mine să-mi sărute mîna și să mă întrebe 

dacă am vreo veste de la Mihai...
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— Cum vi s-a părut: vesel, trist ?
— Puțin îngîndurat... I s-a spus că ați trecut pe acolo și l-ați 

căutat...
„Interesant, își spuse Roman după ce încheie convorbirea.., 

S-a întors de la... Policlinică... Totuși, pînă ce nu voi apuca să 
stau de vorbă cu dînsul, îl pun sub observație..."

5
Ieși din birou, nu înainte însă de a se fi oprit pentru un mi

nut în fața ventilatorului.
D.M.R.  Dobrogea, către D.G.M.

„Urseanu T. Luiza figurează în evidența populației orașului 
Constanța.

Numele și prenumele : Urseanu Luiza
Prenumele părinților : Tudor, Maria
Născută : Constanța, 1940, aprilie 5
Domiciliul: Constanța, str. Br... 34

Date suplimentare ; Nu e căsătorită.
Fără profesiune, nu e în cîmpul muncii, 
părinții decedați".

6
Spre seară interveni un element ce-1 determină pe Roman să 

intre în stare de alarmă. Virginia Munteanu îi dădu de veste 
că în urmă cu cinci minute, (cu un gest mecanic, ofițerul își 
cercetă ceasul : la 19,20) primise un telefon.

— Miroiu ? se interesă Roman.
— Nu știu ce să mai cred... era vocea lui. S-a rugat să-1 iert 

pentru încurcătura de dimineață, dar n-a putut să treacă. Mi-a 
repetat că are mare nevoie de mine și să-1 aștept, c-o să treacă 
în cursul nopții pe la mine...

— Chiar așa a spus : că n-a putut să treacă ?
— Da...
— Atunci... chestia cu clanța... cu ușa... ?
— Frămîntată cum am fost... Poate că mi s-a părut...
N-a fixat nici o oră ? I
— Nu, mi-a spus doar că între 10 și 12...
— Ce i-ați răspuns ?
— Ce m-ați sfătuit... Am acceptat, deși am stăruit să-mi spu-
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nă unde e, și a refuzat. Mi-a făgăduit însă c.o să-mi povestească tot ce î s-a întimplat...
Glasul femeii tremura stăpinit și Roman își închipui sîsrea 

ei de surescitare. O rugă să nu plece de la bancă pînă ce nu 
va primi din partea lui un telefon, Iar în încheiere adăugă : 
llinuri Ca ' 85a’ înseamnS că încă !n noaptea asta ne vom

„Iarăși te bagi în pielea bătrînului Luca, se dojeni el după 
ce puse la loc receptorul11. Rămase ginditor in bătaia ventila
torului. își închipuise că după eșuarea întrevederii dintre Miroiu 
și Vu-gmia Munteanu, Miroiu va renunța la gîndul de a o mai 
mtilni. „Poate că nu e vorba de Miroiu... De unde atunci acest 
interes pentru conștiincioasa funcționară de la Direcția Valu- tara... ? .

Se interesă dacă ofițerii însărcinați cu supravegherea celor doi 
funcționari bancari intraseră în misiune. I se raportă că totul este m ordine.

Da, totul era și nu er* în ordine. Ceva îl nemulțumea, îl irita 
și Roman încercă, fără succes, să înțeleagă ce anume. Aruncă 
din nou toată vina pe zăpușeala care, o dată cu înserarea, se 
lăsase și mai apăsătoare. „Miroiu manifestă un interes deosebit 
pentru Virginia... l-a manifestat din capul locului, prin mijloci
rea lui Marin Iliescu... Iar eu încă n-am apucat să stau de vorbă 
cu «cest domn... Deci, judecind după faptul că Miroiu i-a fixat 
Virginiei Munteanu o nouă întîlnire, s-ar putea deduce că „dis
părutul" sau „răpitul" nu intrase în stare de alarmă... Dracu să 
mă ia dacă mai pricep ceva

„Chestia cu clanța, cu omul care a venit pînă la ușă. medită 
el m cautarea unei ipoteze, par plauzibile, chiar dacă Virginia 
Munteanu afirmă acum că n-ar fi exclus să i se fi părut. Ce 
rost avea ca Miroiu să-i telefoneze, s-o roage să plece de la 
serviciu, iar el să nu se țină de cuvînt? Dacă a văzut că nu 
mai poate veni, ar fi fost normal să-i telefoneze și să se scuze 
la timp" !

începu să se învîrtească înnegurat prin birou, în căutarea unui 
răspuns. De unde să-1 ia ? Se lumină la fată numai în clipa 
cînd, ridicind receptorul, recunoscu glasul dulce al iubitei sale.

— Vii să mă iei ? 11 întrebă LIII.
— Vin, iubita mea, desigur... (în clipa aceea îi veni în minte 

o idee și rîse potolit). Vin să te iau că am nevoie de tine...
(Continuare în numărul nostru de MIERCURI)
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150 de ani de la 

nașterea lui
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KARL MARX
Se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Karl Marx, 

ginditorul care, împreună cu Fr. Engels, a creat nemuri
toarea învățătură a proletariatului. Marxismul a devenit 
instrumentul luptei revoluționare a clasei muncitoare 
pentru cucerirea puterii politice și transformarea socială 

a societății, singura concepție cu adevărat științifică des
pre lume, societate și gîndire. Nemuritoarea operă a lui 
Karl Marx, „Capitalul", este un exemplu de temeinicie 
științifică, bazată pe înțelegerea legilor obiective de dez
voltare a societății, in filosofle, economia politică și so

ciologie uriașul aport al lui Karl Marx este pe deplin re
cunoscut. Prestigiul și influența gîndirii marxisto cresc 
neîncetat.

Marxismul are o valabilitate universală, forța sa 
izvorind din valorificarea creatoare a gîndirii înaintate, 

din necontenita confruntare cu practica socială. Actuali
tatea gîndirii lui Marx constă în capacitatea de a ajuta 
la rezolvarea problemelor vitale ale contemporaneității, 
știința marxistă fiind, totodată. îmbogățită prin experien
ța partidelor comuniste, ale țărilor care construiesc so
cialismul.

Pătrunderea marxismului în 
România, în a doua jumătate a 
secolului trecut, se înscrie în rîn- 
dul marilor acte istorice prin care 
teoria generală a proletariatului 
s-a- confruntat cu realitățile din 
țara noastră ridicînd, totodată, pe 
o treaptă superioară gîndirea so
cială românească înaintată. Ideile 
științifice despre 'societate ale 
înaintașilor noștri sînt preluate, 
amplificate și dezvoltate, în spe
cial de reprezentanții gîndirii so
ciale marxiste. în ansamblul vie
ții, gîndirea marxistă se impune 
tot mai mult prin valorificarea 
cunoașterii progresiste, consec
vența și ca eterul științific al 
tezelor și ideilor pe care le pro
movează.

După 1883—1884, răspîndirea 
marxismului cunoaște o puterni
că intensitate. Reviste ca „Eman
ciparea", „Lumea nouă", „Revis
ta socială", „Contemporanul" 
„Dacia viitoare" etc. trec la pu
blicarea unor importante lucrări 
ale clasicilor marxismului. începe 
să se traducă în românește, în 
presa socialistă sau în broșuri se
parate, din „Capitalul" în „Eman
ciparea" (1883) „Lumea nouă" 
1895), „Viitorul social" (1907), 
„Origina familiei, a proprie
tății private și a statului" în 
„Contemporanul" (1885—1886), 
„Socialismul utopic și socialismul 
științific", „Mizeria filozofiei" și 
„Critica programului de la Gotha" 
în „Munca" (1890—1891), „Ma
nifestul Partidului Comunist tra
dus integral, în 1892, de P. Mu- 
$oiu ; .,Ludwig Feuerbach și sfîr- 
șitul filozofiei clasice germane" în 
„România * muncitoare", (1902) 
etc.

în această perioadă, „Capita- 
' Iul" (sau fragmente din el), „Dez

voltarea socialismului de la uto
pie la știință", „Despre materia
lismul istoric" și „Manifestul 
Partidului Comunist" circulă și 
în limbile germană, franceză, ma
ghiară etc. pe întreg teritoriul 
României.

Intensificarea răspîndirii mar
xismului în România atestă ma
turitatea gîndirii teoretice româ
nești înaintate, pe care o fructifi
că și o duce mai departe. Socia
lismul nu era o „plantă exo
tică", așa cum considerau unii 
reprezentanți ai ideologiei bur

TINEREȚEA
Karl Marx n-a scris nici o car

te despre sensul vieții, despre as
pirații și idealuri, dar întreaga 
lui viață constituie un strălucit 
exemplu de abnegație, de mun
că și sacrificiu, în slujba unui 
înalt ideal social, acela al înlă
turării exploatării omului de că
tre om.

Tînărul Marx a simțit ca ni
meni altul puterea pe care o are 
asupra oamenilor exemplul celor
lalți oameni, munca acestora și 
năzuința lor de luptă pentru tot 
ce este demnitate umană și do
rința de a învinge.

Pe Marx entuziastul, îndrăgos
tit de viață, de studiu, de ami
ciții și prietenii durabile, îl gă
sim în mărturiile contemporani
lor siți, dar, mai ales, în propriile 
sale scrieri care rețin întotdea
una acel „omenesc" care nu i-a 
fost niciodată străin, după cum 
cerea el însuși altora de cîte ori 
avea prilejul. Cei dintîi ani ai 
vieții lui Marx sînt învăluiți de 
grija părintească de a-i asigura 
tînărului o viitoare prpfesie, care 
să fie cit mai mult aproape de 
sensibilitatea și felul său de a 
gîndi. Simțul critic, dezvoltat, 
setea de cunoaștere, ca și recep
tivitatea față de cele mai varia
te scrieri umaniste, l-au orientat 
pe Marx către domeniul atît de 
vast al filozofiei. Deși studierea 
științelor juridice i-ar fi oferit 
o existență materială mai avan
tajoasă, așa cum intenționau pă
rinții, totuși ideile epocii sale, 
frămîntările pe plan european îi 
stau mereu în atenție transfor- 
mîndu-1 de la o zi la alta, dînd 
vieții sale direcții necunoscute 
pe care * a căutat să le străbată 
și să le cunoască. în acest sens, 
scria cu atîta convingere tatălui 
său, în 1837, următoarele : „sînt 
momente în viața care apar ca 
pietre de hotar la capătul unei 
perioade parcurse, indicînd tot
odată o nouă orientare și un nou 
țel. într-un asemenea punct de 
tranziție simțim nevoia să consi
derăm cu ochiul de vultur al 
minții noastre trecutul și prezen
tul pentru a ne da seama exact 
de adevărata noastră situație". 
Cu o asemenea credință se în
dreaptă tînărul Marx către via
ță, îi caută un sens, un rost prin 
care să împlinească o cerință a 
timpului, să avanseze idei ori să 
răspundă prezentului cu soluții 
adecvate și oportune. Preocupă
rile din tinerețe sînt multiple și 
variază de la o vîrstă la alta, de 
la un timp la altul, începînd cu 
poezia și sfîrșind, după căutări 
îndelungi cu filozofia. Căci, spu
ne Marx în aceeași scrisoare, 
„poezia nu avea să fie decît în
deletnicirea secundară ; trebuia 

gheze, ci concepția social-poli- 
tică a clasei muncitoare din țara 
noastră, în plin avînt al dez
voltării și afirmării sale. Izvorîtă 
din realitățile țării și dezvoltată în 
procesul marilor frămîntări și cău
tări sociale ale poporului, gîn
direa social-leoretică a proleta
riatului din România venea să 
confirme, încă o dată, caracterul 
științific al filozofiei marxiste.

în lupta cu ideologia dominan
tă a claselor exploatatoare, C.‘ Do
brogeanu-Gherea, Dr. C. Racov- 
schi, Panait Mușoiu, Iosif Nă
dejde, Constantin Z. Buzdugan și 
mulți alții abordează o serie de 
probleme importante ale evolu
ției și dezvoltării vieții social-poli- 
tice a țării în lumina socialismu
lui științific. Activitatea lor ocupă 
un loc însemnat în istoria științe
lor sociale din țara noastră. Ei au 
adus o contribuție apreciabilă, la 
clarificarea problemelor teoretice 
și la răspîndirea ideilor marxiste, 
la dezvoltarea concepției revo
luționare a proletariatului și la 
combaterea teoriilor idealiste, re
acționare, despre societate.

Amploarea și profunzimea pe 
care o iau pătrunderea și răspîn
direa marxismului în România, 
puterea de atracție crescîndă pe 
care o exercitau asupra poporului 
ideile socialismului și comunis
mului, întîmpină rezistența ideo
logiei claselor dominante. încer
cările acestora de a prezenta o te
orie unitară cu privire la dez
voltarea socială, pe care să o 
opună concepției marxiste sînt 
însă zadarnice. înțelegerea științi
fică a societății o oferă numai 
marxismul. „Sistemul acesta filo
zofic — sublinia C. O. Călin, în 
1908 — revoluționează toate con
cepțiile de pînă acum asupra 
evoluției istorice".

Alături de traducerile din o- 
perele lui K. Marx și F. Engels, 
care, prin răspîndirea unor idei 
fundamentale ale materialismu
lui dialectic și istoric scoteau în 
evidență linia materialistă în so
ciologie și, filozofie, cunosc o lar
gă circulație și lucrările originale 
ale gînditorilor noștri (C. Dobro
geanu-Gherea, Șt. Stîncă, R. Io- 
nescu-Rion), scrise în spiritul con
cepției marxiste. Menite să ex
pună și să popularizeze învăță
tura marxistă, pornind de la rea- 
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MARX
să studiez dreptul și simțeam 
înainte de toate impulsul de a 
lupta cu filozofia". Marx ajun
gea pînă la sursele originale ale 
textului, se documenta, făcea a- 
nalogii și suspecta orice afirma
ție, pentru a se convinge că gîn
direa a înțeles bine, poate mai 
mult decît i s-a oferit, în studiul 
citit. Pasiunea și dăruirea pentru 
tot ceea ce este fapt de artă 
consemnat, erau însoțitoarele 
permanente ale tînărului Marx. 
Acest lucru îl nota M. Hess în- 
tr-o scrisoare către scriitorul B. 
Auerbach. Pentru Hess, Marș 
este „cel mai mare, în prezent 
poate unicul filozof adevărat, 
care în scurt timp, va atrage pri
virile întregii Germanii". „Dr. 
Marx — continua Hess — așa îl 
cheamă pe idolul meu, este un 
om foarte tînăr (să tot aibă 24 
de ani), dar el va da lovitura de 
grație religiei și politicii medie
vale ; seriozitatea sa filozofică 
profundă se îmbină cu o rară a- 
gerime". „Și — continua același 
autor — imaginează-ți pe Rous
seau, Voltaire, Holbach, Cassing, 
Heine și Hegel contopiți într-o 
singură persoană, spun contopiți 
și — nu îmbinați mecanic — și-l 
vei avea în față pe dr. Marx". 
Așadar, o puternică formație pe 
linia culturii, o apropiere nemij
locită de marile creații ale gîn
dirii umane, caracterizează anii 
de tinerețe ai lui Karl Marx.

Citea și scria mereu, convins 
să secretul oricărei victorii stă 
în munca tenace, dusă cu multă 
pasiune dar și cu răbdare. Avea 
timp pentru toate lucrurile, căuta 
să le înțeleagă, studia și revenea 
nu odată la cele studiate, ajun- 
gînd să conspecteze și cărțile 
din biblioteca sa personală.

Activitatea în domeniul presei 
l-a făcut pe Marx cunoscut din
colo de granițele Germaniei- și, 
pretutindeni, a fost comentat și 
apreciat. în articolele sale de ti
nerețe străbătea elanul și forța 
luptătorului pentru cauza dreap
tă a celor mulți. Marx îmbina în 
mod armonios, forma și conținu
tul în orice material elaborat, 
știa să fie necruțător, sarcastic 
și neîndurător cu tot ce era ipo- 

, crizie și speculație vană, împo
triva servitutilor, a cenzurii, a 

litatea socială, mediul cultural, 
nivelul intelectual și preocu
pările societății românești, lu- 
cBarile acestor gînditori se ca- 

' racterizează printr-un remarcabil
spirit critic. Autorii lor au făcut 
o strălucită analiză proceselor și

MARXISMUL
ROMÂNIA

fenomenelor sociale ale epocii 
respective, în spiritul materialis
mului istoric.
In „Concepția materialistă a is

toriei", care a avut o foarte largă 
circulație, C. Dobrogeanu-Ghe
rea arăta că „un sociolog poate 
găsi explicația vieții sociale în 
economia socială, care e fiziolo
gia societății... Întreaga viață a 
societății: morala, gîndirea, in
stituțiile ei juridice și politice etc. 
sînt condiționate și hotărîte de 
organizația economică a societă
ții, de modul cum se produc și 
se distribuie bogățiile în socie
tate. Intr-un cuvînt, mersul eco
nomic, procesul economic hotă
răște întreg procesul istoric al 
omenirii".

Pornind de la teza că la baza 
existenței societății omenești stă 
factorul economic, că modul de 
producție are rolul determinant 
în dezvoltarea societății și că a- 
ceastă determinare își are te
meiul în nivelul forțelor de pro
ducție din epoca dată, marxiștii 
cereau ca aceasta să nu fie 
transformată într-o dogmă. Con
statarea că bazja economică, ho
tărăște evoluția.. întregii vieți so
ciale „t? cît. se poate de impor
tantă și ea nu închide drumul 
cercetărilor ulterioare, ci tocmai 
deschide larg porțile pentru cer
cetări roditoare". Materialismul 
istoric „nu e o dogmă... ce .ar 
închide drumul cercetărilor, ci 

I

celor care împiedicau exprimarea 
liberă a opiniilor. Pe aceste te
meiuri s-a constituit, încă din ti
nerețe, gîndirea lui Marx și, prin 
ele, a ajuns la acea mare priete
nie cu F. Engels. Amîndoi erau 
convinși, încă de la întîlnirea din 
1842, și apoi, la Paris, în 1844, 
că viața fiecăruia își are o justi
ficare întiqpcît este pusă în scopul 
întregii omeniri.

Întîlnirea dintre Marx și En
gels a fost de natură să lege și 
mai mult pe cei doi militanți 
sociali care aveau aceleași ve
deri asupra vieții sociale, con
vinși de misiunea istorică a pro
letariatului. Despre prietenia în
temeietorilor socialismului științi
fic K. Marx și F. Engels, Lenin 
scria : „Legendele din bătrîni ne 
povestesc file de mișcătoare prie
tenie. Proletariatul european poa
te afirma că știința lui a fost 
creată de doi savanți și luptători 
ale căror legături întrec cele mai 
mișcătoare legende ale anticilor 
despre prietenia dintre oameni".

Discuțiile purtate de Marx și 
Engels, la începutul activității 
lor, sînt pline de vervă, de o 
spontaneitate cuceritoare, de un 
fior uman și o încredere în țelul 
propus. Cu uimitoarea sa forță 
de pătrundere, Marx știa să des
cifreze sensul cel mai ascuns al 
problemelor lăsate de filozofi, e- 
conomiști și politicieni, în sus
pensie. Pentru Marx viața în
semna un continuu prilej de a te 
putea apropia de oameni, de a-i 
înțelege și a fi sensibil la tot 
ceea ce brațul și mintea ome
nească au făurit și tind sa fău
rească. Omul Marx și gînditorul 
Marx fonnau un întreg. Așa cum 
ni-1 amintește fiica sa, Eleonore 
Marx Aveling, — în viața sa fa
miliară Marx „era de-a dreptul 
unic și neîntrecut. El arăta fiicei 
sale să caute ceea ce era mai 
frumos și mai bun în cărți, el o 
învăța să gîndească fără ca ea 
să-și dea seama, căci atunci s-ar 
fi împotrivit — o învăța să în
cerce să gîndească și să înțelea
gă prin ea însăși".

întreaga tinerețe a Iui Marx a 
stat sub semnul luptei, al mun
cii încordate pentru a cunoaște 
și a lupta, a munci și, totodată, 
pentru a putea întruchipa, prin 
fapte și acțiuni, un ideal de via
ță. Acest ideal s-a desăvîrșit în 
perioada de maturitate a lui 
Marx, cînd scrierile sale funda
mentale, acțiunile revoluționare 
pe care le-a inițiat și condus, 
i-au conferit un Joc distinct în 
galeria marilor gînditori ai ome
nirii.

VASILE VETIȘANU

Comunist 
o treaptă 

marxistă 
societate.

mai curînd un metod adevărat 
pentru cercetările științifice. (C. 
Dobrogeanu-Gherea).

Crearea Partidului 
Român a ridicat pe 
superioară gîndiieâ 
românească despre

Aceasta „a constituit — așa cum 
arată tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — un moment de 
cea mai mare importanță în is
toria proletariatului din Româ
nia. Prin aceasta lupta revoluțio
nară se ridică pe o treaptă su
perioară, se dă un puternic a- 
vînt procesului de clarificare ideo
logică, politică a mișcării mun
citorești, dezvoltării conștiinței 
de clasă a proletariatului și celor
lalte mase muncitoare ale po
porului".

Ideile științifice, marxist-leni- 
niste, ou privire la producția ma
terială ca factor determinant al 
existenței și dezvoltării societății, 
progresul social ca lege gene
rală a dezvoltării sociale, istoria 
societății omenești ca istorie a 
luptei de clasă, necesitatea în

KARL MARX despre caracterul revoluției
de la 1848 în Principatele Române

Manuscrisele inedite ale lui 
Marx despre români, descoperite 
în arhiva „Institutului de Istorie 
Socială" din Amsterdam, concen
trează în ele un vast material in
formativ și concluziile lui Marx 
cu privire la situația economică, 
socială și politică a Principatelor 
de-a lungul veacurilor, dar, mai 
ales, la situația lor în perioada 
revoluțiilor de la 1848. Aceste 
manuscrise sînt de o mare valoa
re teoretică deoarece vădesc im
portanța pe care a acordat-o 
Marx Principatelor Române și ro
lului ce l-au avut de-a lungul 
istoriei în răsăritul Europei, dar, 
mai cu seamă, pentru analiza 
revoluțiilor și a perioadei istorice 
de înainte și după 1848.

Marx a folosit ulterior materia
lul acestor manuscrise într-o se
rie de articole publicate în presa 
vremii, precum și în opera sa 
economică și socială. Studiind și 
aprofundînd ideologia pașoptistă, 
— prin intermediul lucrării „His- 
toire Politique et Sociale de Prin- 
cipaute Danubiennes" a istoricu
lui francez E. Renault — care 
publicase opera economică, socia
lă și politică a lui Bălcescu, He- 
liade Rădulescu și Ion Ghica — 
Marx a formulat concluzia că

itale de către Partidul 
Român. înarmarea de

staurării dictaturii proletariatu
lui etc. sînt reluate, amplificate 
și explicat^ cu mai multă claritate 
și continui^te dc cătx Pcrtidul 
Comunist
către P.C.R. â mișcării muncito
rești dirt România cu teoria mar

xist-leninistă, propagarea în rîn
durile clasei muncitoare a tezelor 
științifice, Cu privire la stat, lupta 
de clasă, revoluția socială^ pro
gresul social și altele au o în
semnătate deosebită pentru Vic
toria asupra ideologiei burgheze. 
Partidul combate teoriile sociale 
neștiințificcș de oriunde ar veni 
ele, cu privire la destinul țării 
noastre, luptă împotriva acestora 
lămurind procesul obiectiv de 
dezvoltare a țării noastre pe ca
lea progresului social.

Lupta împotriva filozofiei și 
sociologiei burgheze reacționare 
are loc atît în publicațiile ile
gale ale partidului („Lupta de 
clasă" și „Scânteia") cît și în cele 
legale „ca „Era nouă", „Bluze al
bastre", „Frontul", „Arena", 
„Manifest‘d „Clopotul", „Korunk" 

poporul român era apt pentru 
revoluție, că se încadra prin lupta 
lui în rîndul popoarelor emanci
pate ale Europei.

Importanța teoretică a operei 
economice a ideologilor pașoptiști 
este atestată de faptul că Marx 
a preluat și îmbogățit concluziile 
la care ajunsese Nicolae Bălcescu 
în problemele originii și evoluției 
proprietății și a raporturilor de 
proprietate feudală în Principate, 
precum și în definirea instituției 
iobăgiei ca decurgînd direct din 
munca de clacă, cărora Marx le-a 
conferit caracter de universalita
te. („Pretutindeni unde o parte 
a societății deține monopolul 
mijloacelor rde producție, munci
torul, liber, sau neliber, trebuie 
să adauge timpului de muncă 
necesar pentru propria sa între
ținere un surplus de timp de 
muncă pentru a produce mijloa
cele de subzistență pentru pro
prietarul mijloacelor de produc
ție" — Karl Marx, Capitalul, 
Vol. I, secția a IlI-a, cap. VIII, 
f 2).

Importanță deosebită prezintă 
viziunea de ansamblu pe care a 
degajat-o Marx din studiul lite
raturii economice, sociale și poli
tice pașoptiste, rezumată de Re- 

(în limba maghiară) și „Die Welt" 
(în limba germană). Sub îndru
marea partidului, în aceste re
viste și ziare s-a dus o largă 
muncă de propagare a ideilor 
marxismului în rîndurile poporu
lui. „Ne luăm ca sarcină — 

scria revista „Era nouă" — să tra
tăm în mod științific — pe baza 
largă a materialismului dialectic 
— . toate problemele ideologice 
ale vremii noastre".

Bazat pe cunoașterea materia
lismului dialectic și istoric, stu
diind atent modul cum acțio
nează legile dezvoltării sociale, 
dezvăluind sensul și direcția lor 
de evoluție, Partidul Comunist 
Român a rezolvat în mod știin
țific problemele politico-ideolo- 
gice și teoretice care s-au ridicat 
în fața clasei muncitoare, a po
porului nostru, în diferitele eta
pe ale luptei sale. Activitatea 
sa teoretică-științifică desfășura
tă în coloanele presei ile
gale și legale, de sub con
ducerea sa, a avut o influență 
pozitivă asupra oamenilor de 

nault. Această viziune, corelată 
situației politice a Europei, și, în 
special, a răsăritului ei, i-a per
mis să înțeleagă caracterul gene
ral al revoluțiilor din Principate, 
dar, mai cu seamă, să sublinieze 
specificul lor.

Analiza forțelor sociale partici
pante la revoluție, a programului 
social și național care i-a stat la 
bază, a ideologiei și culturii na
ționale ce începe a se. dezvolta 
impetuos, l-a dus pe Marx la 
concluzia că națiunea română se 
ridicase Ia înțelegerea necesității 
istorice imperioase a unirii, a cîș- 
tigării independenței și suverani
tății de stat, ca fiind condițiile 
esențiale ale emancipării sociale 
și ale progresului.

Din justa apreciere a situației 
economice, sociale și politice spe
cifică Principatelor, Marx a teo
retizat caracterul politic determi
nant al revoluțiilor din 1821 și 
1848, legînd realizarea emancipă
rii sociale de cea politică. Eman
ciparea socială, obiectiv funda
mental al revoluției burghezo-de- 
mocratice, nu putea fi realizată 
fără emanciparea politică. 
Acest deziderat, impus de ne
cesitatea istorică pe prim plan, 
a dat o largă bază so- 

știință și cultură, care erau ani
mați de dorința sinceră de a 
contribui la dezvoltarea științei și 
culturii românești. Acest lucru 
s-a manifestat în mod direct a- 
supra intelectualilor, membri de 
partid sau simpatizanți ai poli
ticii sale, cît și, indirect, asupra 
altor intelectuali progresiști, prin 
faptul că a abordat și rezolvat 
cele mai complicate probleme 
teoretice și practice care se ri
dicau în fața acestora.

Prin activitatea marxiștilor, 
gîndirea socială din România pă
șea pe făgașul general al cu
noașterii științifice. Dezvăluind 
impasul în care se afla concepția 
burgheză despre societate și in
capacitatea reprezentanților ei de 
a cerceta în mod științific rea
litatea socială, de a descoperi le
gile dezvoltării societății ome
nești, revista „Era nouă" le o- 
punea concepția marxistă. Ma
terialismul istoric, se arăta în re
vistă, „se găsește în plină afir
mare, ca cel mai precis instru
ment al gîndirii și conștiinței u- 
mane, ca cea mai justă metodă 
de pătrundere a complexului so
cietății, de analiză a procesului 
de evoluție a părților și întregului 
social, de stabilire a legilor fun
damentale de evoluție a socie
tății omenești. Cea mai impor
tantă cauză a impasului teore
tic în care se găsește sociologia 
oficială este tocmai ignorarea 
metodei dialectice, materialiste, 
ignorarea materialismului istoric".

Concepția marxistă despre so
cietate s-a impus, prin caracterul 
său științific, atenției unor gîn
ditori înaintați din țara noastră ca 
M. Ralea, D. Guști, P. Andrei și 
alții. Aceștia au prezentat stu
denților sau în lucrările de spe
cialitate publicate, unele idei și 
teze ale sociologiei marxiste, au 
făcut aprecieri cu privire la rolul 
marxismului în dezvoltarea so
cială.

JȘșența marxismului, spune 
D. Guști, constă „în marea și im
portanta contribuția pe care el 
(Marx — n.n.) a adus-o științei 
sociologice, anume tocmai în re
cunoașterea procesului necesar de 
evoluție și de transformare a so
cietății capitaliste de astăzi în
tr-o societate viitoare socialistă".

Asemenea aprecieri cu privire 
la teoria socială marxistă din 
partea reprezentanților sociologi
ei oficiale din România capătă, 
în contextul epocii respective, o 
îndoită semnificație. Sociologia 
mârixstă nu mai putea fi ignorată 
sau trecută cu vederea. Prin o- 
biectul, metoda și concluziile sale 
consecvent științifice, aceasta se 
impune tot mai mult pe arena 
luptei teoretice împotriva idea
lismului.

în anii revoluției și construcției 
socialiste în patria noastră, ope
rele întemeietorilor marxismului 
au fost traduse în ediții de masă. 
Editura politică a tradus 68 de 
titluri într-un tiraj total de a- 
proape 3 000 000 exemplare. „O- 
pere" de Karl Marx și Friederich 
Engels (au apărut pînă în pre
zent 25 de volume) — 370 00G 
exemplare; „Opere alese" (în 

dală și politică revoluțiilor româ
nești, aaucînd în aceeași tabără, 
alături de burghezie, întreaga in
telectualitate, boierimea mică și 
mijlocie, precum și o parte a ma
rii boierimi „de țară", care a in
tuit sensul și imperativele istoriei. 
Subliniind rolul hotărîtor al ma
selor de țărani, forța principală 
a revoluțiilor, Marx a evidențiat 
rolul ideologiei în trezirea con
științelor și a renașterii culturale.

Fenomenul ideologic și cultu
ral cunosc o fericită sinteză în 
această perioadă, punînd bazele 
limbii moderne, a literaturii și 
artelor, a științei românești. Marx 
a făcut aprecieri obiective asupra 
rolului conducătorilor pașoptiști, 
a subliniat importanța și amploa
rea revoluției din Țara Româ
nească, tn comparație cu cea din 
Moldova, rolul partidului națio
nal, caracterul național și social 
al programelor revoluțiilor. Im
portant este faptul că, prin inter
mediul lui Renault, din care a luat 
cunoștință de opera istorică a lui 
Bălcescu, Marx a susținut în 
presa vremii, în perioada imediat 
următoare revoluțiilor și premer
gătoare Unirii, pe baza „capitula- 
țiilor" încheiate cu Poarta, faptul 
că românii au fost juridicește în-

două volume) — 90 000 de 
exemplare ; „Manifestul Partidu
lui Comunist" — 358 000 exem
plare ; „Capitalul", opera funda
mentală a marxismului — 
301 000 de exemplare ; „Contri
buții la critica economiei poli
tice" — 26 000 exemplare;
„Luptele de clasă din Franța" — 
45 000 de exemplare; „Mizeria 
filozofiei" — 35 000 de exem
plare; „Muncă salariată și capi
tal" ; — 161 000 de exemplare ; 
„Salar, prfeț, profit" — . 180 000 
de exemplare; „Războiul civil 
din Franța" și „Optsprezece 
Brumar al lui, Ludovic, Bona
parte" — 36 000 și Respectiv — 
75 000 de exemplare. Au fost ti
părite, de asemenea, nouă cule
geri tematice, cuprinzînd lucrări 
și fragmente de lucrări ale lui 
Marx și Engels/ în peste 140 000 
exemplare

Se poate afirma deci, că is
toria pătrunderii și răspîndirii 
marxismului în România este 
strîns împletită, încă de la în
ceputurile said, cu istoria luptei 
proletariatului pentru democra
ție și progres social. In victoriile 
repurtate în construirea vieții so
ciale noi, socialiste, ca și asupra 
gîndirii sociale burgheze se re
flectă atît munca partidului 
de propagare și înarmare a po
porului cu teoria revoluționară 
a proletariatului, cît și oontribuția 
creatoare pe care a adus-o la dez
voltarea acesteia.

Viața a confirmat și confirmă 
neîncetat justețea liniei politice a 
Partidului Comunist Român. Suc
cesele sale se întemeiază pe apli
carea principiilor generale ale 
marxism-leninismului în conformi
tate cu condițiile istorice ale țării 
noastre, corespunzător viitoarei 
etape de dezvoltare a sa. Gene
ralul și particularul formează o 
unitate dialectică inseparabilă în 
procesul revoluției și construcției 
socialismului. „Cunoașterea și a- 
plicarea adevărurilor generale ale 
socialismului științific —« arată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
este o condiție obligatorie a unei 
politici principiale, juste. Cene- 
ralul exprimă legile sociale obiec
tive ; el nu poate reflecta însă 
multitudinea și diversitatea par
ticularităților fenomenelor. De a- 
ceea, succesul liniei politice ge
nerale a partidului comunist de
pinde într-o măsură importantă 
de înțelegerea particularului, de 
luarea în considerare a împreju
rărilor concrete în care se aplică 
linia politică generală. 'Aceasta 
este o condiție esențială pentru 
victoria socialismului — operă cu 
totul nouă — care se săvîrșește 
în condiții economice și sociale 
concrete, diferite de la țară la 
țară^ de la etapă la etapă, și care 
îmbracă noi și noi forme particu
lare de-a lungul procesului de 
dezvoltare". *

O astfel de înțelegere, aplica
re și dezvoltare a învățăturii 
marxist-leniniste exprimă actuali
tatea și contemporaneitatea aces
teia, faptul că ea este o știință a 
prezentului și vuitorului.

M. MAGIU

totdeauna independenți și suve
rani. Ca și la Bălcescu, „Capitu- 
lațiile" formează argumentația 
juridică principală, pe baza căro
ra Marx susține drepturile româ
nilor, într-un moment în care în
treaga națiune lupta pentru uni
re, independență și suveranitate.

Un popor de 7 767 000 de lo
cuitori (statistică demografică de 
la mijlocul secolului XIX, reținu
tă din opera lui Renault) care 
de-a lungul întregii sale istorii 
și-a apărat libertatea, naționalita
tea, limba și tradițiile strămoșești, 
înscriind pagini de vitejie în car
tea de aur a istoriei universale, 
poporul ce a fost în veacuri pa
văză de nădejde a Apusului Eu
ropei, oprind la Dunăre colosul 
otoman, are dreptul sacru, cîștigat 
cu sîngele său, la unitate, inde
pendență și suveranitate, conside
ra Marx. Toate acestea atestă 
simpatia, înțelegerea și prețuirea 
pe care a acordat-o Marx poporu
lui român, sprijinul efectiv pe 
care i l-a acordat prin activitatea 
sa politică și publicistică în mo
mentul în care România își scria 
prin lupte exemplare istoria sa 
modernă.

MIHAIL PIȘCOCI



tACINA 4 SClNTElA TINERETULUI

Hotârît lucru, aceste seri ale 
începutului de mai au apar
ținut tinereții. Tinereții care 
s-a revărsat voioasă pe bule
vardele și în parcurile orașe
lor, care a înnobilat pajiștile 
și poenile, bucurîndu-se de 
aerul limpede al nopții. Tine
reții care a ales, însă, de cele 
mai multe ori, locurile de dis
tracție — carnavalul, serbări 
cîmpenești. festivaluri — puse 
cu generozitate la dispoziția ei.

Mai mult ca oricînd, orga
nizatorii petrecerii tineretului, 
si în primul rînd comitetele 
U.T.C., s-au aflat în fața unor 
deloc simple ecuaiii, a căror 
rezolvare le pretindea fante
zie șl inventivitate. $i tot mai 
mult ca oricînd, fantezia și 
inventivitatea au răspuns 
„prezent", răspuns pe care-1 
însoțim cu urarea de a fi cît 
mai des auz:t.

Aflați în mijlocul zecilor de 
mii de tineri la petrecerea do 
Armindeni, reporterii ziarului 
au consemnat în carnetele lor 
impresiile colorate ale acestor 
seri de sărbătoare.

OLIMPIADA 
VESELIEI

Două clepsidere cern monoton 
clipele timpului. In fața unui 
portal demn de mina iscusitului 
Fidias, patru oșteni din vremea 
lui Perlele veghează intrarea 
Parthenonului. Coloane uriașe 
străjuiesc impunător mărețul e- 
dificiu. Totul pare încremenit de 
clina așteptării.

Pătrundem discret, printr-un 
culoar viu de halebardieri, în lă
cașul zeiței Athena. De aici în 
sala mică a întrecerilor, apoi în 
marea arenă a jocurilor olimpice, 
în mijloc o coloană uriașă sus
ține pe capitel un imens glob 
pămîntesc. Figurile olimpice ale 
zeilor tronează impunătoare. Care 
troiene de luptă, cvadrige romane 
așteaptă parcă să fie purtate în 
vîrtejul întrecerii. Ne aflăm în 
fața unei lumi ce a strălucit cu 
multe secole în urmă.

Clepsidrele de la intrare arată 
înserarea. Se aud sunete prelungi 
de trîmbițe. Cronos își pune în 
mișcare cortegiul și totul prinde 
dintr-odată viață...

„Sosesc oaspeții, sosesc oaspe
ții!“.

Garda de onoare este aliniată. 
O cohortă romană dă onorurile. 
Urmează o bătălie sacadată în 
scuturi și binecunoscutul salut 
„Ave Cezar" îi întimpirfă pe noii 
veniți.

Corespondenții noștri 
transmit din

— Ahoe, un salut din vechea 
Troe ! s-aude răspunsul.

Alaiul se pune în mișcare. Tor
ța veseliei este purtată spre lo
cul unde se va aprinde flacăra 
olimpică ce va lumina timp de 
două zile întrecerile distractive 
ale tinerilor ce și-au dat întîlnire 
Ia Casa de cultură a sectorului 4. 
Primele licăriri ale ei au dat sem
nalul întrecerii „Olimpiadei ve
seliei".

O armată de paji, mușchetari, 
cavaleri medievali (în costume de 
seară) îi însoțesc pe oaspeți spre 
locurile de distracții. Unii 
au ales pasionantele întreceri de 
mini-maraton, alții și-au încercat 
îndemînarea la tragerea cu arcul 
într-un punct fix, iar cei mai în
drăzneți și-au demonstrat iscu
sința trecerii săgeții prin „cercu
rile lui Ulise". Protagoniștii a- 
cestor dificile întreceri au fost la

început oștenii lui Leonida, sol- 
dații lui'Cezar și mușchetarii lui 
d’Artagnan. Iscusința lor i-a am
biționat în cele din urmă pe toți 
participanții, antrenîndu-i în vii
toarea veseliei, a îndemînării. 
Cele două scene s-au trasformat 
ad-hoc în locuri de improvizație 
a unor interesante concursuri dis
tractive.

Milenarele întreceri olimpice 
au constituit pretextul acestui 
reușit carnaval, iar decorul un 
motiv al veseliei și bunei dispo
ziții. Fantezia organizatorilor a 
asigurat „Olimpiadei veseliei" un 
cadru instructiv al cunoașterii 
istoriei jocurilor olimpice, iar de
corurile reușit concepute și cos
tumația i-au purtat pe tinerii de 
pe pămînturile vechii Elade, pri
ma organizatoare a acestor între
ceri, pînă spre zilele noastre.

M. ION

OASPEȚI LA

(Urmare din pag. 1)

Participanții la festivalul de la Teleorman sînt prezentați publicului

CARNAVALURILE TINERETULUI

_ altarului, ci aspră, cu o droaie 9 de cute și unghiuri, peste care 
lumina cădea pieziș și se tăia 
ca-n fierăstrău. Dar avea nea Flo- 9 rică o înțelepciune a lui adunată 
din oameni și lucruri, din iarbă 
și arborii drepți, din pămîntul 
bolovănos și săpat, care poate, 
el, îi împrumutase, după atâta în- 
crîncenată împreunare, chipul și 
gtndurile. Că pînă și bătrînii sa
tului cînd aveau de luat o hotă- 
rîre mai cu chichiț, cînd Țurică 
sta-n cumpănă și-al lui Albei se 
trăgea, cum îi era obiceiul în 

• astfel de cazuri, cu nasu-ntr-o 
parte, apelau la el, ca la brațul 
care trebuia să unească cele două 

• talere ale balanței. Așa îl păs
trez și azi aproape de inimă, la 
10 ani și mai bine de cînd nu A l-am mai văzut zilnic, dar de 
cînd știu că hălăduiește în con
tinuare, tânăr, pe ulițele satului, 

A cu vorbe înțelepte printre oameni.
II văd ca atunci, și știu că a 

rămas așa, cumpănind binele și 9 răul, știind ca nimeni altul să 
aleagă griul de neghină. Nea Flo- 

a rică...

IN BUCU
REȘTII DE

ALTĂDATĂ
din 

imișună 
de duduci, filfizoni cu monoclu, 
ofițeri țanțoși. Trăsurile trec 
în trapul cailor înzorzonați, 
mînate de vizitii pîntecoși spre 
„Piața Mare" unde, așa cum 
glăsuiește afișul de la intrare, 
„la 10 fix trecute / are loc un 
carnaval I cu fanfare militare / 
cu artiști și cu chitare / cîntărețl 
cu voce mare / și jongleuri cu 
capul tare". Dar nu numai invi
tația atît de amuzant ticluită te 
îmbie irezistibil, ci întreaga at
mosferă care domnește în „Pia
ța Mare" — grădina de vară 
a casei de cultură a tineretului 
din Aleea Alexandru. La bode
ga lui Nae-Țoi doi bețivani se

O stradă a Bucureștilor 
vremea lui Caragiale

întrețin copios în acompania
mentul lăutarilor. Frizerul, iaur
giul și Nae Papugiu au. rămas 
fără clienți fiindcă aceștia pre
feră tarapanaua lui Nea Zaha- 
ria „băiat vesel", berea de la 
restaurantul. „Leul si Cîrnatul" 
sau floricelele babei Rada. Și în 
vreme ce invitații în costume 
care mai de care mai pestrițe 
iau Joc la mese sau se prind 
în dans, sosesc două birje aiu- 
cînd în scenă, în prezența ac
torilor de la Teatrul Mic și a 
studenților de la I.A.T.C. pe 
Baba Anghelușa, Chirița. Guli- 
ță. Spiridon. Jupîn Dumitrache, 
Zița, Rică Venturiano și alte 
personaje, prezentate cu haz de 
Barbu Lăutaru. Atracția și sur
priza carnavalului au fost cîn
tecele vechi : Mînă birjar. Hai 
acasă puișor, La căsuța albă, 
Du-mă acasă măi tramvai, și al
tele, interpretate de Nicolae Ni- 
țescu. Pînă după miezul nopții 
junii prezenți la „Carnavalul de 
altă dată" s-au veselit și au pe
trecut așa cum va fi făcut și 
Nenea Iancu în mijlocul perso
najelor sale.

CITEVA CEA 
SURI ÎN 
COSMOS

Festivalul de muzică ușoară românească

Primăvară in

V. bavescu

TIMIȘOARA
Carnavalul tineretului, organi

zat de Comitetul municipal 
U.T.C. Timișoara pe stadionul 1 
Mai, a permis participarea a 
mii de tineri care pîna în zorii 
celei de a doua zi au urmărit 
programul celor mai bune for
mații artistice din oraș. Pe 
scena anume amenajată, rapso
zii amatori ai cintecului popu
lar. alături de taraful de mu
zică populară al casei de cul
tură a studenților, au cinstit 
prin clntece măreața sărbătoare. 
Le-au urmat cele două formații 
de muzică ușoară ale centru
lui universitar, formații distinse 
la ultimul festival național de 
muzică ușoară de la Iași.

I. DANCEA
TG. MUREȘ

Tradiționale serbări cîmpe- 
nești de 1 Mai, au fost inaugu
rate la Tg. Mureș, în- iureșul 
dansului, cintecului și bucuriei. 
S-au perindat pitoreștlle costu
me populare românești, ma
ghiare și săsești. Fecioreasca, 
Ceardașul, cîntecele din Gur- 
ghiu, Mureș, Tîrnave au în
soțit vreme de două zile odihna 
și petrecerea oamenilor muncii, 
ln ziua de 2 Mai pe stadionul 
23 August, la baza sportivă Vo
ința și pe alte terenuri de sport, 
s-a desfășurat faza j-idețeană a 
Cupei primăverii, competiție or
ganizată de comitetul U.T.C. la 
volei, handbal și atletism. Sea
ra. carnavalul tineretului a 
invitat la petrecerea cîtorva 
ore sub auspiciile unei autentice 
fantezii.

C. POGACEANU
ORADEA

Organizațiile U.T.C. din în
treprinderile orădene : Arta, 
Miorița. Crișul, F. C. O., Poli
grafia, din școlile orădene cît 
și alte instituții au trimiș peste 
5000 de excursioniști la cabanele 
Vadul Crișului. Peștera Meziad, 
Căsoaia, Pădurea Neagră și 
în alte locuri pitorești. La Stîna 
de Vale, a avut loc ..Carnava
lul primăverii" organizat aici 
în decorul alpin al Apusenilor, 
de Comitetul județean U.T.C. 
Bihor și Agenția O.N.T.

în parcurile orădene : „Mun
citorilor" și „Tineretului", la 
Băile Felix și 1 Mai. petrecerile 
au ținut pînă noaptea tîrziu. 
în parcul Tineretului, comitetul 
municipal U.T.C. a organizat o 
serbare pentru tineri, la care 
s-au prezentat bogate progra
me artistice.

C. BEJAN

SUCEAVA
Pădurea Adîncata din Dealul 

Burdujenilor, estradele de pe 
muntele Runc și din Crîngul 
Rădășenilor, poiana din Luncă 
Humorului, iată numai citeva 
din centrele de atracție ce au 
polarizat interesul zecilor de mii 
de tineri suceveni.

Iubitorii de excursii au pornit 
spre Putna și Voroneț, ori spre 
Dorna și Mestecăniș, poposind 
în preajma cunoscutelor monu
mente istorice sau urcînd prin 
aerul tare ale munților.

Seara, parcurile și piețele Su
cevei au devenit uriașe ringuri 
de dans la care și-au dat în- 
tîlnire mii de fete și băieți în- 
tr-o tinerească veselie.

ION &ELDEANU

Actualitate în... vremea lui Caragiale

Labirintul duce

t'

Casa de cultură a tineretului 
din sectorul-5 și-a primit oaspe
ții în decorul unui 1 Maț din 
anul.... 2068. Pătrunzînd spre 
terasa grădinii pe sub fuselajul 
strălucitor al unei rachete cos
mice, tinerii au fost întîmpinați 
de un robot care, cu o politețe 
de invidiat. a făcut ono
rurile casei. De aici încolo 
o lume de miracole, minuțios 
și spiritual pregătită, i-a in
trodus în atmosfera științifico- 
fantastică (care devine din ce 
în ce mai științifică și din ce 
în ce mai puțin fantastică) a 
marilor călătorii interplanetare, 
a tainelor spațiului astral, tăl
măcite în limbajul vesel -d 
carnavalului. Este limb ijul în 
care mititeii se numesc „pastile 
de nutriție", iar o pauză 
program devine „o eclipsă 
soare". Este limbajul în ■ 
prezentatorul spectacolului 
un cosmonaut. îmbrăcat 
costumul și casca devenite 
diționale, iar tinerii venlți

în 
de 

care 
este 

în 
tra- 

_.T______ ____ la
carnaval sînt ei înșiși partici
pant la o călătorie în universul 
înstelat al muzicii și al dansului. 
Nava cosmică a carnavalului — 
o navă neobișnuit de încăpă
toare, avînd la bord aproape 
trei mii de oameni — a navigat 
așadar îndelung prin noaptea 
de mai, și doar arareori cHe 
un meteorit (un moment artistic 
mai nuțin izbutit sau o secundă 
de derută organizatorică) î-a 
încercat rezistența învelișului. 

Carnavalul cosmonauților din 
Șerban-Vodă a fost deci la 
„înălțime", amintindu-ne că 
termenul ..fantastic" este din 
aceeași familie de cuvinte ca 
„fantezie", si promițînd decolări 
spre constelații și mai străluci
toare.

SEBASTIAN COSTIN

spre

...Torente de tinerețe curgeau 
după ora 20, către același punct 
de. atracție. Sens unic: Carnava
lul de la baza cultural-sportivă u- 
niversitară. Reluînd traseul ace
lei seri, să pătrundem, cu unul 
din grupuri, pe sub portalul in
trării.

Răspundem din mers salutului 
de bun venit, chemați de muzi
că, de mulțimea strălucirilor mul
ticolore de lumini ce răzbat, pînă 
departe, de pe „scena" carnavalu
lui. Pînă acolo însă, sfidînd parcă 
nerăbdarea și curiozitatea noastră, 
drumul trece obligatoriu printr-un 
labirint, în care gazdele te lasă 
singur, făcînd haz. Sîntem o 
vreme „pradă" unor eroi nemiloși 
de filme seriale, amenințați de 
fascinante (pictate) „sirene", de 
întrebări încuietoare și perspecti
va de a nu găsi calea adevărată. 
Dar, în cele din urmă, toți se 
descurcă și fără „firul Ariadnei", 
pentru că în momentul culminant 
citești o inscripție „E pur si 
muove" (toată lumea știe ce-n- 
seamnă!) și un perete de nepă
truns se dovedește a fi o banală 
ușă rotativă... Puțină relaxare, la 
capătul „terifiantului" culoar, 
printre desene umoristice, glume 
și poante universitare ale studen
ților de la Arte Plastice și Arhi
tectură.

N-a murit nimeni de spaimă, 
nici de rîs, așa că trecem mai 
departe, respectând hazlii semne 
de circulație studențești, marcate 
năstrușnic cu var, pe asfalt, dar 
și în decorația arborilor. Ajungem 
în plin iarmaroc, salutați de bra
vul cavaler Don Quijote de la 
Mancha și scutierul său Sancho. 
Aproape, se deschide o altă in
trare, către „marele salon de 
dans". Este de fapt cunoscuta 
terasă de beton, desfăcută către 
sălciile de pe mal și boarea de 
vînt ce urcă răcoros, dinspre lac. 
De jur împrejur, picturi și dese
ne, înlănțuiri de lumini, culori, 
lampioane. „Măștile" sosite mai 
devreme dansează deja sub. ploaia 
de confeti și fulgerele serpentine
lor. Pe estrade, cîntă formațiile 
de chitare electrice „Colibri" și 
„Pytagora". Sute de metri de ghir
lande, alăturate deasupra, au con
stituit un original tavan, prin care 
zărești totuși stelele — ținte lu
minoase pe cerul carnavalului.

Ora 21. O coloană de trompeți

și făclieri cu torțele aprinse stră
bate în pas de marș întregul parc. 
Moment solemn : trompeții sună 
semnalul începerii carnavalului. 
Pa marele catarg, în acordurile 
„Tricolorului ‘ este tidicat drape
lul patriei. Oaspeții sînt salutați 
de Traian Ștefănescu, secretarul 
comitetului U.T.C. al centrului 
universitar București, primesc ura
rea unei cît mai plăcute distrac
ții.

„Ediția 1968" a tradiționalului

carnaval de primăvară a confir
mat, încă o dată, că, de la an la 
an studenții — „regizorii", „sce
nografii" și „interpreții" acestui 
grandios spectacol cultural-dis- 
tractiv în aer liber — refuză cu te
nacitate rutina și banalitatea orga
nizatorică, întreeîndu-se cu ei 
înșiși. Pentru că, deocamdată — 
cel puțtn așa susțin — n-au ri
vali /

ION TBONAC

CU SENTIMENTUL
UNEI ÎNALTE STIME

PENTRU PARTID

Teleorman
Alexandria — orașul grădinilor 

frumoase, cum îl numea marele 
nostru istoric N. lorga — se 
voltă pe noi coordonate. Făstrînd 
bogatele tradiții culturale, orașul 
din lunca Vedei a intrat în aceste 
zile în circuitul manifestărilor 
culturale ale țării. Festivalului de 
muzică ușoară românească, care 
a întrunit într-o întrecere de am
ploare și ținută artistică cele mal 
reprezentative talente amatoare 
din județ ale acestui gen, Alexan
dria i-a fost o gazdă primitoare

Depășind intențiile organizato
rilor, festivalul de muzică ușoară 
românească „Primăvara în Teleor
man", a căpătat, amploarea unei 
acțiuni de mare anvergură. El a 
izvorît din necesitatea de investi
gare, de depistare a tinerelor ta
lente, de a face cunoscut unui 
public cît mai larg valorile muzi
cii ușoare românești, deschizînd 
cu generozitate drumul afirmării 
tinerelor talente amatoare.

Ecoul inițiativei Comitetului 
județean U.T.C. și a Comitetului 
de cultură și artă Teleorman, lan
sat spre sfîrșitul lunii martie, 
a stârnit un larg interes în rîndul 
tinerilor. Popularitatea genului și 
poate marea lui accesibilitate au 
făcut ca la prima fază desfășurată 
la începutul lunii aprilie în șase 
centre de comună să se prezinte 
peste 200 de tineri.

Pe lingă depistarea și stimula
rea tinerelor talente, festivalul a 
avut drept scop consacrarea ace
lora care au dovedit reale cali
tăți artistice. Cei treizeci și doi 
de tineri selecționați au început o 
luptă cu orele și zilele de repeti
ție. Și nu era deloc rău dacă a- 
ceste pregătiri s-ar fi făcut sub 
mai atenta îndrumare a specia
liștilor. Festivalul a demonstrat 
de altfel necesitatea cunoașterii 
unor noțiuni elementare ca miș
care scenică, dteție, nuanțare me
lodică, interpretarea textului. Și, 
în sfîrșit, la 22 aprilie, în orașul 
Roșiori, a avut loc concertul-spec- 
tacol, o primă confruntare de 
amploare cu exigențele juriului și 
aprecierile publicului. Spectacolul, 
a cărui ținută artistică a fost 
marcată de acompaniamentul in
teligent al formației „Sideral", a 
avut de fapt și caracterul unui 
concurs. La sfîrșitul lui, 20 con- 
curenți au primit dreptul de par-

(Urmare din pag. 1) 

tru tot ce aparține poporului 
nostru". Atît îi era de fierbinte 
dragostea de țară, entuziasmul 
pentru trecutul eroic românesc 
și pentru exponenții lui îneît 
hotărîse ca „atunci cînd va fi 
mare", să-și schimbe numele în 
acela de Ștefan, în cinstea voe- 
vodului!...

Entuziasmul, spontaneitatea, 
firea deschisă, cordialitatea au 
fost trăsături definitorii perma
nente ale personalității lui Pă
trășcanu. Am avut intuiția lot 
directă într-o împrejurare, pot 
spune istorică, singura dată cînd 
l-am văzut (pentru cîteva clipe) 
pe acela care le întruchipa. Era 
într-o zi de martie în 1945, ziua 
în care șeful guvernului con
stituit la 6 martie a venit 
la Cluj pentru a participa 
la festivitățile organizate cu pri
lejul realipirii părții nordice a 
Transilvaniei, sfîșiată prin dicta
tul de la Viena, la patria-mamă. 
Noi, elevii liceului „Gh. Bari- 
țiu", așteptam, aliniați, în strada 
Horia. La un moment dat sîn
tem anunțați că „sosesc domnii 
miniștri" — șeful guvernului, 
dr. Petru Groza, avea să a- 
pară, într-o mașină deschisă, cî
teva momente mai tîrziu. Mi
niștrii veneau pe jos. Printre ei,

Pătrăș- 
nostru, 
el toți 

perfect 
„Ei, băieți, nu 

„Nu 1“ — Nici

în față, era și Lucrețiu 
canu. Ajuns în dreptul 
s-a oprit, și împreună cu 
colegii săi. îmi amintesc 
primele cuvinte : 
vă e frig ?“ — 
nu e voie să vă fie ! Astăzi e o 
zi mare pentru voi 1"

Și ne-a explicat prin ce era 
mare acea zi. Vorbind, avea în 
ochi o lucire de fericire și pe 
toată fața un surîs, mi se pă
rea, ghiduș, deși exprima o a- 
dîncă seriozitate, care ne-a cu
cerit.

Ce a urmat nu putea să nu 
mîhnească și să nu deruteze pînă 
la perplexitate pe toți acei care 
am cunoscut, fie și fragmentar, 
opera, lupta lui Lucrețiu Pă
trășcanu. Mulți, foarte mulți, au 
nutrit de-a lungul anilor nădej
dea că o clarificare se va pro
duce, și că aceasta va spulbera 
oprobiul căzut asupra unei perso
nalități de prim ordin a mișcării 
revoluționare românești. Personal 
aveam sentimentul, pe care îl 
vor fi încercat și alții, că Lu
crețiu Pătrășcanu trebuie să fi 
fost victima vreunei neînțelegeri 
sau a cine știe cărui soi de ma- 
șinațiuni obscure, străine de con
ducerea partidului. Acum, că s-a 
făcut lumină încerc, irezistibil, 
o firească durere pentru că a- 
semenea fapte incredibile s-su

putut întîmpla, dar peste ea se 
ridică un simțămînt de stimă și 
admirație pentru modul în care 
partidul a întreprins acțiunea de 
cercetare minuțioasă a tuturor 
circumstanțelor în care au pierit 
fără vină Lucrețiu Pătrășcanu și 
alți activiști, pentru franchețea 
cu care a spus poporului în
tregul adevăr, ca și pentru mă
surile luate pentru curmarea din 
rădăcini a oricăror posibilități de 
revenire la practici condamnate 
la recenta plenară. Hotărîrea de 
reabilitare post-mortem a lui Lu
crețiu Pătrășcanu și a celorlalți 
militând căzuți victimă unor în-

VALOAREA
(Urmare din pag. I)

armonizat în ceea ce privește 
structura științifică și organiza
torică a școlii luată în ansamblul 
ei. Natura], nimeni nu a decre
tat că perfecționarea învățămîn- 
tului este de acum o activitate 
finită; s-a creat însă platforma 
solidă pe care sîntem obligați să 
integrăm o activitate creatoare, 
să adoptăm soluții personale din
tre cele mai potrivite.

Firesc, ceea ce ne dorim noi 
cel mai mult este să avem — așa 
cum remarca cuvîntarea secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu — un 
învățămînt care să se situeze în 
rîndul școlilor celor mai presti
gioase din lume. Este o dorință 
care, după părerea mea, are în 
întregime acoperire, întrucît s-a 
dovedit că putem face salturi —- 
nu mă refer la salturi spectacu
loase, ei la salturi calitative, în

oamenii, peste luncă și viile care 
coboară pînă-n grădina casei, pe 
unde Iminogul poartă la vale mi
resme de izmă și cintec de iz
voare, pe-aici, dar, pe această pale 
unsă ziua cu soare și noaptea cu 
lună, nu era pe atunci nimic, 
adică ceva cît de cît domestic, 
omenesc. Străjuia numai la teme
lia timpului o pădure uriașă de 
peri sălbatici, cu poteci ascunse 
ispitei și ochiului. Și mai spun 
oamenii că hălăduia pe aceste 
ținuturi ceata lui Ețu, un hai
duc vestit pînă dincolo de Cîmpia 
Caracalului. Și-atunci cînd 
simțea Ețu miros de poteră pe 
urmă-i da fuga aici, în pădurea 
de peri, la adăpost. Satul era mai 
departe, la cîțiva kilometri, pe o 
vale mai îngustă și uscată 
care se numește și azi Va
lea Caselor. De aici se a- 
proviziona Ețu cu merinde și 
vești de mersul paterei. Numai 
că în timp, o parte din haiduci, 
atrași de licărul tainic din ochii 
codanelor de pe Valea Caselor, 
au schimbat flinta pe otic și mur
gul pe plug, rămînînd definita 
aici, la Perii lui Ețu. Și așa, trep
tat, s-a alcătuit noul sat — Fe- 
rieți — și și-au luat nume perie- 
țenii, undeva, de-a stânga Oltu
lui, la o bătaie bună de cal față 
de Slatina. Și-au rămas mereu 
periețenii oameni mîndri și drepți, 
și semeți și harnici, buni la învtr- 
tit toamna carafa cu vin, dar și 
sapa, și secera, și mai toate unel
tele mai vechi și mai noi. Cum 
spuneam, nea Florică precis că se 
trage din os de-al lui Ețu. Că 
nu degeaba zicea Ionel al lui 
Gogolan că de tot ce mișcă in 
jur, de sămînța de perumb pusă 
la încolțit și floarea de măr vă- 
ratec dată în pîrgă, de griul ie
șit de-o palmă pe cer și măgu
rele de vie de-ahea plesnit, de 
herghelia de cai și mulsul vacilor 
dimineața, de bucuria și grijile 
oamenilor trebuie să aibă grijă 
cineva. La Ferieți, gestul aces
ta de armonizare îi aparține lui 
nea Florică.

*
Și-mi mai amintesc eu de-o în

tâmplare, și dacă nu v-o spun nu 
• mă simt ușurat cu sufletul. Era 

toamnă, dăduse prima brumă și 
noaptea cobora uneori vulpea pî- 

• nă-n vii. Noi plecasem de cu 
seară, băieți și fete, cîrd, la tăiat 
de coceni. Era un obicei al nos- 

• tru, că așa făcuseră și pă
rinții, să plecăm pe luna să 
tăiem cocenii, după ce fuse
seră culeși știuleții, că erau 
mai moi și frăgeziți, și nu te tă
iai în frunze, și-aveai spor, si dacă 
tarlaua nu se-ntinde dincolo de-o 
chiuituri, nu aveai timp să te 
doară șalele, și chiar că nici nu 
simțeai că muncești. Și mai erau 
și fetele, și cîntecul lor între noi 
și lună, și mai aveau și niște ul
cioare de pămînt luate de-acasă 
cu vin nou, tîrnosit cu sulfină și 
pelin. Și-mi aduc aminte că tă
iasem noi o postață bună, măsu
rată cu pasul de Florea al lui 
Pistol, cînd. luna trecuse de 
partea cealaltă a pădurii, spre 
Bocea, asta însemna că trecu
seră trei ceasuri de cînd nu lă
sasem secera din mînă, am ho- 
tărît la popas adînc. Și tocmai 
cînd fringeam brînză pe piine și 
desprindea al lui Leasă ulciorul 
din cureaua de la brîu, auzim, 
dinspre porumbiște, foșnet de 
umbră și răcoare de pași. „Beți și 
mîncați, și la alții flămînzi nu 
vă gîndiți" — și cît ai număru 
pînă la cinci, nea Florică era

9 așezat lingă noi, cu picioarele 
încrucișate turcește și-și tăia-n 

• palmă o felie zdravănă de piine
caldă ținută de fete-n basma. 
„Eu am terminat de ieri noapte, 

• dar n-avusei somn. Poate unde
mă-nvățasem cu drumul. Așa..." 
Șt n-a mai continuat vorba, as- 

• cultind lingă noi poveștile lui
Măriniță pîndarul, spuse pe-o 
oală de vin. După un timp s-a 

A uitat spre al lui Pîinică, cerce- 
tîndu-l din ochi. Și-a scos al lui 
Pîinică fluierul, și l-a trecut nea

9
ticipare la faza finală a festivalu
lui care avea să desemneze pe 
cîștigătorul „Ghiocelului de aur"

Orașul Alexandria o fost de
semnat drept gazdă a finalei, iar 
scena cinematografului „Patria" 
locul întrecerii desfășurate pe pe
rioada a trei zile de spectacole 
(26, 27 și 28 aprilie). Aproape 
4 000 de spectatori, în mare majo
ritate tineri, au aplaudat cu căl
dură o întrecere 
tislică nebănuită 
de amatori

Festivalul de __  _
„Primăvara în Teleorman" a ofe
rit publicului o autentică întâlni
re cu arta interpretativă a artiști- a 
lor amatori. Păcat că sala n-a o- w 
ferit condiții prielnice unei ma
nifestări de o asemenea amploa- 
re, iar scenografia spectacolului 
a făcut notă discordantă cu bu
nul gust.

Partea a doua a spectacolului 
fiecărei zile a fost susținută de 
către artiști profesioniști.

Seara zilei de 28 aprilie a în
semnat sfîrșitul emoțiilor care au 
însoțit ore în șir pe cei 20 de con- 
curenți. „Ghiocelul de aur" a 
surîs pe rînd fiecăruia dintre ei, 
dar el a revenit pînă la urmă ce
lui mai bun. învățătoarea Eugenia 
Grigorescu a reușit să cucerească 
pe lingă aplauzele publicului, și 
sufragiile juriului care i-a acordat 
Marele premiu al festivalului. 
„Ghiocelul de argint" a fost atri
buit muncitorului Constantin Ca
zan, iar „Ghiocelul de bronz" 
profesorului de educație fizică 
Mihai Lazăr. S-au mai acordat și 
patru mențiuni tinerilor elevi Nea- 
gu Margareta, Ion Andrei, mun
citoarei Ionica Vasile și funcțio
narului Cornel Chiar.

Festivalul de muzică ușoară 
românească a consacrat o seamă 
de talente autentice demonstrînd 
că o asemenea inițiativă trebuie 
continuată. El a generat totodată 
și unele constatări și concluzii ce 
vor face obiectul unor alte discu
ții. „Primăvara în Teleorman" a 
consemnat, totodată începutul u- 9 
nei tradiții care se cere a fi con
tinuată, a prilejuit o inițiativă va- 
loroasă.

de o ținută ar- 
pentru mișcarea

muzică ușoară gh 
leorman" n. ofe- "

A Florică printre degete, a suflat 
în vrană să vadă dacă nu e cumva 
înfundat, și-a tras aer adînc în 
piept că fîlfîia pădurea, și-a înce- 
put să zică o doină cum numai 
el știa, de se minuna satul dumi- A nica la căminul cultural. Și nu 
mai știu cum s-a terminat, nici 
cînd au plecat băieții printre co- 9 ceni, la treabă, că rămăsesem tot 
acolo, țintuit pămîntului și ascul
tând vrăjit revărsarea aceea de 

• cintec, de se înclina cerul într-o 
parte și albea luna pe margini și 
se rărea spuza dă stele spre dun- 

9 Sa Vădiței...
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★
Precis că nea Florică se trage 

din os de-al lui Ețu. Altfel nici 
nu se poate vorbi. Dar dv. nu știți 
cine-a fost Ețu și nici care este 
povestea lui. Sa facem, dar, un 
popas. Bătrînii spun, că și hă- 
trînii lor spuneau, că era pe la 
începuturi, pe la zidirea satelor. 
Pe-aici, pe unde zimbesc azi muș- 
catele-n ferestre și-și dau binețe

*
La Perieți soarele răsare la pa

tru ceasuri și treizeci de mi
nute bătute pe muche. Oa
menii se scoală mai devre
me și < se întâlnesc cu soare
le pe cîmp. Există însă un 
om care se trezește primul; 
și înaintea oamenilor, și înaintea 
soarelui. Iată-l, risipind somnul 
dintre încheieturile brațelor, căl- 
cind rar și apăsat peste cîmpul 
zorilor. Din cînd în cînd se opreș
te locului, cercetează distanțele, 
lovește cu călcîiul în pămînt, aș
teptând parcă răspuns la. o ușă 
numai lui cunoscută. Și iar își 
rotește privirea pe zare și-o por
nește domni mai departe, sin
gur între pămînt și cer. De
odată, zvon de muzică în 
împărăția de liniște verde. Se 
freacă la ochi alungind parcă o 
vedenie, dar nu e vedenie, muzi- 
ca-i muzică, și se aude tot mai 
aproape, împresurînd locul. Din 
umbra unei tarlale se desprinde 
contur de om:

— Tot devreme ? Tot devre
me, tovarășe președinte ? — i se 
adresează, pe ton de veche cu
noștință matinală, paznicul co
operativei. Iâ, mi-am luat cu 
mine cutia asta cîntatoare, mai 
aflu și eu ce se întîmplă prin 
lume, că om sînt, și nu pot sta 
singur cuc cîtu-i ziua de mare.

După ce-i răspunde la binețe, 
nea Florică cercetează in conti
nuare geana răsăritului să vadă 
dacă soarele are azi cearcăn ori 
nu, ca să poată să înțeleagă mai 
apoi ce zi așteaptă pămîntul. S«- 
sizindu-i privirea, paznicul U in
formează :

— Apăi, peste vro cinci mi
nute se dă buletinul meteorolo
gic ; eu zic s-așteptăm.

Nea Florică, însă, face un gest 
a lehamite și continuă, cum știe 
el, să cerceteze geana orizontului. 
Și rămîn așa, tăcuți în cîmpie, 
doi oameni, cu pămîntul tras pînă 
la glezne și cu cerul sprijinit pe 
umeri, așteptând să apară și al 
treilea, soarele, pentru ca greu
tatea să li se pară mai ușoară.

1

c

scenări infaxne, de ridicare a 
sancțiunilor de partid nedrepte 
aplicate unor activiști, de con
tinuare a 
elucidării 
devărului, 
nostru și 
stituie un ____  r_ _
nirea întregului popor, cu trup 
și suflet, în jurul partidului, al 
Comitetului său Central, în ve
derea înfăptuirii țelurilor nobile 
și mărețe ce ne stau în față. 
Acțianînd astfel, împlinim visul 
de aur al celor mai curate con
științe revoluționare, al comu
niștilor.

cercetărilor 
faptelor în 
fac cinste 
prestigiului 
nou stimul

în vederea 
lumina a- 
partidulul 
său, con- 
pentru u-

DASCĂLILOR
pregătirea generațiilor de mîine, 
Mi-aș îngădui să remarc, cu mo
destia cuvenită, că avem ele
mentul nr. 1 care poate asigura 
punerea învățămîntului nostru în 
rîndurile celor mai înaintate școli 
din lume. Avem un corp didactic 
universitar în rîndul căruia se 
numără excelenți dascăli și oa
meni de știință, al căror nume 
s-a impus în țară și peste hotare 
?i care, prin pregătirea lor, prin 
experiența didactică pe eare o 
au pot contribui la realizarea o- 
biectivului esențial prevăzut cu 
claritate în indicațiile plenarei.

Nu trebuie să uităm însă că a- 
cest colectiv didactic nu este o 
instituție închisă ci, dimpotrivă, 
el are porțile larg deschise pentru 
ca tineretul pe care-1 formăm să 
ni se alăture în activitatea didac
tică, științifică și educativă. So
cotesc, de aceea, că una dintre 
problemele deosebite care stă în 
fața Ministerului Învățămîntului

și pe caic o impune invățiumn- 
tul superior — acest imens ge
nerator de energie — este aceea 
a selecționării, pregătirii și pro
movării cadrelor didactice. Tre
buie pornit de Ia principiul că 
în învățămîntul superior cadrele 
didactice au o triplă misiune: 
de muncitori perseverenți și pa
sionați pentru descoperirea a- 
devărurilor științifice, de propa
gatori ai științei prin procesul de 
învățămînt și aceea de făuritori 
de caractere distinse, de perso
nalități complexe și valoroase 
printr-o susținută și pricepută ac
tivitate de educatori.

Nouă, cadrelor vîrstnice, care 
prin contactul cu numeroase serii 
de studenți am învățat să cu
noaștem oamenii, ni se cere, cred, 
în primul rînd să descoperim 
pentru învățămînt pe acei tineri 
care întrunesc din plin calitățile 
unui cadru didactic din școala 
superioară: pasiune pentru cer
cetarea științifică, remarcabile în
sușiri de a învăța pe alții și pro
funda generozitate umană care 
stă la oaza activității de educa
tor.

Este un adevăr că noi trăim prin 
realizările științifice pe care le 
obținem dar, mai cu seamă cred 
că trăim și rămînem în memoria 
oamenilor prin discipolii noștri. 
Laboratoarele noastre nu trebuie 
să fie, așadar, numai sediul ac
tivității de cercetare ci labora
toare în care se formează perso
nalități științifice. Mi se pare 
foarte important ca fiecare din
tre noi să dăm elevi străluciți 
pentru cercetarea științifică, pen
tru învățămînt, să formăm per
sonalități și caractere distinse. 
Un cadru didactic cu experiență 
care n-a fost pătruns de această 
datorie este asemenea unei ra
muri uscate care nu a slujit cu

nimic trunchiul ce a purtat-o șj a 
întreținut-o. Socotesc că Minis
terul Învățămîntului trebuie să 
rețină idee a de a aprecia activi
tatea cadrelor didactice din învă
țămîntul superior mai ales după 
felul în care își îndeplinesc no
bila misiune de a forma pentru 
știință și învățămînt o pleiadă de 
tineri cu o foarte bună pregătire, 
cu calități spirituale și morale 
desăvîrșite.

A doua chestiune pe care vreau 
s-o ridic, string legată de prima, 
este satisfacția pe care am avut-o 
în fața preocupării de a conferi 
catedrelor din învățămîntul su
perior și o funcție de cercetare 
științifică, alături de cea didac
tică. Indiferent dacă în îndeplini
rea acestei misiuni catedrele vor 
fi încadrate eu personal care să 
se consacre cercetării permanent 
sau prin rotație cu sarcinile di
dactice ele vor reuși să slujească 
din plin misiunea de școli științi
fice ale universităților și institu
telor de învățămînt superior că- 
roara aparțin. în același timp, 
prin asemenea organizare a ca
tedrelor din învățămîntul supe
rior, universitățile vor deveni pe
piniere rodnice, care să asigure 
îmbogățirea cu elemente valo
roase a activității Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, 
mărindu-i în felul acesta poten-
țialul de cadre pe care să-l poată 
folosi. Exprimarea acestui gînd 
o fac în credința că eficiența 
muncii acestui organism de cer
cetare ar crește enorm dacă în 
activitatea sa de rezolvare a di
feritelor probleme științifice pe 
care le abordează ar folosi ele
mentele cele mai competente 
provenind indiferent de la ce 
instituție.
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Concentrate
ideale

I.aboratoanih: lumii

Ca rezultat al cercetărilor efectuate 
la In-stitutul de Cercetări Alimentare 
din București, s-a pus la punct o teh
nologie de preparare a unui concentrat 
de proteine din zer ce conține circa 70 
la sută lactalbumină (proteină cu mare 
valoare biologică).

Concentratul de proteine este desti
nat hrănirii bolnavilor cu maladii ce 
duc la denutriție proteică. El acoperă 
nevoile calorice ale organismului și re
generează țesuturile.

Concentratul de proteine se folosește 
și la îmbogățirea diverselor produse 
alimentare destinate în special sugari
lor, preșcolarilor, școlarilor, femeilor 
gravide și femeilor în perioada d'e 
alăptare.

Din borhotul de melasă s-a pus la 
punct tehnologia extragerii acidului 
glutamic, element fortifiant.

Ca aliment dietetic, s-a preparat o 
largă gamă de conserve destinate su
garilor, iar pentru adulți s-a pus la 
punct tehnologia preparării unui lapte 
desodat prin schimb ionic, necesar bol
navilor cu retenție hidrosalină (hiper
tensiune arterială, ciroză, afecțiuni re
nale, albuminuri, disgravidii etc.). Tot 
pentru sugari s-a preparat un lapte 
parțial decalcifiat a cărui compoziție 
în Ca, Na și K este apropiată de cea 
a laptelui matern.

Continuînd suita de anchete pe teme științifice prin care ne 
propunem să oferim cititorilor noștri cîteva date de ansamblu a- 
supra unora dintre problemele fundamentale ce se găsesc în pre
zent în atenția oamenilor de știință nc oprim de astă dată asupra 
cercetărilor menite a oferi noi resurse alimentare.

La invitația redacției noastre, cîțiva prestigioși cercetători ro
mâni sintetizează într-o serie de date de ultima oră, preocupările 
și perspectivele pe care Ie deschid studiile biologice din citeva 
dintre domeniile care-și propun găsirea unor noi resurse de 
hrană.

Deși sin tem cu multe decenii înaintea momentului la care re
sursele actual® de alimente se vor „epuiza" sau vor fi depășite 
de ritmul creșterii populației (și articolul prof. I. Gonțea vă aduce 
o sumă de date cu totul edificatoare din acest punct de vedere) 
in laboratoarele lumii se găsesc mereu noi și noi resurse, se des
chid noi și noi căi pentru masiva creștere a cantității de alimente 
puse la dispoziția umanității.

Cercetările ne dovedesc astfel că paralel cu vertiginoasa creștere 
a populației globului, asistăm la dezvoltarea accelerată a științei și 
tehnicii care pune la dispoziția omenirii mijloace noi, 
tot mai eficace pentru sporirea cantității, calității, productivității 
plantelor, noi resurse alimentare naturale și sintetice.

... • Deșerturile pot
deveni cultivabile • Producția de hrana se poate ușor dubla...
• Farmecele unei tone de drojdie furajeră • Cea mai ieftină
uzină: natura • La ce folosesc 2,5 milioane tone de făină de 
peșteI... • Algele conțin mai multe proteine decît carnea • Știați
că la Flensburg se mânîncâ o excelentă pîine cu adaos de alge?
• Marea are nevoie de îngrășăminte? • Industria petrolului poate 
asigura jumătate din cantitatea de proteine a omenirii • „O ade
vărată cotitură în energetică va începe atunci cînd vom putea în
făptui sinteza în masă a moleculelor de același tip cu clorofila..."

• Deficitul de proteine va fi rezolvat

Rezervele nu sînt
epuizate!

Cu ajutorul unei armate de mașini puternice sînt valorificate vaste
le întinderi virgine din adîncurile oceanului...

Alga albastră 

un aliment
excelent

Cu ocazia explorării Saharei de Est, 
cercetătorii olandezi au constatat că 
populația din nordul lacului Ciad recol
tează alga albastră microscopică, crescută 
în apa concentrată în săruri și cu reacție 
alcalină a acestui lac. Hrana obținută prin 
filtrarea biomasei și prin uscarea ei în 
nisipul înfierbîntat de soarele african, s-a 
dovedit foarte hrănitoare și folosită din 
vechi timpuri. Aceasta pentru că trecută 
prin analizele chimice din marile labo
ratoare a rezultat că ea conține o canti
tate de proteine mult mai mare decît car
nea. O rație zilnică de 30—-100 gr. este 
mai mult decît suficientă pentru întreți
nerea organismului.

Algele cresc bine la lumina soarelui, dar 
nu toate suportă atît de bine intensitatea 
ei mare de la mijlocul zilei, cînd atinge 
100 000 de luxi. în baza unor cercetări 
sistematice oamenii de știință au arătat că 
în suspensie deasă cît și în stare de agitare 
continuă, celulele algei se comportă totuși 
bine suportînd cu brio lumina solară in
tensă. Aceasta pentru că fiecare celulă în 
parte este expusă pe un timp mai limitat. 
In general algele cresc extrem de bine 
între 25° — 30 temperatură ușor de men
ținut in perimetrele moderne ale labora
toarelor. Acesta este și motivul pentru care 
culturile 'de alge în aer liber se fac, de 
Jîildă, în zonele temperate, în lunile apri- 
ie — octombrie.

După cum se vede, încă de pe acum 
cultivarea algelor capătă tot mai mult te
ren. Aceasta pentru că experiențele de la
borator privind folosirea biomasei algelor 
cultivate în nutriția animalelor de labo
rator au dat rezultate pozitive; substan
țele proteice sînt digerate în proporție sa
tisfăcătoare și conțin toți, sau aproape toți 
aminoacizii necesari animalelor și omului. 
Concret, biomasa algelor are o valoare 
nutritivă cu nimic mai scăzută ca substan
țele proteice din produsele cărnii, sînge- 
lui și din cele lactate, cu care s-au compa
rat.

Deocamdată, e adevărat, costul biomasei 
algelor cultivate, atît în laborator cît și 
sub cerul liber, este ridicat neputînd per
mite folosirea ei în nutriția animalelor do
mestice sau a omului. Ea poate fi însă fo
losită ca adaus stimulator în furajele ani
malelor sau în apa de băut, fapt care a 
dus la un spor simțitor în greutate ce aco
peră toate cheltuielile.

Intr-un viitor nu prea îndepărtat, algele 
microscopice vor constitui deci o sursă 
nouă de alimentație de unde vor rezulta 
milioane de tone bogate în proteine.

Peste cîteva decenii pe masa oricărui

MARINO
OUL TURĂ

După părerile oamenilor de știință 
foarte curînd va apare o nouă specia
litate : agronom marin și genetician 
marin.

întinsele suprafețe ale mării vor de
veni proprietatea gospodăriilor agricole 
maritime. La adîncimi pînă la 100 de 
metri, unde este mult soare și apa e 
caldă vor fi crescute animale, hrana 
marină este arhisuficientă. Organismele 
acvatice dau 50 de generații pe an !

locuitor al planetei vor apare preparate de 
alge. De altfel, începutul a și fost făcut 
Nenumărate laboratoare vest-germane se 
străduiesc de pe acum să obțină pîine din 
algă de mare, iar în Cehoslovacia s-au pre
parat produse foarte mult apreciate de con
sumatori. Mai mult chiar, de mai mulți ani 
în orașul Flensburg din nordul R. F. a 
Germaniei se fabrică o pîine, în a cărei 
compoziție intră făina ae secară și un 
adaos de 10 la sută alge măcinate. Produ
sul rezultat este foarte bogat în vitamine 
și substanțe nutritive, dispunînd în plus 
și de un gust foarte plăcut.

Acad. N. SALĂGEANU

Resursele 
oceanului 
planetar

Oceanul ocupă astăzi enorma suprafață 
de 71 la sută din planeta noastră. Cum 
exploatăm astăzi resursele nutritive ale 
oceanului ?

Pescuitul — oricît va fi el de me
canizat și dezvoltat, in viitor, nu va putea 
satisface pentru multă vreme nevoile de 
proteine ale omenirii, deoarece el sporește 
anual cam cu 5—8 la sută, în timp ce ome
nirea crește mai rapid. Dar și acest spor 
de 5—8 la sută va avea o limită, căci va 
trebui considerată capacitatea de refacere a 
stocurilor sărăcite prin pescuit.

Pentru ca să depășim acest ritm va trebui 
să trecem la cultura plantelor și animale
lor marine. Ea ne va „salva" așa cum fito- 
tehnica și zootehnica terestră a salvat și asi
gurat viitorul omului preistoric.

în stadiul actual al istoriei omenirii, re
sursele nutritive pe care le scoate omul 
din mari sînt doar peștii și puține alte gru
pe de organisme. Proteinele scoase din 
pești și crustacei marini sînt proteine su
perioare și ele reprezintă 5—15 la sută 
din proteinele consumate de țările evo
luate și chiar sursa principală a proteinelor

■ a ■

SURSE DE URAM
Cu toate că foametea bîntuie în unele 

părți ale lumii, numeroase fapte îndreptă
țesc pe om să privească viitorul cu convin
gerea că va dispune de hrana necesară. 
Căile prin care această speranță poate de
veni o realitate sînt pe de o parte' intensi
ficarea exploatării raționale a suprafeței 
terestre și a imenselor resurse alimentare 
din apele globului, iar pe de altă parte 
folosirea inepuizabilei energii biologice a 
diverselor microorganisme, neutilizate pînă 
în prezent și aplicarea în practică a ului
toarelor progrese realizate în chimie.

Faptul că deși după cel de al II-lea 
război mondial populația a crescut, totuși 
în Europa foametea a dispărut și că in
suficiența hranei bîntuie în țările unde su
prafața terestră, raportată la cap de locui
tor, este de 3 — 10 ori mai mare decît în 
cele care dispun de alimente arătă că de
cisiv pentru evitarea denutriției nu este 
mărimea întinderii solului disponibil, ci pro
ductivitatea lui. Pe aceeași unitate terestră 
producția agro-zootehnică într-o țară a- 
vansată este de 2—5 ori mai mare decît în 
alta și prin aplicarea cuceririlor științei și 
ale tehnicii de pe același sol și s-a reușit să 
se obțină cantități de 2—3 ori mai mari de 
produse In Japonia un hectar de pămînt 
arabil produce de 3—4 ori mai mult decît 
în India iar bovinele din țările Europei dau 
de 4 ori mai multă came și lapte pe cap 
de animal decît cele din America Latină 
și de 7—10 ori mai mult decît cele din 
Africa și din Extremul Orient.

In unele țări ale lumii prin industrializa
rea agriculturii (mecanizarea muncii, fer
tilizarea solului cu îngrășăminte sintetice, 
folosirea de .pesticide) și prin selecționarea 
speciilor, producția agro-zootehnică a cres
cut după al II-lea război mondial de 2 ori 
mai mult decît populația.

Pe lingă posibilitatea sporirii considerabi

pentru țările Asiei de Sud-Est. Omenirea 
scoate astăzi din oceane și mări doar circa 
42 milioane tone vietăți. Dintre acestea 
61 la sută în sectorul nordic și numai 6 la 
sută pentru zona sudică. Este paradoxal 
că in Oceanul Indian, în jurul căruia se află 
unele dintre țările cele mai populate, se 
pescuiește doar 5 la sută din această can
titate. Dintre vietățile prinse, în general, 
36 miliarde kg sînt pești, 3 miliarde sînt 
scoici și sepii, 1 miliard crustacei și doar 
600 000 tone sînt plante. 25 la sută aproape 
din totalul pescuitului se preface în făină 
pentru hrana animalelor domestice, deci 
servește indirect hranei omului, sau în 
ulei.

Dacă omul de azi a reușit să mențină o 
producție acceptabilă de pești de apă dulce, 
în ciuda poluării marilor lacuri sau a 
fluviilor bogate altădată în pești, aceasta 
se datorează metodelor de creștere artifi
cială a anumitor specii de înaltă producti
vitate, specii selecționate dintre acelea cu 
deosebite calități gustative, de creștere sau 
de folosire a hranei (crap, somoni, caregoni, 
pești din Amur etc).

Pentru a găsi noi resurse de hrană oame- 
mii vor trebui să adîncească pe de o parte, 
această piscicultură în apele ce vor mai 
rămîne sănătoase pe uscat în societatea tot 
mai industralizată de mîine, iar pe de altă 
parte, să extindă piscicultura marină, ostre- 
icultura, algocultura.

Desigur, din acest punct de vedere tre
buie să vorbim și despre introducerea de 
îngrășăminte (mai ales fosfați), care cons
tituie baza de sporire a fitoplanctonului și 
algelor marine, deci a producției primare 
din ocean. Sedimentele marine conțin su
ficiente săruri biogene, pentru a însuti 
producția primară a mării, dar trebuie găsit 
mijlocul ca aceste săruri să poată fi an
trenate din păturile superioare luminate, 
ale apei, în cit mai multe sectoare ca acolo 
să fertilizeze marea și să sporească indi
rect și producția de pești, crustacei ș.a. 
Or, acest lucru va fi și el posibil în curînd 
prin folosirea rațională a energiei nucleare, 
problemă care se găsește de altfel, în preo
cupările oceanologilor.

Ridicarea organizată a fosfaților la su
prafața mării va asigura sporirea fitoplanc
tonului, care selecționat și el și concen
trat, va reprezenta o importantă resură de 
hrană cu cpndiția să găsim mijloace po
trivite și ieftine de concentrare, conser
vare și transport.

Oceanografii biologi și economiștii se si

le a producției de alimente naturale pe hec
tar, trebuie ținut seama că la ora actuală 
numai circa 10 la sută din suprafața teres
tră se utilizează pentru culturi, 18 la sută 
pentru pășuni și 29 la sută sînt acoperite 
cu păduri, restul fiind reprezentat prin de- 
șerturi sau ocupat cu construcții. Or, o mare 
parte din suprafețele necultivate, prin iri
gări artificiale și prin îndiguiri pentrff evi
tarea inundațiilor (revărsărilor de ape) pot 

fi redate agriculturii. S-a calculat că cel pu
țin 20 la sută din deșerturile tropicale 
(adică 2,5 milioane de hectare) pot deveni 
cultivabile și succesele obținute în unele 
țări demonstrează valabilitatea prevederilor. 
,A.poi în regiunile nordice se pot utiliza 
pentru producția agro-zootehnică încă 120 
milioane de hectare. Se știe că în zilele 
noastre agricultura se extinde din ce în ce 
mai mult în regiunile nordice, griul putînd 
fi cultivat pe teritorii septentrionale, iar 
porumbul și cartoful pînă în zona polară 
(în interiorul cercului arctic din Alaska, 
Taymir și Siberia). Dacă pe lîngă creș
terea suprafețelor terestre se acționează 
pe selecția speciilor cultivate, dînd prefe- 
rință celor bogate în proteine, producția 
de hrană se poate dubla. Dar pe lîngă re
zervoarele clasice de hrană se ivesc noi și 

lese sâ găsească răspuns la toate aceste 
posibilități ce se întrezăresc în aflarea 
de noi resurse de hrană pentru omenirea 
viitoare.

Prof. dr. doe. MIHAI BACESCU 
memhm corespondent al Academiei

Petrolul 
ne oferă proteine

Substanța utilizată astăzi tot mai des 
în studiile privind obținerea de proteine 
e9te petrolul. în linii mari el se com- 
.pune din al câni, cicloalcani și hidro
carburi aromatice.

Cercetările s-au îndreptat în special 
către obținerea proteinelor din frac
țiunile parafinice (n-alcanice) ale pe
trolului. Astfel, prin fermentația bac
teriologică a fracțiunilor n-parafinice 
joase s-au obținut proteine comestibile 
bogate în tiamină, riboflavină, acid 
nicotinic, acid pantotenic și vitamina 
Bi2. Procentul mare de lisină și pro
centul mic de cistină și metionină, au 
permis utilizarea cu succes a produsului 
in alimentația dietetică a vegetarienilor.

Procesul de fabricație este continuu, 
obținîndu-9e circa 1 250 kg d® proteine 
pe oră din circa 500 kg drojdie adăugată 
la produsul petrolier care se supune 
fermentării. Raportat la randamentul 
obținut în pilot s-ar putea estima la 
circa 3 X 10* tone producția totală mon
dială de proteine, realizabilă din pro
ducția totală mondială de petrol.

în consecință, se poate spune că pro
ducția de proteine din petrol a ajuns 
la stadiul semiindustrial și după estimă
rile făcute, industria petrolului ar putea 
pînă în 20 de ani să asigure jumătate 
din cantitatea de proteine necesare 
alimentației întregii populații de pe 
glob.

Ing. TIBERIU ARDELEANU

1001 de produse
Inventarul posibilităților actuale ale pro

ducției mondiale de proteine, indică o pro- 

nenumărate alte surse. De pildă, prin per
fecționarea procesului tehnologic, în ulti
mii ani s-au obținut din aceste alge mono
celulare verzi, produse foarte bogate în 
proteine (55—60 g la sută), care au fost 
utilizate în alimentația umană. Recent, 
nutriționiștii americani, încorporînd ase
menea produse în diverse preparate cul£ 
nare și de patiserie, au constatat că ele 
pot înlocui fără nici un neajuns pînă la

60—70 la sută din nevoia de proteine a 
adultului.

Ca sursă de material azotat se folosește 
azi energia biologică a unor microorga
nisme capabile să trăiască pe reziduri din 
industria lemnului și a hîrtiei și să sinte
tizeze atît proteine cît și vitamine B, utili
zabile în hrana animalelor și chiar a omu
lui. Conținutul în proteine al drojdiei fu
rajere fiind de circa 50 la sută, o tonă din 
acest produs, realizat și în țara noastră, 
echivalează din punct de vedere cantita
tiv cu tot atîta material azotat cît există 
în 10 boi. în Franța și în alte țări se pre
pară drojdie alimentară, care se în
corporează (3—5 g la sută) la pîinea 
albă sau numai la cornurile (chiflele) din 
bufetele școlilor pentru compensarea de
ficiențelor în proteine și mai ales în vi- 

ducție de proteine animale de 25 mil. tone, 
o producție de proteine vegetale de 85 mii. 
tone din cereale și 35 mil. tone din legumi
noase și oleaginoase.

O parte din această producție, este re
zervată furajării animalelor.

Problema obținerii necesarului de prote
ine constă în sustragerea unei părți de pro
teine din alimentația animală, pentru a fi 
pusă în circuitul alimentației umane sub 
formă de alimente preparate.

Materiile prime proteice care par a fi cele 
mai interesante și pentru realizarea cărora 
se fac actualmente cele mai mari eforturi 
sînt : făinurile de pește și făinurile de olea
ginoase.

Făina de pește se produce pe scară mon
dială în cantitate de 2,5 mil. tone făină 
brută, din care numai 1000 tone este rezer
vată alimentației umane. Restul este desti
nat furajării animalelor.

In alimentația umană sînt preferate două 
tipuri de făină de pește ; primul tip constă 
într-o făină fără gust din care s-au extras 
lipidele, (uscată și desodorizată) folosită la 
prepararea piureurilor pentru sugari și co
pii sau ca un supliment proteic al unor 
produse alimentare ca : pîine, paste făinoa
se etc. în al doilea tip se integrează o făină 
cu gust, mai bine acceptată de adulți, de- 
gresată, la care s-a reîncorporat un autolizat 
care-i dă un gust și un miros plăcut, sau 
o făină parțial degresată, însă stabilizată 
prin adiționarea de tocoferol și ambalată 
sub gaz inert.

Criteriile analitice, chimice, biochimice 
și bacteriologice acceptate de F.A.O., con
stă în principal în aprecierea umidității, 
materiilor extractibile, proteinelor, digestibi- 
lității pepsice etc.

O altă sursă de proteine, o constituie 
făinurile de oleaginoase.

Semințele oleaginoase din care se pre
pară proteine pentru alimentația umană, 
sînt : soia, bumbacul, arahidele, susanul si 
semințele de floarea-soarelui.

Compoziția în aminoacizi, valoarea lor 
biologică globală, conținutul în anumite vi
tamine din grupa B, prezența eventuală de 
substanțe toxice, sînt factorii care permit 
caracterizarea turtelor oleaginoase pe planul 
calităților lor nutritive.

Lucrările efectuate în numeroase țări 
(Guatemala, Mexic, India, Senegal, Congo, 
etc.) au arătat că cea mai bună utilizare a 
acestor făinuri constă în suplimentare. Mai 
întîi, sînt ele însele adiționate cu amino- 
acizii care le lipsesc : metionină pentru fă
ina din turtele de soia și bumbac ; lizină

Prof. dr. doc. TUDOR IONESCU 
membru corespondent al Academiei

tamine consecutive micșorării gradului de 
extracție la măciniș.

Datorită progreselor făcute de chimie 
azi s-a reușit sinteza mai multor trofine 
(aminoacizi, vitamine). Prin folosirea lor 
se poate mări considerabil valoarea nu
tritivă a unor produse alimentare de ori
gine vegetală. Deși în stadiul actual 
sinteza trofinelor este mult mai costisitoare 
decît cea realizată de marea uzină a na
turii, totuși în țările cu industrie chimică 
foarte dezvoltată se încorporează asemenea 
trofine sintetice (de exemplu lizină și vi
tamine B) în pîine și în alte produse.
• Cînd se discută problema resurselor de 

hrană în viitor trebuie avut în vedere că 
prin aplicarea cuceririlor științei și extin
derea tehnicii, în urma înlocuirii forței 
omului cu aceea a diferitelor mașini, chel
tuiala de energie și trebuințele lui alimen
tare se micșorează cantitativ. în țările cu 
industrie avansată proporția persoanelor 
care practică profesii cu mare consum ener
getic a scăzut de la 20 la sută la 2 la sută, 
iar aceea a celor cu cheltuială energetică 
mică a crescut de Ia 20 la sută la 60 la 
sută. In țara noastră, prin mecanizarea a- 
griculturii, cheltuiala de energie pentru 
realizarea unei norme de lucru s-a redus 
la jumătate. Dacă la aceasta se mai adaugă 
efectul dezvoltării mijloacelor de transport 
și al generalizării confortului asupra nevoii 
de calorii se înțelege ușor că pe măsură 
ce omul stâpînește din ce in ce mai bine 
natura, trebuințele sale pentru hrană scad 
cantitativ, dar nu se modifică aspectul 
calitativ și acesta trebuie pus pe primul 
plan pentru a facilita adaptarea la ploaia 
de stimuli (informații) și la ritmul trepidant 
al vieții moderne.

Prof. dr. doc. IANCU GONȚEA

pentru făina din turtele de arahide și su
san. Aceste făinuri se adaogă în diverse 
preparate pentru sugari și copii, pentru 
adulți și în „specialitățile locale*'.

Ing. ION SIMIONESCU
șef de secție la Institutul de cercetări 

alimentare

0 forță egală 

energeticii 
atomice

O sursă nouă de hrană se poate 
obține prin sintetizarea pe cale artifi
cială a clorofilei, substanța care cap
tează energia solară de care este legată 
producerea de substanțe organice de 
către plantele verzi, din apă, bioxid 
de carbon și unele săruri minerale; 
aceasta deschide mari posibilități ome
nirii. Sinteza artificială a clorofilei s-a 
realizat in laborator încă din 1960 de 
chimistul Wodward, apoi de Martin 
Strell și A Kaloianov. Rămîne acum 
ca ea să fie produsă pe cale industrială 
Dacă se va găsi și calea folosirii ei in 
producerea substanțelor organice in 
afara plantei, dar in prezența luminii 
solare, se va realiza, cum prevăd unii 
cercetători o „superagricultură", care 
va permite omului, dacă nu total, cel 
puțin în parte să se elibereze de depen
dența strictă față de planta verde. 
Omul secolului al XXI-lea își va putea 
obține hrana și energia necesară prin 
punerea în funcțiune a unor instalații 
tehnice superioare create de mtna sa 
folosind datele cele mal noi ale științei, 
despre clorofilă și despre fotosinteză. 
„Deși cred în viitorul energiei atomice 
și sînt convins de importanța acestei 
descoperiri, scria Joliot-Curie, consider 
că o adevărată cotitură în energetică va 
începe atunci cînd vom putea înfăptui 
sinteza în masă a moleculelor de ace
lași tip cu clorofila sau avînd calități 
chiar superioare".

Prof. dr. doc. H. CHIRILEI
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DIVERSIUNE

Alcibiade, ambițio
sul general athenian, 
avea un cîine de-o 
frumusețe neobișnui
tă pe care îl cumpă
rase pe un preț mare, 

într-o zi, îi tăie 
coada, ceea ce făcu 
pe prietenii lui Alci
biade, să-l dezaprobe 
și să-i spună că toa
tă lumea îl copleșea 
cu sarcasme 
această faptă.

— Asta și 
răspunse el 
în timp ce

pentru

vreau, 
rîzînd. 
athe-

me

MIC TRATAT DE
PROFITOLOGIE

N. MINEI
Alchimiștii evului mediu se 

socoteau in stare să transforme 
plumbul în aur. Profitorul este 
capabil să realizeze operația 
inversă, prefăcînd aurul in 
plumb. E un tur de forță re
marcabil. chiar dacă el se des
fășoară numai pe plan moral.

Să presupunem (ă, dintr-un 
motiv oarecare, prietenia din
tre A. și B. contravine intere
selor unui homo profitans. 
Pentru a înlătura obstacolul, 
el va utiliza cele mai perfec
ționate metode de semănare a 
discordiei, mizînd pe o recoltă 
bogată în conflicte. Ca de 
exemplu :

(Culoarul 
plan-saiarii, 
își reduc cu 
media de viață) — ... și de a- 
tunci am jurat să nu mai fac 
nimănui confidențe. De altfel 
ce rost are să vînd castraveți 
grădinarului ? Ai pățit-o doar 
și tu, acum cîteva zile... Cum 
cu ce ? Nu cumva vrei să spui 
că nu ești la curent cu ce ai 
pățit ? A. perfect perfect '. 
Cine știe multe îmbătrinește

serviciului dc 
unde fumătorii 
conștiinciozitate

w
dobrogenii... 
treabă, unii 

și tu zor-ne- 
E

repede, cum spun 
Ei. dă-o încolo de 
iau „Gerovital' 
voie să îmbâtrînești. E un 
fleac, o nimica toată. Era fi
resc să ai încredere în B și... 
Ce e și acum ?... A, e firesc și

kespeare ! „Hamlet", „Othello" 
ce zici. B !? Mai ales „Othello" 
Adică nu atit „Othello", cit 
Iago, prietenul fals .și intri
gant. Grozav îmi plăcea figura 
lui Iago. Ție cum îți place 
A. ?... Am spus A. ? Habar 
n-am de ce, voiam să spun 
Iago. Probabil că prin asocia
ție de idei. Simplă asociație de 
idei, scumpul m«i Othello... 
ptiu ! A, iar m-am încurcat... 
scumpul meu B... Da. evident, 
cu. toții știm cit ții la A. Și 
Othello ținea la Iago... Cum, 
de ce vorbesc așa ? Nu sîntem 
la teatru ? Discutam și noi ni
țică dramaturgie universală, ce 
naiba ?

(O cofetărie) — A, sărut mî-

Alchimie h.p.
acum s* ai încredere ? Mă 
rog. mă rog. capul face, capul 
trage, cum spun oltenii... “ 
să explic ? Oltenii vorbesc 
în general, nu se referă la 
in mod particular...

Ce 
așa. 
tine

in(Foaierul unul teatru, 
pauza dintre două acte) 
Da. interesantă piesă, intere
santă. Dar cam modernă, nu 
găsești. B. ? Eu, săracul • de 
mine, am rămas la Moliere și 
Shakespeare. Clasicii sînt cla
sici, cum ric englezii. Ah, Sha-

VASILE BÂRAN

Convorbire
telefonică
— Domnișoara Nuți ?
— Nu, spuse el.
— Nu-i domnișoara Nuți ?
— Nu, repeta, cu voce de bărbat.
— Dar eu vorbeam cu domnișoara Nuți '
— «Și eu vorbeam cu-aceeași domnișoară I
— M-ai întrerupt, domnule !
— Ce să-i faci

unii pe alții.

RENUNȚARE

domnule : ne mtrerupero

COPIILOR
—Mămico, văd că ai ct- 

teva fire de păr alb. observă 
mititica. De ce ți-au ieșit ?

— Din pricina necazuri
lor... Cînd nu sînt copiii cu
minți și-și supără părinții...

— A, atunci și tu ai ne
căjit-o pe mama-mare... Ea 
are tot părul alb.

Mititica a făcut mai tîrziu 
o altă observație : anume că 
și părul de pe cap, al buni
cului ei. este alb ca zăpada, 
însă că barba își păstrează 
culoarea neagră. Firește a 
cerut exali cat ii :

— Ei, copila mea, îi răs
punse bunicul. E foarte sim
plu, părul de cap e mai bă- 
trîn cu optsprezece ani decît 
barba.

Mititica vrea să știe de 
toate. Spiritul ei de curiozi
tate nu cunoaște limite. In
tr-o zi își întrebă părintele :

— Tăticule, e 
ciupercile cresc 
locurile umede ?

— Firește.

— Atunci se vede d d-aia 
seamănă cu umbrelele.

PROFESORUL: De ce a 
mușca: Adam dtx măr ?

NICUȘOR : Pentru că pe 
vremea lui nu existau cuțite.

Mitic* st* Ia bodegi cu 
unul cam ageamra care toc
mai citise ..ediția special*- 
tn care en vorbe de o crim* 
și un „alibi"?

— Nenișorule. explici-mi 
și mie ce esîe aia „al ib iu"? 
Mitic* îl ia atunci la vale :

— Alibiu ? Este atunci cînd 
asasinul 
fost de 
victima.

dovedește c* x-a 
feți cînd a omorît

ce oi cumpărat un— D< 
radio vechi ?

— Vreau să prind o infer- 
mafie de «nul trecut.

—Te interesează
cartea de telefon ?

— Nu, dragă, dar eu 
iau o carte nu pot s-o 
pini n-o sfîrșesc.

VISĂTORUL

ra adevărat ci 
numai prin

DE GREȘELI

PREFERINȚĂ

le

—■ ...un individualist, s-a rupAde colectiv
Desen de G. BADEA

nienii se vor ocupa 
de coada cîinelui 
meu, nu vor spune 
nimic rău pe soco
teala mea.

Un tinăr poet 
prezintă la Malherbe 
ca să știe de la el 
care din cele două 
sonete pe care le 
compusese era bun.

Malherbe citi pri- 
sonet: îmi place 

mai mult celălalt, zi
se el, fără să mai 
vrea să citească pe 
cel de-al doilea,

PRINSOARE 
CfȘTTGATĂ

■Scipione-Africonu^ 
care piartfaue un ocM 
în bătălia de la Za- 
ma, se prinse cu li
nul din generalii săi 
că vedea mai bine 
decît el. Prinsoarea 
e primită. „Am Câști
gat, spuse Scipione, 
căci văd la tine doi 
ochi, tn vreme ce tu 
nu vezi la mine de- 
țîț unul singu***'

POȘTAȘULL
La redacție sosesc și unele 

scrisori cărora nu le poți răs
punde decît în glumă. Ceea ce 
facem acum.

LICÂ PANAIT, student ar
hitectură, 20 de ani, București: 
Ne scrieți că în ultimul timp 
vă plictisiți îngrozitor și că, 
din pricina aceasta doriți sa vă 
apucați de fumat, întrebîndu- 
ne pe noi ce țigări v-am re
comanda.

Să știți că am cercetat o 
vastă documentație privind in
fluența tutunului asupra cor
pului omenesc, dar despre con
tribuția sa în combaterea plic
tiselii n-am găsit nimic. Încer
cați eventual cu „Snagov".

pachete 
bani pe 
mai ra
pe care

Dacă veți fuma 4—5 
pe zi o să dați atiția 
țigări încit n-o să vă 
mînă pentru cafelele _ 
spuneți că le consumați zilnic, 
stînd ceasuri întregi prin ba
ruri. Și-n felul acesta n-o să 
mai aveți cum să vă plictisiți!

LILIANA C., funcționară, 22 
de ani, Buzău : Dumneavoastră 
ne scrieți că v-ați căsătorit de 
curind, că vă înțelegeți de mi
nune cu soțul, dar că sînteți 
foarte îngrijorată deoarece 
vorbește noaptea în somn.

Părerea noastră e să nu vă 
alarmați prea tare. Poate dacă 
o să-l lisați să vorbească ziua, 
n-o să mai vorbească noaptea.

HtANSFORMAT

că arată ca o bunică... Proba
bil că pentru el femeile de la 
șapte ani în sus sînt bătrîne... 

(Un magazin cu autoservire)
— ...și sînt foarte hrănitori... 
Poate că îngrașă, dar ce con
tează ? Dacă aș avea eu silueta 
dumitale. doamnă B., aș mînca 
un kilogram de biscuiți pe zi 
fără să-mi pese. Numai A. face 
«lume pe socoteala dimensi
unilor dumitale. Și încă foarte 
proaste — glumele, nu dimen
siunile. Probabil că lui îi plac 
numai sfrijitele alea ca ți- 
parii... Nu-mi amintesc exact 
ce a spus. Știi, omul fără u- 
mor e ca mîncarea fără sare, 
cum spun panamezii. Și să 
compari cu un butoi pe o fe
meie care... Nu, zău că nu mai 
tin minte la cine 
ferea...

Uneori, metoda
Alteori, insă...

(Același culoar
lui de plan-salarii) — ...și dacă 
vorbiți amîndoi deodată, nu 
înțeleg nimic... M-ai interpre
tat greșit, dragă A., eu îți spu
neam să ai, nu să n-ai încre
dere în... Cum adică, Iago ?... 
întreabă-1 pe Shakespeare, nu 
pe mine, B... Care bunică ?... 
Nu cunosc nici-o studentă din 
anul I... Ce butoi ?... Un butoi 
de biscuiți ?... Dragii mei, so
țiile sînt ființe susceptibile, 
cum zic neo-zeelandezii... A. ! 
B. !... Au !... Fără brutalități, 
tovarăși !

— Eu te cunosc de cînd erai 
atîta !

dă rezultate.

al serviciu-

nușițele, doamnă A. Ce 
faceți ?... Ficatul ? Nu 
cred !.

exact se re

I

I

PROVERBE

F*evr,ș; 
si" na

mai 
vă 

Pentru că arătați mi
nunat. Cineva care suferă de 
ficat nu arată așa. Parcă ați 
avea douăzeci de ani ! De ce 
i s-o fi părut lui B. că... V-ați 
văzut de curind cu el ?... Așa, 
pentru că omul ăsta nu știe să 
aprecieze vîrsta cuiva. Are 
ochi, dar nu vede, cum zic el
vețienii... Nu, prefer să nu mai 
continui, e penebil. Cred că B. 
e în stare să spună pînă și 
despre o studentă din anul I

Există numeroase adevăruri 
pe care proverbele, cu înțelep
ciunea lor legendară, le afirmă 
și pe care viața, cu experiența ei 
milenară, le confirmă. Iar daca 
un adevăr afirmat (vă rog să fiți 
atenții poate cel mult să ne pu
ni pe gînduri, un adevăr confir
mat e ia stare să ne zguduie 
pentru toată viața. Si luăm, nu 
mai departe, cazul proverbului 
de mai sus. Ce spune el apa
rent ? Simplu : că pe cine nu 
lași să moară, nu te lasă să tră
iești- Să trecem însă de pe pla
nai aparentelor și al speculațiilor 
abstracte pe planul realităților 
crude și să vedem ce se întîm- 
plă în mod concret. Nu luăm 
mai multe exemple. Luăm unul 
singur, dar grăitor.

într-o vară, un tip oarecare (nu 
dăm nici un fel de amănunte, 
mergem direct la esență) vine pe 
litoral pentru băi de soare. în
tr-o zi, după ce se încălzise foar
te tare pe plajă, el intră în apa 
mării și începu să se hîrjonească 
de unul singur nu departe de 
geamandură. La un moment dat 
vede trecînd pe lîngă el, înno- 
tind voinicește, un individ. Tipul 
își zice : „Probabil că individul e 
un excelent înotător, din mo
ment ce se aventurează**- Nu 
trecură însă nici cinci minute și 
individul, care . se îndepărtase 
doar la vreo cincizeci de metri 
aproximativ de geamandură, în
cepu să dea cunoscutul spectacol 
al spaimei de înec : scufundări 
repetate, mîini ridicate spre cer, 
ochi ieșiți din orbite, răcnete 
inumane etc. Tipul vede scena 
ri știindu-se bun înotător, se 
duce repede la fața locului și-1 
întreabă :

Desene de DAN HAYON

ra m cuvinte
Desene de OCT. COVACI

I •W'**’-*

CUM

MIELUl ÎN LEU
Și la noi există lei. E drept 

că nu au colții prea ascuțiți, 
■nu au coadă (uneori), nu atacă 
Oamenii pe stradă, ci numai 
în ședință. Ei de obicei îm
bracă haină (blană de miel), 
care blană însă este lepădată 
urgent și înlocuită cu temuta 
blană de leu.

Tovarășul Mieluțu Mihai, 
directorul trustului 3 758 con
strucții, e un miel. Dovada ? 
Cînd era de trei luni și 14 zile, 
tăticul lui l-a pozat pe o blană 
de miel. Ei. și cu acest docu
ment se laudă la toată lumea 
cum că el e un om blînd, supus 
ca un miel. La stînă, mieii și 
nici chiar oile nu fac ședință, 
în schimb la trustul cu pricina 
se fac destule. Tovarășul Mie
luțu, pentru a nu fi cumva 
acuzat vreodată că muncește 
sectar, convoacă ședință chiar 
și atunci cînd secretara îi cere 
o învoire de o oră pentru a 
merge la coafor.

Să trecem însă peste ședin- 
țele-fulger (coafor, prime, nu
miri) și să ajungem la ședin
țele de producție. Era într-o 
zi de decembrie, deloc ge
roasă, în care se hQtăra soarta 
ușilor la blocul P.P. 316 din 
cartierul X. Specialiștii sus
țineau ca ușile să fie făcute 
din placaj, directorul era de 
părere că, indiferent de preț, 
tot mai bine era ca aceste ba
nale intrări să fie făcute din 
stejar masiv și pe deasupra, 
chiar furniruite cu furnir din 
rădăcină de trandafir.

în fond, directorul putea să 
hotărască și ce a visat cu o 
noapte în urmă, dar el e omul 
muncii colective așa că a con
vocat o ședință chiar în biroul 
lui admițînd ca cei chemați 
(puțini) să calce cu cișmele pe 
covor (12 000 lei).

Și ședința, ca orice ședință, 
început. Un amănunt t în

totdeauna ședințele sînt convo-

cate de director, el semnează 
primul convocatorul, tot el 
deschide ședința și, bineîn
țeles, o „închide" sau o „ri? 
dică“, depinde de împrejurări.

Și de data aceasta tot el a‘ 
deschis-o ; „Tovarăși... Un cap 
gîndește întotdeauna mai pu-, 
țin decît 30 de capete... și dacă 
printre noi se află și oameni 
cu experiență înseamnă că 
avem de-a face cu 40 de 
capete. Deci să trecem la pro
blema ușilor. Să fie din placaj 
sau stejar furniruit ?“

Aceasta a fost „sămînța 
discuție", adică să nu fie ne
voie de un „spărgător de 
gheață", ci să se intre direct în 
subiect.

Și s-a intrat. Inginerul Mă
rul eseu a fost de părere că e 
o greșeală să se arunce atîțiâ 
bani, iar maistrul Revolta tu a 
făcut chiar un calcul : „O ușă 
din placaj costă 300 lei, una 
de stejar furniruit 1 500 lei, 
deci o prostie...". Și discuțiile 
au durat pînă după
nopții cînd s-a ajuns la con
cluzia că i „Să nu facem ri
sipă tovarăși...". Hotărîrea. 
celor 30 de capete, plus nu știu 
cîte și inteligente, a fost 
ușile să fie făcute din placaj.

A doua zi inginerul con
structor a venit la tovarășul 

• director cu devizul pentru 
de placaj.

Directorul s-a uitat întîi 
fereastră, apoi la inginer
după aceea la deviz : „Și ce e 
asta domnule ?"- „Ușile de 
placaj Așa s-a hotărîț. Știți 
unde sînt 30 de capete.. “

„Gîndesc prost!“ a apreciat 
el și pe loc s-a apucat să scrie 
cu mina Iui directorială con
vocatorul pentru ședința în 
care să se analizeze problema 
disciplinei în muncă

miezul

uși

pe 
Și

GH. NEAGU

„Pe cine nu lași să moară.

nu te lasă să trăiești"
— Ce faci, domnule ?
— Domnule, mă înec, 

punde individul înnebunit.
— De ce ?
— Am un cir cel.
— Unde ?
— La picior.
— La care picior ?
— La dreptul.
— Mda, e clar, spuse tipul bă- 

tînd apa pe loc în timp ce indi
vidul înghițea masiv din lichidul 
în care se zbatea. Dacă ai cîrcel 
nu e bine. Cu ce pot să te ajut ?

— înțeapă-mă cu un ac în pi
cior.

— Nu am ac.
— Atunci înțeapă-mă cu un 

bold.
— Nu am bold la mine, dar 

dacă aștepți, mă duc pe mal, căci 
am unul la reverul hainei.

— Nu pot să aștept. Mușcă- 
mă cu dinții de picior.

— De care picior ?
— Domnule, ai un dar de a 

enerva oamenii prin întrebări inu
tile, că dacă nu aș fi în situația 
asta te-aș băga la fund. Mușcă- 
mă de piciorul drept.

— Domnule, fii calm, spuse 
tipul și se vîrî în apă, apucă 
bine piciorul drept al individului 
și mușcă cu poftă din el. Cînd 
ieși afară îi arătă respectivului 
bucata de came pe care o rup
sese cu dinții :

— Uite ce bine te-am mușcat. 
Ți-a trecut cîrcelul ?

— Mi-a trecut, mirii indivi
dul plecînd spre mal. Mersi.

AMUZA
MARIELA BUCUR, vânză

toare, 20 de ani, Sinaia : Scri
soarea dumneavoastră ne-a fă
cut mare plăcere. Am reținut 
în special paragraful în care 
spuneți că sînteți o fire foarte 
visătoare șt că ați fi în stare să 
vă duceți cu iubitul chiar și în 
lună.

Frumos, foarte frumos ! Mai 
ales dacă nu e vorba de luna... 
cadourilor !

PANTELIMON T., mecanic 
25 de ani, Drăgășani : Vă sfă
tuim să nu luațt lucrurile așa... 
mecanic! Recomandarea prie
tenului dumneavoastră de a vă 
casatori cu o fată de aceeași

vîrstă nu trebuie înțeleasă gre
șit. Dacă nu vreți să vă însu- 
rați chiar acum nu-nseamnă că 
trebuie să așteptați pînă la 50 
de ani ca să luați... două de 25 !

MIOARA T., croitoreasă, 22 
de ani, Focșani : Am primit 
scrisoarea prin care ne infor
mați că vă place foarte mult 
muzica, atît dumneavoastră cit 
și soțului, dar că nici unul nu 
știți să cîntați.

Bine, dar atunci cine cîntă la 
dumneavoastră în casă ?

ION MUSTAȚA

răs- 1 de
— Pentru puțin.
După zece zile, tipul termină 

concediul la mare, vine acasă 
satisfăcut, bronzat, însurat (cu
noscuse o țipă într-o zi pe plaja 
etc), îngrășat și a doua zi se duce 
la servici. Colegii îl primesc 
bucuroși, discută de una, de alta 
pentru ca în final unul dintre ei 
să-i arunce acest amănunt:

— Știi că avem un șef nou ?
— Da ? ! Trebuie să mă duc 

să mă prezint.
Și se prezentă imediat șefului.
— Dumneata, îi zise șeful, ai 

să te ocupi de azi înainte de si
tuația zilnică.

— Va trebui s-o fac zilnic ?
— Da.
— Adică în fiecare zi ?
— Exact.
— Și ce să arăt în situație ?
— Păi ce se poate arăta într-o 

situație decît o situație ?
— Dar există situații și situa

ții. Eu care situație o arăt ? Si
tuația noastră ?

— Domnule, dumneata ești un 
tîmpit. Ieși afară și fă situația.

Tipul ieși, se puse pe treabă, 
făcu situația și se prezentă cu ea 
la Șțef. Șeful privi situația fi 
spuse :

— Dumneata ești un incapa
bil. Eu ți-am spus faci o situa- .... . .

de
ție și dumneata mi-ai făcut o 
teațiane. Cum poți fi atît

timpit ? Ieși afară ! începînd 
de azi ești retrogradat.

Tipul ieși afară distrus sufle
tește. Gînd intră în birou cole
gii se sesizară de starea lui mo
rală. Unul care îi era mai intim 
îl întrebă :

— Ce e cu tine ?
— Dragă nu știu ce are șefu- 

ăsta nou cu mine că nu mă lasă 
să trăiesc. Are o boală groaznică 
pe mine. Mă urăște ca o fiară, 
mi-a respins toate situațiile. De 
ce ? De ce nu se leagă și de voi ? 
De ce se leagă tocmai de mine ?

Toți colegii căzură pe gînduri. 
într-adevăr, de ce îl persecuta 
șeful numai pe omul acesta ? Ce 
avea cu el ?

— Ascultă, zise la un moment 
dat un funcționar cunoscut pen
tru bogata lui experiență de via
ță, tu ai salvat vreodată pe ci
neva de la moarte ?

— Da, am salvat de la înec pe 
un individ la mare.

— Ia du-te și uită-te bine la 
șef. Nu cumva e el individul ?

Tipul își făcu de lucru cîteva 
minute prin biroul șefului, vreme 
în care se uită foarte atent la 
acesta.

— El e, spuse palid cînd se în
toarse în mijlocul colegilor.

— Eram sigur, spuse colegul 
respectiv. Dă-ți imediat demisia 
și caută-ți alt servici.

— De ce ? întrebă 
palid decît înainte.

— Păi tu nu știi ]

tipul, m»i

proverbul ?

ȘI FĂRĂ VALOARE
1

2) A cădea în lună. 3) Emite va
lori spirituale (pe canal!). 4) Emil 
nul ! — Emi nu-i! — Dat cu 
suflet. 5) Dată într-o parte — 
Pufin din mult! 6) Diminutiv fe
minin — Pe umerii lui e tot 
greul. 7) Țină — Monedă — Pu

ternic prin stringere. 8) N-au nici 
un dumnezeu 1 — Bivoli din Ti
bet. 9) Ține cont. 10) Exprimă o 
valoare — Lucrează cu un metal 
de mare valoare 11) Răpitor de 
comori — N-are nici o valoare 1

VERTICAL 1) Ține de căptu
șeală — Vitamină. 2) Cam de 
aceeași valoare (pl.) — Soră mai 
mare — în giuvaier ! 4) Aria to
readorului — A impune. 5) Vi
sări. 6) Buna ei funcționare, lu
crul cel mai de valoare în pro
cesele vitale ale organismului — 
Drum de fier. 7) Miros — Cu 
multe lacăte !. 8) Nehotărît — A 
duce greutățile. 9) Erou al cori
dei — Pieptar țărănesc. 10) Are 
o valoare — Curelușe de meșină. 
11) Ora la care lumina își pier
de valorile.

Dr. DOREL SOR
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Mexicul, sediul celei de-a 
XIX ediții a locurilor Olimpice 
care vor avea loc anul acesta, a 
fost țara cu cea mai mare pu
blicitate — negativă uneori, po
zitivă alteori — de cînd are loc 
acest eveniment în epoca mo
dernă.

Țara mea a trebuit să învingă 
nenumărate obstacole pentru a 
putea obține, întâi dreptul de or
ganizare a întrecerilor olimpice și 
apoi de a putea obține încrede
rea întregii lumi în capacitatea 
sa constructivă și organizatorică.

Fiind prima țară de limbă spa
niolă, care are onoarea de a pri
mi în sînul ei sportivi din toată 
lumea, în. această cea mai im
portantă competiție de amatori 
care are loc din 4 în 4 ani — 
Mexicul- simte nevoia și, de ase
menea, se simte obligaț să rea
lizeze ceva deosebit față de ceea 
ce s-a făcut pînă acum.' Pentru 
aceasta președintele jocurilor, „li
cențiatul" GUSTAVO DIAZ, OR
DAZ a hotărât ca împreună cu. 
demonstrația sportivă să aibă 
loc, totodată, ceea ce se va nufni 
o olimpiadă culturală la care 
vor participa cea mai mare parte 
a țărilor lumii.

Președintele Diaz Ordaz nu a 
dorit să se organizeze niște Jocuri 
Olimpice fastuoase ; îft schimb, 
în fiecare moment el dorește și 
spune că atît prezentarea cît și 
organizarea acestora să nu aibă 
sub nici un aspect termen de 
comparație. în domeniul sportu
lui Mexicul nu aspiră să obțină 
medalii de aur. Față de extraordi
nara calitate a atleților din 
alte țări sportul mexican nu are 
în realitate prea multe de arătat. 
In schimb el aspiră să obțină me
dalia de aur în ceea ce privește 
înalta calitate de a fi o gazdă 
ireproșabilă adică de a acorda 
toată atenția atît vizitatorilor cît 
și organizării tuturor manifestă
rilor.

în multe țări, din păcate, 
Mexicul este cunoscut numai

prin intermediul filmelor. Din 
această cauză se consideră că 
țara noastră înseamnă numai 
pistoale, tequila,, charros și cân
tece. Mexicul a depășit, totuși, 
de mulți ani această etapă. Ca
pitala, sediul viitoarelor Jocuri 
Olimpice, • are o populație de 7 
milioane de locuitori, bulevarde 
largi, artere pentru o circulație 
de mare viteză care permit un

o dată. Juarez— iar Mexicul, 
prietenul păcii și fraternității- în« 
tre toate popoarele lumii, consi
deră aceasta nu numai o deviză 
ci o lege sacră".

Cu ocazia, viitoarelor Jocuri 
Olimpice, Mexicul va avea, posi
bilitatea să demonstreze lumii te
nacitatea poporului său, nețăr- 
murită sa dragoste față de spor
tivi, acești mesageri ai tuturor po-

fost de netrecut pentru'el. Nici 
un obstacol nu va £i;de netrecut.

Obținând dreptul să organizeze 
J.O. Mexicul a fost victima pri
melor atacuri din cauza altitu
dinii. Apoi s-a arătat neîncredere 
față de.; capacitatea -sa construc
tivă și, pe deasupra, s-a pus din 
nou la îndoială,- • capacitatea sa 
organizatorică. Acestor obstacole 
li s-au adăugat, după aceea, cu-

MEXIC — gazda celei 
de a 19-a OLIMPIADE

' Artitol special pentru „Scinteia tineretului 
de SALVADOR GONZALES RUZ, vicepreședinte al A. I. P. S.

Dacă n-ar fi
echilibrul

mediocrității
Dacă fotbalul nostru n-ar fi încă impresionat de propria-i me

diocritate, naționala ar fi trebuit să învingă la Linz. Echipa a 
debutat vijelios și «inteligent, cu pase și mișcări derutante, pe 
."pății largi, și a lăsat o vreme senzația că a învățat să joace 
fără complexe. A fost perioada primelor 30—40 de minute. Echi
librul s-a zdruncinat prea repede. Jucătorii care începuseră ca 
niște „ași* — Dobrin, Sasu. Ionescu, KaHo — nu s-au mai văzut 
aproape de loc; teama de victorie— pentru, că nu prea» sîn-tem • 
obișnuiți cu victoriile — a îndemnat echipa să apere .acel fragil 
rezultat ; apărarea s-a luptat eroic — și e meritul ei că a men
ținut un rezultat strîns. Dar cînd o echipă își bazează forța de 
joc pe luptă are nevoie de compartimente de luptă cu putere 
egală. Ceea ce n-a avut echipa noastră nici în atac (Kallo și lo- 
nescu), nici la mijloc (Dobrin $i Grozea). Felicitări pentru Dinu, 

^bmul care a debutat ca un jucător complet. Dacă ne mulțumesc 
'rezultatele mediocre, atunci în primul meci internațional (Aus

tria are la ora actuală un fotbal departe de tradiția sa, de repu
tația și valoarea celui din zona geografică din care face parte) — . 
ne-am comportat bine.

Ce va fi în etapa de mîine a campionatului ?
1. F.C. Argeș — U.T.A. Dacă n-ar exista echilibrul mediocrită

ții, aș zice teama de a-1 depăși. U.T.A. — o echipă în plină des-
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fășurare — ar trebui să bată la Pitești. Dar nu cred că va fi 
așa. F.C, Argeș își înnoadă, prin meciul de mîine, ultimele spe
ranțe pentru titlu. Coloana vertebrală a echipei — Coman, Bar
bu și Dobrin — vine de la Linz refăcută moral. Să vedem dacă 
va rezista și fizic. Să vedem...

2. Steaua — Jiul. în galop spre titlu, Steaua are — la prima 
vedere — un prag ușor de sărit. Așa să fie oare ? Mă tem că 
echilibrul de care vorbeam îi va face pe militari să infirme 
iarăși speranțele pe care ni le punem în ei de a se constitui 
odată și odată într-o garnitură de club ă la C.C.A. Mă tem. 
Dar m-aș bucura ca modestia Jiului să dea o lecție talentului 
care nu muncește sau muncește puțin.

4. Dinamo Bacău — Rapid. Dacă Rapid ar vrea să demonstreze 
că are măcar din cînd în cînd obligații pentru titlul de cam
pioană, ar trebui să învingă la Bacău. într-un fotbal cu valoare 
și cu echilibru, victoria campioanei asupra unei echipe nou pro
movate ar trebui să nu mai fie pusă în balanță. Dar cum fotba
lului nostru îi place cealaltă față a echilibrului — mediocrita
tea — cine mai crede că Rapid ar putea învinge la Bacău ?

4. A.S.A. Tg. Mureș — Petrolul. Petrolul ar trebui să fie, prin 
saltul calitativ făcut în retur, echipă de serie. Are tot ce-i tre
buie și pentru că altoirea între vîrste s-a făcut în mod inteli
gent. Mă tem că se va speria de spectaculos și va ceda.

5. Dinamo București — Farul. Miza meciului ar fi „orgoliul" 
echipei Dinamo de a continua după eșecul celui de-al „nouălea 
val“ și „hazardul" de care sînt capabile echipele din frunte. în 
rest — ce-ar putea aduce acest meci ? Actualizarea statisticii în 
palmaresul celor două echipe.

6. Universitatea Cluj — Progresul. Acest meci ar putea ieși, 
din zona mediocrității prin interesul major al ambelor echipe 
pentru puncte. „Bancarii" au cedat locul. 13 și li s-au mai descre
țit frunțile. Dar vine meciul de mîine și pe la Cluj — dacă ar 
fi să ne amintim de un cîntec — n-a mai plouat de mult cu... 
goluri multe.

7. Steagul roșu — Universitatea Craiova — Va găsi oare re
surse pentru â ieși din mediocritate echipa cu cea- mai specta
culoasă cădere din retur — Universitatea Craiova ? Nu cred, 
dar dacă o va face ar fi spre onoarea ei. „Steagul roșu" se aga
ță de ultima frunză. Dar frunzele salvării sînt așa de mici cînd 
vrei să te prinzi de ele !... Și ambele echipe încearcă mîine — , 
spre durerea suporterilor lor — aceeași tentativă. Care frunză 
va fi mai lată, vom vedea...

C. PRIESCU

transport rapid spre toate punc
tele orașului care se află într-o 
vale cu o- poziție geografică de 
un pitoresc'incomparabil, depre
siune in care cu mii de ani în 
urmă exista un oraș precolum
bian care a minunat lumea : Te- 
nochtitlân. Este minunat orașul 
nu numai pentru frumusețea sa 
ci și pentru o cultură care, în 
multe cazuri era mai înaintată 
decît în alte părți ale Europei.

Mexicul actual a depășit chiar 
și etapa de subdezvoltare pe care 
mulți i-o atribuie, și are o admi
rabilă stabilitate economică și 
politică care se perpetuează de 
mai bine de 30 de ani, țara noastră 
reușind să se situeze la înălțimea 
multor națiuni mari. Respectând 
celelalte țări ale lumii Mexicul 
se situează pe o poziție fermă, 
hotărâtă atunci când se încearcă 
vreo imixtiune în problemele sale 
interne. Actualul guvem continuă 
normele trasate de unul din cei 
mai mari președinți ai săi Benito 
Juarez. „Respectînd drepturile 
altora, respectăm pacea — a sphs

poarelor lumii. Cu brațele des
chise așteaptă vizita iubitorilor 
sportului, a sportivilor, artiștilor, 
sculptorilor, a ziariștilor. El vrea 
să arate tuturor acestora că Me
xicul „din filme". Mexicul cînte- 
cului, al chitarelor, charros și a 
tequilei, este doar o imagine fal
să a realității. Mexicul este mo
dem și, de ce n-am spune-o, am
bițios. Dorește să se autodepă- 
șească, lucru pe care îl obține 
făcând mari eforturi și enorme sa
crificii. Nici un. obstacol nu a

noscuta rezoluție adoptată de 
Comitetul Olimpic la Grenoble 
cînd a fost acceptată Africa de 
sud să participe la Olimpiadă, 
ceea ce'â provocat un protest

genereal, chestiunea fiind în pre
zent rezolvată în. mod satisfăcă
tor la recenta reuniune de la 
Laussanne.

Pentru a șterge toate aceste im
presii false Mexicul a realizat 
ceva extraordinar care până atunci 
nu se mai întîlnise — organiza
rea celor trei săptămîni preolim- 
pice care au permis tuturor na
țiunilor lumii să constate că din 
punct de vedere medical altitudi
nea sa nu afectează în nici un 
fel organismul umân. în ceea ce 
privește capacitatea sa de ame
najare și constructivă Mexicul 
se numără printre primele țări 
din lume iar presupusa sa inca
pacitate organizatorică a fost 
ștearsă de faptul că Comitetul 
Olimpic Internațional a acordat 
tării noastre Trofeul „Bonna 
Cossa" pentru organizarea Jocu
rilor pan-americane din acest an 
care s-au dovedit a fi, ca orga
nizare, cele mai reușite din cîte 
au avut ioc pînă acum.

Cele trei săptămîni preolimpice 
au avut unele lipsuri. Au exis
tat greșeli’ dar președintele comi
tetului de organizare a celei de 
a XlX-a ediție a J.O. a declarat 
acum doi ani : „Ne putem per
mite luxul de a comite greșeli în 
1966 și 1967. Ceea ce nu ne vom 
ierta niciodată va fi să comitem 
aceste greșeli în 1968".

Drumul străbătut a fost dificil, 
plin de suini. Totuși, lucrurile 
s-au rezolvat într-un mod care a 
satisfăcut pe toată lumea iar eu, 
personal, sânt sigur că în luna lui 
octombrie a acestui an, lumea 
întreagă va putea admira dimen
siunile unui Mexic pe măsura 
cerințelor contemporaneității, care 
face eforturi susținute pentru au- 
todepăsire, un Mexic puternic și 
admirabil de care toți s-au îndoit 
dar de care nu se vor mai îndoi 
niciodată.

ETICA MUNCII
INTELECTUALE

A. I. P. S.
Vineri au luat sfârșit lucrări

le celui de-al 32-lea Congres aî 
Asociației internaționale a pre
sei sportive. în ultima zi a lu
crărilor au luat cuvîntul Aurel 
Nfcagu, președintele Asociației 
presei sportive din România, 
Maurice Vidai, redactorul șet al 
revistei „Miioir Sprint".

Congresul a ales apoi prin vot 
membrii Comitetului director al 
asociației.

Cuvîntul de închidere al Con
gresului a fost rostit de Felix 
Levitan, președintele Asociației 
Internaționale a presei sportive.

La propunerea sa, participan
ții la Congres au hotărît să tri
mită o telegramă președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, în care membrii A- 
sociației Internaționale a presei 
sportive., întruniți în Congres la 
București, îi adresează expresia 
recunoștinței lor pentru primi
rea călduroasă care le-a fost 
rezervată și îl asigură de înalta 
și respectuoasa lor considerație.

★
In cinstea participanților 

cel de-al 32-lea 
A.I.P.S., ministrul 
blemele tineretului, 
a oferit un dineu la 
„Pescăruș**.

la Congres al 
pentru pro- 
Ion Iliescu, 
restaurantul
(Agerpres)

„Curta munților**
Tradiționala competiție < 

clistă „Cursa Munților", oigani- 
zată'ăe clubul sportiv „Dinamo", 

' a început ieri la Sinaia, reunind 
77 de rutieri din Bulgaria, Ce
hoslovacia, R. D, Germană, 
U.R.S.S. și România. Prima eta
pă, desfășurată pe distanța Sina- 
ia-Brașov-Vlădeni și retur, s-a 
încheiat cu victoria ciclistului 
cehoslovac Kindrika Marek, 
care pe distanța de 140 km a 
fost? înregistrat cu timpul de 
3 h 23’15" (medie orară 41,670 
kjn]. In același timp cu învingă
torul au mai sosit T. Zlotnikov 
(Dinamo Moscova), T, Vasile, E. 
Ritsu șt C. Grigore (Dinamo 
București). ■ După T50” a sosit 

. un pluton alcătuit din 29 de 
alergătorii în care au figurat 

.cehoslovacei Siber. Bilo, Dieter, 
Tânzel din echipa Dynamo Ber
lin și alergătorii români Moi-

• ceanu, Moldove anu și Ardelea-
• nu. . s •

ci-

INFORMAȚII • INFORMAȚII
Vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri, Gheorghe Rădu- 
lescu, a primit vineri la amiază 
pe participanții de peste hotare 
la Congresul Asociației interna
ționale a presei sportive.

★

La invitația Marii Adunări 
Naționale a Republicii -Socialiste 
România, vineri a sosit în Capi
tală o delegație a Storting-ului 
(Parlamentul) Norvegiei, condu
să de Leif Graneli, al doilea 
președinte al Storting-ului,’ care 
va face o vizită în țara noastră.

★

Ministrul Israelului la Bucu
rești, Eliezer Doron, a oferit vi
neri la amiază o recepție cu 
ocazia celei de a 20-a aniversări 
a Statului Izrael.

Faza republicană a concursurilor 
școlare pe specialități

Duminică dimineața înce
pe faza republicană a con
cursurilor de matematică, 
fizică — chimie și limba ro
mână ale elevilor din licee, 
licee de specialitate, școli pro
fesionale și tehnice. Această 
etapă adună la startul com- • 
petițional peste 1 200 de elevi, 
cei mai buni matematicieni, 
fizicieni, chimiști, pasionați, , 
ai limbii și literaturii româ
ne, cîștigători ai Razei prece
dente, cea județeană. Timp de 
trei zile, în probe scrise și 
orale, ei vor face dovada te
meinicii pregătiri de specia
litate pe care au primit-o. în 
școală, dar și a calităților 
personale care i-au situat în

fruntea colegilor lor : pasiu
ne pentru știința respectivă 
și perseverență în studiu. Ca 
la orice întrfejcere, numărul 
premianților este limitat ; 
câștigătorii vor fi însă toți 
concureriții pentru că parti
ciparea Ia această competiție 
științifică le deschide noi ori
zonturi în pregătirea genera
lă și de specialitate, le prile
juiește un util schimb de ex
periență du1 colegi din toată 
țara.

In ziarul nostru de 
miercuri, vom relata desfășu
rarea concursului vom face 
cunoscute rezultatele celor 
mai merituoși concurenți.

M. V.

(Urmare din pag. I)

fată de om și de adevăr consti
tuie trăsături — incontestabil 

decisive — pentru profilarea per
sonalității, dar care nu pot fi 
formale oricum, la voia întîm- 
plărid. Modalitățile cu înrâurire 
educativă de care dispune în 
prezent școala noastră sînt nu
meroase și variate. Din com
plexul lor se desprinde însă cu 
valoare formativă de prim rang 
și de-a dreptul neînlocuibilă 
personalitatea educatorului, mo
delul viu. Nici infanmațiile, nici 
discursurile moralizatoare, nici 
sancțiunile și recompensele nu 
au harul convingerii pe care îl 
deține ființ.^ umană, felul ei de 
a fi, de a gindi, de a simți și 
de a se comporta.

Exemplele pozitive ale dascăli
lor noștri ~ pe care-i putem în- 
tîlni chiar dincolo de limitele 
școlii — organizați însă în pu
ternice scoli de prestigiu mon
dial, cum ~ste, de pildă, școala 
noastră de chimie, medicală și 
matematici — printr-o osmoză a 
firii șe întipăresc în suflet, în 
amintirea caldă, recunoscătoare 
pentru toată viața.

Un asemenea om, personalitate 
diriguitoare a destinului tînăru- 
lui cercetător, niciodată nu se 
hazardează susținînd idei fără 
argumente temeinice, fără aco
perire într-un vast material 
faptic și de documentare știin
țifică. E receptiv la sugestii și 
chiar la opoziții, înțelegând că 
„dezacordul care ia naștere din 
faptul că fiecare consideră ade
vărul dintr-un loc diferit este — 
cum se exprimă Lessing — a- 
cordul asupra esențialului și iz
vorul cel mai bogat al unei sti
me reciproce".

întreaga sa existență este o 
pildă vie de onestitate, de curaj 
și probitate științifică, de dâr
zenie și de noblețe.

Știința a fost și continuă să 
fie slujită de oameni cu înzes
trare superioară, capabili de o 
totală dăruire și onestitate în 
căutarea pasionată a adevărului, 
pentru binele social. Spre a ne 
convinge încă de măreția unor 
asemenea existențe umane, să 
ne amintim și de strădania și 
înfăptuirile unor autentici și 
generoși creatori de idei și o- 
rientări ndi în știință — Aristo- 
tel, Lomonosov, Newton, Dar
win, Pasteur, Mendeleev, Pa
vlov, Einstein, Curie ș.a., precum 
și de atîția înaintași entuziaști 
și fecunzi ai culturii și științei 
noastre românești : Bălcescu, 
Eminescu, Sadoveanu, Arghezi, 
Marinescu, Babeș, Racoviță, 
Parhon, Iorga și mulți alții, din 
cele-ma'ș.diferite XțRre-
vor sluji de ’exemple veșnic 
vii, de îndreptar, de îndemn 
pentru cercetătorul caro se a- 
vîntă să cunoască tot mai adînc 
lumea și legile ei.

Biografiile acestor descoperi
tori de geniu, deși diferă ca a- 
mănunt, ca localizare în timp 
și spațiu, impresionează prin- 
tr-un fond spiritual comun. Pe 
toți îi caracterizează eroismul, 
cinstea, spiritul de dreptate, dra
gostea de om și de adevăr, mo
destia și exigența față de sine, 
dezinteresul față de ecoul și 
aprecierea imediată a muncii 
lor, tăria de a recunoaște și co
recta eventualele erori, origina
litatea și disponibilitatea față de 
nou, dîrzenia față de dificultăți, 
receptivitatea și onestitatea față 
de efortul și contribuția, oricît 
de relativă a muncii altora, fer
mitatea convingerilor, capacita
tea de a se pasiona și de a risca. 
Marx n-a cunoscut nici un fel 
de cult in afară de cultul adevă
rului, remarcă V. Liebnecht ; 
Darwin, chiar și pentru cea mai 
evidentă concluzie, acumula în 
prealabil un munte de fapte, 
observa cu atenție totul, pînă și 
cele mai nesemnificative detalii; 
Pavlov, deși orienta activ și e- 
fectiv experiențele realizate de 
elevii din școala sa, contribuind 
direct la interpretarea faptelor, 
la formularea și verificarea me
ticuloasă a concluziilor (schim- 
bîndu-le atunci cînd datele o- 
biective le infirmau) obișnuia 
să-i menționeze pînă și pentru 
cele mai modeste contribuții ale 
acestora ; Giordano Bruno, chiar 
cu prețul vieții nu abdică de Ia 
convingerile sa’e științifice. Ase
menea exemple strălucite de 
probitate, de slujire cu inimă 
liniștită a adevărului prin dă
ruirea totală, pot fi lesne des
coperite în munca tuturor sa- 
vanților. Ele pot fi folositoare 
chiar și celor ce nu posedă în
sușiri geniale.

Se știe că procesul cunoașterii 
științifice este infinit, complex, 
anevoios, iar adevărurile relati
ve, mereu susceptibile de apro
fundări. Mai mult chiar, se știe 
și ceea ce afirmă Vauvenargues 
că „nu există adevăr care să nu 
devină pentru spiritele false ma
terie de erori**. De asemenea, 
sînt posibile și unele erori. în 
știință. însă, există greșeli ge
nerate de cauze diferite : unele 
pot să rezulte în pofida căutări
lor și strădaniilor oneste, din 
complexitatea domeniului inves
tigat, dlntr-o metodică nesatis
făcătoare, dintr-o insuficiență a 
faptelor sau din gen^ilizarea 
lor precipitată, dintr-o documen
tare limitată sau chiar dintr-o 
influență filozofică eronată. Evi
dent, pentru greșeli de tipul a- 
cestora, se înțelege indezirabile 
și ele — pot fi descoperite și 
invocate destule circumstanțe a- 
tenuante și motivante chiar. 
Uneori pot fi sesizate. însă, fap
tul avînd implicații și repercu
siuni adinei și grave, și altfel de 
greșeli, care rezultă din subiec
tivitatea carentată moral și inte
lectual a cercetătorului. Vom 
semnala, cu titlu de exemplu, 
cîteva dintre modalitățile fra
pante ale abdicării de la etica 
muncii intelectuale a omului de 
știință, în ansamblu, de la etica 
relațională și socială, abdicare ce 
frânează procesul de formare și 
perfecționare a cadrelor de cer
cetători. Atitudinea de dogma
tism anchilozant, de paseism și 
reformism ; renunțarea facilă la 
fermitatea principiilor certe în 
orientarea și fundamentarea

punctelor de vedere — snobi»-' 
mul, futurismul — se înțelege, 
înregistrează automat și unanim 
dezaprobarea. De asemenea, în
clinațiile spre absolutizarea sem
nificației unor fapte accidentale, 
spre preocupări și interpretări 
de modă, sprijinirea pe surse 
informative îndoielnice, lipsite 
de garanție și autenticitate, a- 
d ap ta rea ideilor susținute la di
ferite situații conjuncturale — 
configurația grupului căruia se 
adresează, prezența unor persoa
ne cu autoritate și prosternarea 
fără diseernămînt în fața unor 
argumente de „autoritate", afi
lierea la um anumit spirit de 
castă, ș.a. — fac frecvent obiec
tul unor referințe și ascuțișuri 
critice curajoase. Există însă — 
ce-i dTept extrem de rar — și un 
tip mai subtil de derogare de la 
etica cercetătorului, căutătoru
lui de adevăr. Practic, el ține de 
tehnica rafinată a adaptării ade
vărului la logica unor rațiuni vi
ciate structural de interese strict 
personale, subiective, neprinci
piale. Din această ultimă catego
rie semnalăm, tot cu titlu de 
simplă exemplificare, doar cî
teva aspecte și mobiluri sufle
tești : dorința de parvenire prin 
aparenta slujire a științei ; ur
mărirea unor beneficii materiale 
prin vehicularea a tot felul de 
facilități, banalități vidate de 
sens și forță convingătoare ; re
descoperirea senzațională a unor 
idei și concepții perimate cu vă
dit și dăunător substrat social; 

impostura, modestia și autocritica 
fățarnică impusă de anumite cir
cumstanțe, atitudini — se înțe
lege — în flagrant contrast cu 
cele caracteristice omului ce nă
zuiește sincer spre știință. Fizio
nomia mutilată de vicii a pseu- 
docercetătorului ar putea fi încă 
și mai pregnantă, mai respingă
toare, dacă la toate aceste tehnici 
„măiestrite" de afectare s-ar in
voca și alte obiceiuri cum sînt, 
de exemplu, modificarea rezul
tatelor obținute conform unor 
ipoteze și concluzii prestabilite ; 
lipsa de probitate științifică, 
plagiatul ; lipsa de obiectivi
tate și respect față de opi
niile și concepțiile altora, igno
rarea conștientă a contribuției 
lor și hipertrofierea, invocarea 
obsesivă a aportului personal 
prin irezistibile autocitări și evi
dențieri de realizări „prestigioa
se" ; sprijinirea pe merite și în
făptuiri anterioare, rămînerea în 
urmă față de cerințele și ritmul 
vertiginos al dezvoltării științei 
contemporane, lipsa de recepti
vitate față de nou, față de opi
niile critice ; suplinirea conduce
rii științifice prin metode de au
toritate administrativă ; aștepta- 
rea-unor omagii și recunoașteri 
zgomotoase ; predilecția pentru 
popularitatea ieftină și facilă. 
Or, cum spune A. Vlahuță „ade
vărul așteaptă, numai minciuna 
este grăbită".

Racila cea mai de temut, frîna’ 
cea mai puternică în calea for
mării, perfecționării și promo
vării unui stil autentic și fruc
tuos de muncă științifică rămî- 
ne desigur și cea mai frecvent 
și vehement atacată în presa 
noastră : însușirea fără nici o 
participare personală, exploata
rea abuzivă a muncii altora — 
așa-ziși tineri cercetători — ră
mași de regulă în postura de a-’ 
nonimi sau, în cazul încă feri
cit, de simpli colaboratori cu 
aport „minor" în colectarea in
formațiilor faptice sau în stiliza
rea și tehnoredactarea textului. 
Dăunătoare este de asemenea și 
închiderea căilor de pătrundere 
a rezultatelor științei în practica 
multilaterală a vieții, pe motiv 
că autorii nu sînt încă de noto
rietate consacrată și unanim re
cunoscută, uitîndu-se adevărul 
că observația, educația timpurie 
și nu pur și simplu vîrsta aduce 
înțelepciunea.

Abdicările de la adevăr, de 
tipul celor menționate — chiar 
accidentale fiind — constituie în 
esență forme ale unei înstrăinări 
care poate produce prejudicii so
ciale, împotriva cărora nu se 
poate lupta eficient decît prin 
instaurarea unui control mai ri
guros în ceea ce privește cali
tatea lucrărilor, prin stimularea 
și formarea atitudinii autocriti-j 
ce, prin încurajarea unor opinii 
critice ferme și prin sistemul 
exigent de recrutare a cadrelor 
de cercetători, prin realizarea 
unui climat de cercetare știin
țifică, bazat pe obiectivitate, 
exigență, răspundere, stimulare 
morală și materială, respect 
pentru om și pentru adevăr. în 
esență, slujirea adevărului este 
calea cea mai eficientă, căci „a- 
devărul este o făclie, dar una în
grozitoare, spune Goethe ; o pri
vim clipind cînd trecem pe lîngă 
ea și ne e frică să nu ne aprin
dă". Iată climatul ce se cere rea
lizat, fără excepție, oricîte sa
crificii ar implica, militînd pen
tru formarea unui stil corespun
zător de muncă, pentru educarea 
unui cercetător dornic să slu
jească și prin aceasta să se și a- 
firme în viață, în știință, în cul
tură și în învățământ. Pentru 
realizarea acestui obiectiv dis-*’ 
punem — știm birie — de mari 
resurse. Totiil este să le folosim 
judicios. Aspectele negative pe 
care le-am menționat sînt, evi
dent, expresia unor reminiscen
țe, a unor simptome de înstrăi
nare pe diferite planuri — gno
seologic, psihologic, moral, so
cial. Ele — puține, cîte sînt — 
vor putea fi cu certitudine în
vinse prin dezvoltarea multilate
rală a personalității, prin trium
ful total al omenescului și prin 
afirmarea practică deplină a 
noului statut moral — statutul 
comunist. Acest proces de con
tinuă educare a omului este 
mărturia supremei finalități mo
rale a socialismului, care presu
pune și o cointeresare a omului 
însuși, un exercițiu autoeducativ 
lucid și de profunzime. In acest 
context, rolul învățămîntului și 
al științei este imens.

Z//n/c 75 minute dăruite
Cu asistentul universitar DUMITRU HlTRU de la catedra de at
letică grea a I.C.F.

Exercițiile pentru 
abdomen și spate se 
pot efectua atît cu 
mijloacele, recoman
date (greutăți mici și 
extensoare) cît și fo
losind exerciții izo- 
metrice din diferite 
poziții fixe ale cor
pului cu lanțul sau 
frînghia.

EX. 1. Din poziția 
stînd cu trunchiul în 
flexie la 90° se exe
cută răsucirea trun
chiului spre dreapta 
Si sțînga cu ducerea 

ți. brațului la piciorul 
_i- opus ; 2 serii a 8 re

petări. în fiecare zi 
se mai adaugă o re
petare, astfel ca '

■ sfîrșitul 
să avem 
țări.

EX. 
culcat 
cu un 
jin la 
nului 
mișcări de apropiere 
și depărtare a brațe
lor în lateral cu ex
tensia trunchiului. 
Se execută 2 serii a 
8 repetări. în fiecare 
zi se mai adaugă cîte 
o repetare astfel ca 
la sfîrșitul săptămî
nii să aiungem la 
2x16 repetări.

EX. 3. Din aceeași 
poziție însă cu bra
țele orientate în pre
lungirea trunchiului 
se vor face mișcări 
de flexie și extensie 
a trunchiului ; 2 se
rii a 4 repetări. în 
fiecare zi se va a- 
dăuga cîte o repeta
re astfel ca la sfîrși
tul săptămînii să a-

la
săptămînii 

2x16 repe-
Din poziția 

abdomen
2.
pe
punct de spri- 
nivelul bazi- 

se vor executa
jungem la 2x10 repe
tări.

EX. 4. Din poziție 
culcat pe spate avînd 
picioarele fixate se 
vor face ridicări- ÎN’ -• 
Întreg șezînd 
ÎNDOIRE 
TRUNCHI și cu 
-venire în poziție 
țială. în poziție __
țială brațele sînt în 
flexie cu greutățile 
la nivelul umerilor, 
în momentul ÎNDOI
RII brațele sa întind 
în față pînă la ușoa
ra atingere a picioa
relor. Se execută 2 
serii a 6 repetări. Zil
nic se adaugă cîte o 
repetare, astfel ca la 
sfîrșitul săptămînii 
să avem 2x12 repe
tări.

CU 
DE 
re 

inl- 
ini-

r
v

L

brațele întinse, 
execută trageri pe 
verticală 3 serii x 7 
secunde, avînd inspi
rația blocată.

EX. 8. Din poziția 
stînd cu picioarele 
depărtate și cu bra
țele avînd greutățile 
mici deasupra capu
lui. se vor face ro- 
tări de trunchi în 
ambele sensuri 2 se
rii a 5 repetări spre 
stânga și 2 serii a 5 
repetări spre dreap
ta.

EX. 9. Din poziție 
culcat pe spate pi
cioarele sprijinite cu 
călcâiele pe un scaun 
avînd celălalt punct 
de sprijin pe omo
plați cu brațele la 
ceafă — menținem 
corpul în extensie 3 
serii a 8 secunde cu 
inspirația blocată.

EX. 10. Din poziție 
șezînd, cu tălpile 
sprijinite la perete, 
avînd un capăt al 
extensorului fixat la 
perete la nivelul u- 
merilor, iar celălalt 
capăt apucat de 
mîini, executăm ex
tensia trunchiului 
din articulația coxo- 
femurală pînă la po
ziția culcat pe spa
te. Revenirea se face 
foarte lent. Se exe
cută trei serii a 8 
repetări cu 4 benzi, 
iar în ziua a patra se 
mai adaugă o bandă.

Din poziție 
picioarelestînd_  £._______

depărtate Ia nivelul 
umerilor,; 
întinse în 
face mișcări de fle- 
xie și extensie a 
trunchiului ; două 
serii a . 10 repetări.

EX. 6. Din poziție 
stînd pe seîndură cu 
picioarele întinse să 
apucăm cu brațele în 
flexie de minerul de 
sus. Executăm tra
geri — 3 serii a 6 se
cunde avînd în tot 
timpul execuției in
spirația blocată.

EX. 7. Din poziție 
stînd pe seîndură cu 
picioarele semiflexa- 
te, depărtate la nive
lul umerilor, apucăm 
de minerul de sus cu

cu

cu brațele 
sus se vor

saptamixa viitoare pe ecrane
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locul întilnirii
dintre reprezentanții 

R. D. Vietnam și S. U. A 
condiționată a raidurilor 
bambardament americane și a 
tuturor celorlalte acte de război 
întreprinse împotriva R. D. 
Vietnam, și apoi să încea
pă convorbiri despre alte pro
bleme de interes pentru am
bele părți. Guvernul R. D. Viet
nam salută hotărîrea guvernului 
francez de a oferi Parisul ca loc 
pentru convorbiri între R. D. 
Vietnam și Statele Unite, așa cum 
a declarat ministrul de externe 
francez. Couve de 
18 aprilie 1968.

Guvernul R. D. 
sideră că Parisul, 
Pnom Penhul și Varșovia este un 
loc adecvat pentru convorbiri o- 
ficiale între cele două părți. A- 
ceste convorbiri oficiale vor pu
tea începe la 10 mai 1968 sau 
cîteva zile mai târziu.

Guvernul S.U.A. trebuie să 
reacționeze afirmativ la atitudinea 
de bunăvoință a guvernului R. D. 
Vietnam și să pună capăt tuturor 
tacticilor de tărăgănare, așa in
cit convorbirile oficiale să poată 
începe la o dată apropiată.

In încheiere în declarație se a- 
firmă că atît timp cît Statele 
Unite își continuă cu îndărătnicie 
războiul lor de agresiune, poporul 
vietnamez își va strînge rindu- 
rile, hotărît să lupte pînă la vic
toria totală pentru independența 
și libertatea patriei, pentru pace 
în Asia de sud-est și în lume.

WASHINGTON 3 (Ager
pres). — Președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson, a anunțat vi
neri la o conferință de presă că 
guvernul R. D. Vietnam a fost 
informat că „data de 10 mai și 
alegerea Parisului ca loc de con
vorbiri sînt acceptabile pentru 
Statele Unite". El a adăugat că 
„acesta nu este decît un pas" și 
a precizat că S.U„A. vor menține 
strinse consultări în toate etape
le cu aliații lor.

Agențiile de presă menționează 
că trimisul Statelor Unite Ia con
vorbiri va fi Averell Harriman, 
ambasador cu însărcinări spe
ciale.

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
Acordul dintre Republica De
mocrată Vietnam și Statele Unite 
de a ține convorbiri preliminare 
la Paris incepînd de la 10 mai va 
fi salutat în lumea întreagă, se 
arata într-o declarație dată pu
blicității de secretarul general al 
O N.U., U Thant

U Thant și-a exprimat satisfac
ția în legătură cu acest eveni
ment ..încurajator, care deși este 
doar un prim pas. nu este mai 
puțin vital și indispensabil*.

HANOI 3 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. a transmis textul unei 
declarații a Ministerului Afaceri - 
rilor Externe al R. D. Vietnam 
cu privire la nivelul, locul și da
ta convorbirilor oficiale dintre 
R. D. Vietnam și Statele Unite.

După cum se știe, se spune în 
declarație, pentru rezolvarea jus
tă a problemei vietnameze, po
porul vietnamez a adoptat o po
ziție fermă, și anume declarația 
în patru puncte a guvernului
R. D. Vietnam și programul po
litic al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud.

Referindu-se la răspunsul dat 
de guvernul R. D. Vietnam la 
declarația președintelui S.U.A.. 
răspuns în care își arăta limpede 
poziția față de problema convor
birilor, precum și hotărîrea de a 
desemna un reprezentant pentru 
a stabili contacte cu reprezen
tantul S.U.A., declarația arată: 
Din cauza atitudinii lipsite de se
riozitate a guvernului S.U.A., 
contactele care urmează să du
că la tratativele între cele două 
părți nu au început încă. Du
pă ce și-a exprimat „hotărîrea de 
a se duce oriunde" pentru con
vorbiri cu Hanoiul, președintele
S. U.A a formulat condiții după 
condiții pentru desemnarea locu
lui, cu scopul de a respinge locu
rile propuse de R.D. Vietnam — 
Pnom Penh și Varșovia. Partea 
americană a propus, de asemenea, 
locuri incompatibile cu propriile 
sale condiții.

In fața tacticii de tărăgănare 
la care au recurs S.U.A., guver
nul R. D. Vietnam este de pă
rere că între Hanoi și Washing
ton ar trebui să înceapă imediat 
convorbiri oficiale. Guvernul 
R. D. Vietnam a hotărît să nu
mească pe ministrul Xuan Thuv 
drept reprezentantul său, care să 
înceapă convorbiri oficiale cu 
reprezentantul guvernului S.U.A., 
pentru a hotărî împreună cu 
partea americană încetarea ne-

In Consiliul 
de Securitate

de
Murville, la

Vietnam con- 
întocmai ca

Tirgul internațional de 
Bruxelles — Aspect de la 

standul românesc

a delegației
C. C. al P. C. R.

ti- 
de

Primăvară bogată
Aspecte din lupta tineretului pentru pace, 

democrație și progres

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
în cadrul Consiliului de Securi
tate au avut loc noi dezbateri pe 
marginea plîngerii Iordaniei pri
vind parada militară izraeliană 
din orașul Ierusalim. Secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a 
prezentat un raport în care se a- 
rată că Israelul a încălcat rezolu
ția Consiliului de Securitate a- 
doptată în unanimitate la 27 a- 
prilie în care se cerea contraman
darea acestei parăzi militare.

Agențiile de presă transmit că 
Israelul nu a ținut, de aseme
nea, seama nici de nota secreta
rului general al O.N.U.. adresată 
guvernului Israelului prin care 
se arăta că organizarea acestei 
parăzi militare constituie o vio
lare a acordurilor de armistițiu 
din 1949 și a rezoluției Consiliu
lui de Securitate din iunie 1967 
privitoare la statutul Ierusalimu
lui. La 2 mai s-a desfășurat la 
Ierusalim. în prezența oficialită
ților israeliene, o paradă militară 
care a provocat proteste în țările 
arabe. Gestul israelian a provo
cat, de asemenea, dezaprobarea 
Consiliului de Securitate.

Joi noaptea. Consiliul de Secu
ritate a adoptat în unanimitate o 
rezoluție în care „deplînge pro
fund faptul că Izraelul a nesoco
tit rezoluția din 27 aprilie și a 
organizat la 2 mai parada mili
tară la Ierusalim".

Delegația C.C. al P.C.R., 
condusă de tovarășul Manea 
Mănescu. membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
a| C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Economic, a 
sosit la Tunis. Pe aeroport, 
delegația a fost salutată de 
Mohamed Sayah. membru al 
Biroului politic al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Desturian. și de alte persoa
ne oficiale.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți. membrii ambasadei Re
publicii Socialiste România la 
Turns.

Tovarășul Manea Mănescu 
și ceilalți membri ai delega
ției române au avut întreve
deri cu Mohamed Sayad și 
cu Sadok Mokaddem preșe
dintele Adunării Naționale 
din Tunisia.

Conferința pentru drepturile 
omului

Luînd cuvîntul în cadrul Co
misiei I a Conferinței internațio
nale a drepturilor omului la 
punctul — condamnarea politicii 
de apartheid a guvernului Repu
blicii Sud-Africane, reprezentan
tul român Paul Gogeanu a ară
tat că această politică trebuie 
examinată în contextul opresiunii 
rasiale care se exercită sub di
verse forme, nu numai în Africa 
de Sud și Rhodesia, ci și în An
gola, Mozambic, Africa de Sud- 
Vest, unde o minoritate privilegi
ată perpetuează un regim de scla
vaj. Republica Socialistă România 
— a declarat vorbitorul — se 
pronunță pentru lichidarea defi
nitivă a oricărui regim bazat pe 
oprimarea și discriminarea rasia
lă. El a subliniat că Organizația

Națiunilor Unite trebuie și poate 
a\ ea un rol important în '.upta 
pentru lichidarea tuturor forme
lor de discriminare rasială și apli
carea rezoluțiilor adoptate de că
tre Adunarea Generală și de Con
siliul de Securitate în acest sen*.

Tot în cadrul lucrărilor Con
ferinței internaționale a dreptu
rilor omului, proiectul de rezolu
ției referitor la ..Educarea tine
retului în spiritul respectului pen
tru drepturile umane și al liber
tăților fundamentale ale omului" 
iu țiat de delegata noastră im 
preună cu alte 11 delegații, a mo: 
primit adeziunea Franței, Tunisi
ei și Marocului, care au cerut sâ 
fie incluse printre coautori, pre
cum și sprijinul U.N.E.S.C.O.

Zimbabwe luptă pentru libertate
• Intensificarea acțiunilor patriofilor rhodesieni • Temeri 

la Salisbury și Pretoria • Regimul lui Smith
Carlo Laurenzi, trimisul spe

cial al lui CORRIERE DELLA 
SERA își începe astfel corespon
dența din Salisbury: „Rhodesia 
din aceasta primăvară este cu 
totul alta decît aceea pe care am 
cunoscut-o în toamna lui 1966. 
Este o țară în stare de alertă 
generală".

Poliția militară patrulează în 
permanență pe străzile orașelor. 
Toate șoselele se află sub con
trol militar. Șoseaua care duce 
spre Zambia a fost închisă to
tal traficului civil. Helicoptere 
înarmate și reactoare Canberra 
ale Iui Rhodesian Air Force 
brăzdează văzduhul de-a lungul 
văii fluviului Zambezi. Guvernul 
Smith a decretat starea excep
țională pe întregul teritoriu și a 
chemat sub arme contingente su
plimentare.

Atunci cînd, Ia începutul lui 
martie rasiștii sud-rhodesieni au 
executat cinci patrioți africani, 
ministrul justiției de la Salisbury, 
Lardner Burke spunea ziariști
lor : „Nimeni nu știe dacă spîn- 
zurarea lor (a celor cinci pa
trioți — n. n.) va frîna guerila. 
S-ar putea ca efectul să fie con
trar". Efectul a fost. într-adevăr.

contrar. Execuțiile de la Salis
bury nu numai că nu au timo
rat dar au avut ca efect inten
sificarea luptei de eliberare. „In
signele cu inscripțiile Zimbabwe 
reprezentînd figura popularului 
conducător african Nkomo pot fi 
întîlnile acum Ia mulți africani 
— scrie Carlo Laurenzi în 
CORRIERE DELLA SERA. In
scripții Zimbabwe au apărut în
crustate, pentru prima oară și 
pe pomii din centrul capitalei. 
E un simbol al escaladării re
voltei".

Intre 15 martie și 15 aprilie 
au fost semnalate în comunica
tele oficiale guvernamentale 
douăzeci și patru de ciocniri în
tre forțele patriotice și armata 
lui Smith. „Specialiștii militari 
din capitala rhodesiană — scrie 
reporterul italian în coresponden
ța amintită — nu-și ascund în
grijorarea față de turnura ope
rațiunilor : nu mai este vorba ca 
în vara anului trecut de infiltră
rile unor grupe de comandă ale 
africanilor ci de atacuri ale u- 
nor întregi unități bine instruite 
și înarmate".

O unitate a forțelor patrioti
ce de tăria a două batalioane a

„in alertă generală"
lansat astfeL un atac la numai 
18 kilometri de Salisbury dis- 
t rugi nd amplasamente militare și 
scoțînd din luptă 115 soldați ai 
armatei rasiștilor. în apropierea

pace și libertate a tinerilor din 
întreaga lume.

în Statele Unite acțiunile 
de luptă ale tinerilor, mai ales 
ale studenților, vizează înce
tarea acțiunilor agresive ale 
guvernului american în Viet
nam și în alte părți ale lumii, 
lupta pentru drepturi civile, 
împotriva discriminării rasiale, 
îngrijorat, rectorul Universi
tății din San Francisco, John 
Summerskill, declara zilele 
trecute că „agitația studenți
lor capătă din ce în ce mai 
mult aliura unui război civil".

Amintim — și sîntem, fi
rește departe de a epuiza 
exemplele — mișcarea tinere
tului din Japonia împotriva 
prezenței trupelor americane, 
împotriva înarmării nucleare, 
pentru retrocedarea Okinawei, 
de către S.U.A., acțiunile anti- 
dictatoriale ale studenților de 
la Seul, larga mișcare anti
colonialistă din țările în curs 
de dezvoltare.

Săptămînalul „L’Express", 
referin^u-se la această primă
vară bogată în acțiuni tine
rești, sublinia că „din această 
agitație intensă și prelungită 
se naște o atmosferă revolu
ționară".

ION D. GOIA

structura învechită a univer
sităților, de severitatea disci
plinei lor care interzice discu
țiile politice unor tineri aviirl 
în mare parte între 23 ,și 30 
de, ani.

Motive asemănătoare au de
terminat și revoltele studenți
lor italieni. Se știe că zilele 
trecute, la Roma, aceste re
volte au cunoscut o puternică 
recrudescență. După cum 
transmite din capitala italia
nă un corespondent de presă, 
nemulțumirile tineretului uni
versitar au creat în Italia o 
situație explozivă care nu 
poate fi reglementată prin mă
suri forte, întrucît agitațiile 
sînt doar latura exterioară a 
unui proces mai profund.

Ne-am oprit, pentru Euro
pa, Ia mișcarea tineretului 
vest-german și a celui italian. 
Dar, în multe alte țări ale 
vechiului continent, acțiunile 
organizate de tineri pot fi 
evidențiate. în Spania, miș
carea tineretului pentru drep
turi politice, pentru democra
tizarea țării este un fenomen 
permanent. La fel în Portuga
lia, în Grecia. Pentru țări ca 
Franța, Belgia, Suedia, Anglia 
este caracteristică o mișcare 
revendicativă în ceea ce pri
vește problemele interne și de 
solidaritate cu lupta pentru

Avem în fața noastră 
neri, băieți și fete, în stare 
mînie cronică și de revoltă 
permanentă. Ei nu nutresc de
cît indignare și dispreț pen
tru societatea actuală și insti
tuțiile bazate pe ea. Ei de
nunță ordinea burgheză întru
chipată de această societate, 
mărginită, închistată, birocra
tizată, supusă dominației ha
nului. Ei se desolidarizează 
fățiș de această ordine".

Așa aprecia cotidianul fran
cez LE FIGARO starea de 
spirit actuală a tineretului din 
multe țări occidentale, lupta 
pe care acesta o duce pentru 
a se «desolidariza fățiș» de o 
societate „supusă dominației 
banului". Printre acestea, sînt 
binecunoscute recentele ma
nifestații ale tineretului vest- 
german. și în primul rind a 
studenților, în urma atentatu
lui săvîrșit împotriva lui Rudi 
Dutscke. Protestînd împotriva 
tentativei de asasinat, stu
denții și-au arătat, totodată, 
— scrie ziarul amintit — ne
mulțumirea față de condițiile 
de muncă și de existență pe 
care Ie au, fața de caracterul 
necorespunzător al localurilor,

Sesiunea O.N.U.»
la problema „securității statelor _ 
nenucleare", i 
că 
nu . . __
deplin de propunerea privind 
garanțiile unilaterale, iar Ceho
slovacia consideră că o soluție 
mai potrivită ar fi un angajament 
al puterilor nucleare de a nu fo
losi armele nucleare împotriva 
statelor care nu posedă asemenea 
arme".

Pentru respingerea tratatului de 
ințRKțliferare s-akpronunțat în in
tervenția sa reprezentantul Alba
niei, Halim Budo. El și-a expri- A 
mat părerea că acesta „nu con- 
stituie o măsură de dezarmare" ______  ______ _ _ _  ....
și „nu prevede reducerea stocu- A niștri, a primit la 3 mai delega
și— j----- -  Alhonia ția cooperativei agricole de pro

ducție din satul Scornicești care 
face o vizită în Bulgaria la in
vitația gospodăriei agricole coo
perative de muncă din satul 
Plaveț.

în aceeași zi, membrii delega
ției au fost primiți și de Grigor 
Stoicikov, prim-secretar al Co
mitetului județean al P.C.B.- 
Sofia.

întrevederile la care a luat 
parte și Nicolae Blejan, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Sofia, s-au desfășu
rat într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

Membrii delegației au asistat 
la manifestația de 1 Mai a oa
menilor muncii din Sofia, iar 
joi au fost oaspeții comunei Pla
veț. unde la casa de cultură a 
fost organizată o seară a prie
teniei româno-bulgare. Au fost 
de fată Nicolae Blejan și mem
bri ai ambasadei.

La O.N.U. a fost dat publici
tății proiectul unei rezoluții care 
a fost depusă la secretariatul Co
mitetului Politic. Acest document, 
avînd coautoare 20 de țări 
(SU.A., U.R.S.S., Anglia, Finlan
da, Olanda* Austria, Irak, Bulga
ria, Mongolia, Polonia, Irlanda, Is
landa. Danemarca, Norvegia, Ma
roc, Cehoslovacia, Canada^. Unga
ria, Siria, Iran), recomandă Adu
nării Generale să aprobe textul 
tratatului de neproliferare, cere 
guvernelor depozitare să deschidă 
tratatul spre semnare și ratificare 
cît mai curînd posibil și cere, de 
asemenea. Comitetului celor 18 
de la Geneva să continue fără 
întîrziere negocierile privind a- 
doptarea unor măsuri efective în 
vederea încetării cursei înarmări
lor nucleare și înfăptuirii dezar
mării nucleare, precum și în ve
derea încheierii unui tratat de 
dezarmare generală și totală sub 
un control internațional efectiv.

In intervenția sa reprezentan
tul Nepalului, Padma Khatri, a 
exprimat numeroase obiecții față 
de proiectul tratatului de. nepro
liferare subliniind că el trebuie 
să conțină asigurări care să nu 
lase nici o îndoială că țările ne
nucleare vor fi ferite de pericolul 
unor atacuri cu arme nucleare.

In ședința de vineri dimineața, 
primul a luat cuvîntul reprezen
tantul Cehoslovaciei. Milan Klu- 
sak. care a arătat că țara sa se 
pronunță pentru încheierea grab
nică a tratatului de neproliferare 
a armelor nucleare. Referindu-se

vorbitorul a arătat £ 
„unele state nenucleare 
au fost satisfăcute pe _

e propunerea privind 
unilaterale, iar Ceho-

TODOR JIVKOV, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Mi-

rilor de arme nucleare". Albania, 
a subliniat vorbitorul, „se pro
nunța pentru totala interzicere a Q 
folosirii armelor nucleare și dis
trugerea totală a acestor arme".

Ministrul afacerilor externe al £ 
Braziliei, Jose Pinto, care a luat 
cuvîntul la încheierea ședinței, a 
apreciat că „proiectul propus nu 
stabilește un echilibru acceptabil 
in ce privește obligațiile mu- 
tuale ale celor cinci pu- W 
teri nucleare și cele ale națiunilor 
nenucleare și nu reușește să in- 
ciudă nici un angajament real și 
palpabil din partea celor cinci 
puteri nucleare de a proceda la A 
dezarmarea nucleară totală sau 
parțială".

De aceea, textul, în forma sa £ 
actuală nu sine în întâmpinarea 
intereselor și depturilor țărilor 
care nu posedă arma nucleară și 
conține deficiențe serioase.

întrevederi ale președintelui
Adunării
Corneliu

Generale, 
Mănescu

slclulrl't

Președintele celei de-a 22-a se- 
riuni a Adunării Generale a
O.N.U„ Corneliu, Mănescu, a 
ax-ut în ultimele zile numeroase 
întrevederi cu șefi ai delegații
lor participante la lucrările se
siunii reluate.

El a primit la Palatul Națiuni
lor Unite, pe Mitchell Sharp, 
ministrul afacerilor externe al 
Canadei. Mohamed El Kony, re
prezentantul permanent al 
R.A.U.. președintele pe luna în 
curs al grupului țârilor africane. 
Alarcon Quesada, reprezentantul 
oermanent al Cubei. Mehdi Va
kil, reprezentantul permanent al

localității Banket Ia 90 kilome
tri de Salisbury a fost distrusă 
o întreagă tabără militară și au 
fost uciși 60 de militari din for
țele de securitate ale guvernului 
Smith. In regiunea de nord-vest 
trupele guvernamentale au pier
dut într-o săptămînă în cîteva 
ambuscade peste 150 de oa
meni. Cel mai puternic atac al 
forțelor patriotice a fost înregis
trat la 18 aprilie, cînd unul din 
principalele centre militare ale 
guvernului Smith, centrul de 
trupe motorizate de Ia Helvis a 
fost supus unui tir de mortiere.

Soldați ai regimului Smith patrulînd în preajma unui sat 
,.Pe un vulcan.

repre-Iranului. Anton Vratusa. 
zentantul permanent al Iugosla
viei, Privado Jimenez, locțiitor al 
reprezentantului Filipinelor. pre
ședintele pe luna în curs al gru
pului țărilor asiatice.

Au fost abordate cu acest pri
lej, probleme privind desfășura
rea lucrărilor sesiunii reluate a 
Adunării Generale a O.N.U.

De asemenea, președintele A- 
dunării Generale a primit în vi
zită protocolară pe noii ambasa
dori la O.N.U. ai Malay eziei — 
Dato Ismail. Insulelor Barbados 
— Milton Vaughn, și Nigeriei — 
Edwin Ogbu.

LA 3 MAI a.e.. Alexandru
Tujon. ambasadorul extraordinar 

£ și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România in Republica 
Congo, a prezentat scrisorile de 

• acreditare președintelui Alphon
se Massamba-Debat. La solem
nitate au asistat Nicolas Mondjo 

• ministrul afacerilor externe al
Republicii Congo. Julien Bukam- 
bu și Maurice Ognamy, membri 

• ai Biroului Politie al Mișcării
Naționale a Revoluției precum 
și înalți funcționari de stat.

Ambasadorul român a fost In- 
• soț it de membrii ambasadei.

Dnpă ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, intre 

• președintele Republicii Congo și 
ambasadorul Republicii Socialis
te România a avut Ioc o convor- 

_ bire cordiali.

a cărui încheiere a fost obținută 
prin amenințarea cu forța sau 
folosirea forței, cu violarea prin
cipiilor Cartei O.N.U., au partici
pat 51 de vorbitori, printre care 
și reprezentantul țării noastre.

VINERI seara a plecat la Mos
cova, la invitația C.C. al P.C.U.S. 
și a guvernului sovietic o delega
ție cehoslovacă care va avea o 
scurtă întîlnire prietenească cu 
conducătorii sovietici. Din de- 
legați’e fac parte A. Dubcek, prim 
secretar al C.C. al P.C.C.. J. 
Smrkovsky, președintele Adună
rii Naționale a R. S. Cehoslovace, 
O. Cernik, președintele guver
nului Cehoslovac și V. Bilak, 
prim secretar al C.C. al P.C. din 
Slovacia.

CITIND surse informate din 
Nicosia, agenția U.P.I. scrie că 
tratativele dintre liderii celor 
două comunități în vederea so
luționării crizei cipriote vor în
cepe luna aceasta la Napoli (Ita
lia). Sursele amintite declară că 
repifszentanții ciprioților greci 
și turci au ajuns la o înțelegere 
ca discuțiile să se desfășoare 
în două etape. S-a hozărit, de 
asemenea, ca ultima etapă ^ă se 
desfășoare într-o localitate ci
priotă. In prezent, se discuta 
dacă va fi necesar ca la aceste 
tratative să participe și obser
vatori din partea Greciei și 
Turciei.

LA BRNO s-a deschis tradi
ționalul Tîrg de bunuri de larg 
consum, la care expun 361 de 
întreprinderi si cooperative de 
producție din Cehoslovacia. Pe o 
suprafață de 87.000 metri patrați, 
în diferitele pavilioane ale tîr-

gului sînt prezentate produse 
ale industriei ușoare, alimentare, 
constructoare de mașini. Tîrgul 
va fi deschis pînă la 14 mai.

OBSERVATORUL naval ame
rican din Washington a raportat 
că asteroidul Icar, un fragment 
de stîncă cu un diametru de a- 
proximativ 1 000 metri, a trecut 
la 230 milioane kilometri de 
Soare și se îndreaptă cu toată 
viteza spre Pămînt. La 15 iunie, 
asteroidul Icar se va afla la o 
distanță de 6,5 milioane kilo
metri de Pămînt.

Astronomii consideră că dis
tanța de la Pămînt la Icar este 
mult prea mare pentru a exista 
temeri legate de o eventuală 
ciocnire.

UN SONDAJ întreprins în 
rîndurile studenților din peste 
1 000 de facultăți și colegii ame*i 
ricane, cu privire la popu-' 
laritatea diferiților candidați la 
alegerile prezidențiale din 
S.U.A., a indicat că favoritul ti
neretului universitar american 
este la ora actuală senatorul de
mocrat Eugene McCharthy. El a 
primit 285 988 voturi, față de 
213 832 cite au fost acordate al
tui candidat democrat, 'senato
rul Robert Kennedy. Fostul vi
cepreședinte republican, Richard 
Nixon, a întrunit 197 167 voturi, 
iar guvernatorul statului New 
York, Nelson Rockefeller, a ob
ținut 115 937 voturi.

CINTAREȚUL de operă ro
mân Vasile Martinoiu a între
prins zilele trecute un scurt tur
neu în R. P. Ungară. El a apă
rut pe scena operei din Buda
pesta în spectacolele „Bărbierul 
din Sevilla" și „Trubadurul", 
bucurîndu-se de un deosebit 
succes.

CONFERINȚA Națiunilor Uni
te pentru codificarea principiilor 
de drept internațional referitoare 
la tratate, convocată în prima 
sa sesiune la Viena. la 26 martie, 
își continuă lucrările. La discu
țiile cu privire la articolul 49 al 
proiectului de convenție, care 
prevede că este nul orice tratat

CONDUCEREA U- 
niversității Columbia 
din New York a ce
rut forțelor de poli
tie care au ocupat 
clădirile acestui in
stitut de învățămînt 
superior să se retra
gă, după ce interven
ția poliției nu a avut 
rezultatul scontat de 
a pune capăt grevei 
declarate de studenți 
în urmă cu zece zile. 
In ciuda amestecului

polițiștilor, care au 
arestat aproximativ 
700 de studenți, nu
meroși alți studenți 
ai acestei universități 
au hotărît să conti
nue greva în semn de 
protest împotriva in
tervenției poliției.
Potrivit agenției
U.P.I., numărul stu
denților participanți 
la aceste acțiuni 
crește neîncetat, au 
Paritățile universitare

fiind în mod practic 
neputincioase de a 
împiedica boicotarea 
cursurilor.

Greve de solidari
tate cu studenții Uni
versității Columbia 
au avut Ioc la Uni
versitățile de stat din 
Ohio, Pensylvania. 
în orașul Cincinati 
și în alte centre uni
versitare.

Un element nou îl constituie 
atacurile asupra centrelor admi
nistrative din zonele rurale. Prin 
acordarea de privilegii căpete
niilor tradiționale de triburi, Ian 
Smith a încercat să mențină 
controlul și „calmul" la sate. Ex
plozia nu a putut însă, firește, 
să fie evitată. în februarie mun
citorii africani de pe trei plan
tații din nordul țării au alungat 
fermierii albi și autoritățile ad
ministrative din respectivele dis
tricte. De atunci asemenea acte 
de revoltă s-au înmulțit. Situația 
a atins, un asemenea grad de 
gravitate îneît actualmente fa
miliile fermierilor albi sînt „re
grupate" în orașe iar la Salis
bury se vorbește despre crearea 
unui sistem de „sate strategice" 
după modelul american din 
Vietnam, sistem care să asigure 
menținerea prin forță militară a 
marilor latifundii și plantații. în
tre timp, guvernul de la Salis
bury a trimis trupe în mai mul
te așezări rurale pentru așa-nu- 
mite „operațiuni de curățire", o- 
perațiuni de reprimare a luptei 
africanilor.

Temerile cresc nu numai la 
Salisbury ci și la Pretoria. Alian
ța rasiștilor încearcă să reprime 
mișcarea rhodesiană de elibera
re. într-o declarație comună a 
Uniunii Poporului african Zim
babwe (ZAPU) și a Congresului 
Național African (A.N.C.) se a- 
rată că peste 1 700 de soldați și 
ofițeri ai forțelor armate regulate 
ale R.S.A. se află pe teritoriul 
Rhodesiei pentru a ajuta regimu-

Inscripție a forțelor patriotice : 
„Escaladarea revoltei'

lui Smith să-și mențină pozițiile. 
Sînt enumerate locuri în care u- 
nitățile patriotice rhodesiene s-au 
ciocnit cu detașamente ale arma
tei sud-africane.

Evoluția situației în Rhodesia 
indică, însă, inexorabila creștere 
a valului mișcării de eliberare 
națională. „Am sentimentul pre
cis că stăm pe un vulcan" — 
spunea într-o convorbire cu un 
ziarist de la revista vest-germa- 
nă DER SPIEGEL, Len Ri
chards, lider al partidului lui 
Smith „Frontul Rhodesian". E 
un sentiment firesc pentru pro
tagoniștii unui regim rasist, mi
noritar, care încearcă să impună 
continuarea dominației unei pă
turi subțiri de coloni asupra u- 
nei populații majoritare afri
cane.

EM. RUCÂR

Geneva

Dezbaterile privind 
dezvoltarea industriei

Lucrările sesiunii Consiliului 
Dezvoltării Industriale continuă 
cu dezbaterea în Comitetul nu
mărul 1 a programului de activi
tate al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltarea Indus
trială (O.N.U.D.I.) pe anii 1968 
și 1969 și a problemelor privind 
coordonarea activității O.N.U.D.I. 
cu cea a altor organizații inter
naționale — în Comitetul numă
rul doi.

Luînd cuvîntul în cadrul Co
mitetului numărul 1, reprezentan
tul român, prof. univ. dr. N. N. 
Constantinescu, a arătat rolul ce 
revine O.N.U.D.I. în promovarea 
și facilitarea industrializării în 
ritm rapid a țărilor în curs de 
dezvoltare și a subliniat că a- 
ceastă organizație, „de comun a- 
cord cu guvernele respective, tre
buie să sprijine țările în curs de 
dezvoltare, pentru ca fiecare ța
ră să-și poată elabora și realiza 
o strategie proprie a industrializă
rii, potrivit condițiilor și necesită
ților sale specifice. Evident, de
ciderea pWorităților aparține în 
mod suveran guvernelor respecti
ve".

Referindu-se la avantajele pe 
care le prezintă diferitele forme 
de cooperare economică interna
țională, vorbitorul a scos în evi
dență importanța practică a li
vrărilor de utilaje și instalații in
dustriale complete pe credit ram
bursabil în produse și a propus 
ca acestei forme de cooperare sa 
i se acorde o mai mare importan
ță în activitatea viitoare a 
O.N.U.D.I.

Referindu-se la activitatea 
O.N.U.D.I. în domeniul cer
cetării și analizei economice, 
reprezentantul țării noastre a 
relevat necesitatea ca L- 
studiile sale O.N.U DI si 
reflecte experiența pczr*_ i a *► 
turor țărilor și a sens .r e xr-»- 
tă posibilitatea Bz—« 
contribui la această operi.

în cadrul lucrărilor Comitetu
lui numărul doi, delegatul român. 
Constantin Anghelescu, a vorbit 
despre necesitatea și importanța 
coordonării eforturilor comunită
ții internaționale în domeniul 
dezvoltării industriale.
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