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SOSIREA LA BRIONI
BRIONI — Trimișii speciali 

Agerpres, S. Strujan și N. Plo
peanu, transmit: Vineri diminea
ța, delegația de partid și de stat 
a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Stat, a plecat cu avio
nul din Dubrovnik spre Pola. 
Oaspeții români sînt însoțiți de 
Rato Dugonici, președintele Con
ferinței Federale a U.S.P.M.I., 
membru al Consiliului Federației, 
membru al Prezidiițjui C.C. al 
U.C.I., Iakov Blajeviei, membru 
al Prezidiului C.C. al U.C.T., pre
ședintele Skupștinei R. $, Croația, 
și alte persoane oficiale.

Pe aeroportul din Pola, mem
brii delegației române âu fost sa
lutați de tovarășul Mialko Todo- 
rovici, secretar al Comitetului 
Executiv al C.C. al U.C.I., mem
bru al Consiliului Federației, 
Mika Șpiliak, președintele Vecei 
Executive Federale, membru al 
Consiliului Federației, membru al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., Petar 
Stambolici, președintele C.C. al 
X’munii Comuniștilor din Serbia, 
membru al Consiliului Federației, 
membru al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., Marko Nikezici, secretar 
de stat pentru afacerile externe, 
membru al C.C. al U.C.I., pre
cum și de Antun Pavlinici, pre
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ÎN OCHII COPIILOR
O definiție a copilului, o 

copilărie ? Probabil starea 
sa esențială este cea a puri
tății totale ; bucuria e nedisi- 
mulată, durerea se cere — 
șî este — strigată, curiozita
tea pentru toți și pentru 
toate devorează încă din mi
cul univers al leagănului, 
încrederea în privirile pe 
care le întîlnește în traiec
toriile sale agitate nu simte 
nevoia de suporturi verbale 
— care nu totdeauna, ne con
vingem deseori, este fidelă 
sentimentelor cu care sîn- 
tem întîmpinați — investîte 
cu zgomot de cei din jur. 
Copilul și copilăria sa repre
zintă o zestre fertilă înălțării 
celor mai viguroase gînduri 
si simțămint de care sînt 
capabili oamenii. Privind în 

n

ședintele Skupștinei orășenești, 
Pola, Ivan Șilian, președintele 
Conferinței orășenești a U.S.P.M., 
și al ți reprezentanți ai organelor 
locale.

Delegația română a plecat apoi 
din portul Pola — împreună cu 
conducătorii iugoslavi veniți în 
întîmpinare — spre Brioni, reșe
dința de vară a președintelui 
R.S.F. Iugoslavia, cu nava „Pod- 
gorka", escortată de vedete — 
torpiloare ale marinei militare 
iugoslave.

La sosirea la Brioni, membrii 
delegației române au fost întâm
pinați de tovarășul Iosip Broz 
Tito și soția, precum și de Vladi
mir Popovici, membru al Consi
liului Federației, membru al Pre
zidiului C.C. al U.C.I., secretar 
general al președintelui Republi
cii, și de alte persoane oficiale. 
Pe chei era aliniată o gardă de 
onoare a marinei militare.

★
BRIONI 31. — Trimișii spe

ciali Agerpres, S. Strujan și N. 
Plopeanu, transmit : Vineri după- 
amiază, tovarășa Iovanka Broz a 
a oferit la Brioni un ceai în cins
tea tovarășei Elena Ceaușescu. 
Au participat tovarășele Elena 
Maurer și Maria Mălnășan, Ștefița 
Șpiliak, Tatiana Dugonici, Milka 
Petrici.

Ceaiul s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

ochii copilului, omul matur 
trebuie să se constrîngă in
terior ocrotirii și dirijării 
virtuților acestuia spre în
florirea sa totală. E un le- 
gămînt în care nu au ce 
căuta egoismul și fratele său 
geamăn, invidia, ipocrizia și 
însoțitoarea ei, corupția — a 
gîndurilor, a sentimentelor, 
a virtuților. Devoțiunea față 
de copilul meu, al tău, al 
nostru e la limita sa de sus 
nu numai din călduțe mini- 
sentimente filantropice, ci și 
dintr-o dublă rațiune : in
dividuală și socială.

Un bun prieten — care se 
va recunoaște, sînt sigur, în

V. ARACHELIAN
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CONTINUAREA
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BRIONI 31. — Trimișii spe
ciali Agerpres, S. Strujan și 
N. Plopeanu, transmit: Vineri 
după-a miază au continuat la 
Brioni convorbirile dintre de
legația Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat, 
și delegația Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, 
condusă de tovarășul Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, președintele U- 
niunii Comuniștilor din Iugo
slavia,

Din partea română au par
ticipat: tovarășii. ,Ion-
Maurer, membru ak Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.CR. 
președintele Consiliului de 
Miniștri. Paul Niculescu-Mi- 
zil, merfibru al Comitetului 
Executiv al Prezidiului Per-, 
manent. secretar al C.C. al 
P.C.R.. Gheorghe Rădulescu, 
membru aJ Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Aurel 
Mălnășan, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România 
la Belgrad.

Din partea iugoslavă au 
participat tovarășii! Mialko 
Todorovici, secretar al Comi
tetului Executiv al C.C. al

podari, se văd bine triun
ghiurile zvelte ale aparatelor 
de forat, înconjurate de os
tași.

— Ce credeți, veți găsi 
apă curînd ? — întrebăm pe 
plutonierul Anastasiu.

— Probele de sol ne risi
pesc îndoielile cu fiecare cen
timetru cu care înaintăm în 
adîncuri. Argila e compactă 
și în straturi groase. Apa este 
deci aproape. Avem certitu
dinea că la puțul pe oare-1 
forăm lîngă lanul acela de 
porumb vom da de apă chiar 
azi.

Militarii forează Intens. Nu 
le pasă de dogoarea căldurii. 
Pe fețe au broboane de su
doare.

— Apă 1 Am ajuns la pîn- 
za freatică 1 — a strigat de
odată soldatul T R St. Boian.

— Nu ne înșelăm, băieți ? 
— a întrebat altul.

— Nu, nu I
Soldatul Boian a scos oglin

da din buzunar și, fixînd-o 
în fața soarelui, a trimis o 
rază în fundul puțului

Da, găsiseră apă Sclipea 
și clipocea, acolo, în adîncuri. 
Și cînd dv. citiți aceste rîn- 
duri, apa aceea pe care ge-

Locotenent-colonel 
C. CONSTA NTINESCU 
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A TENTA TUL LA OMENIE
DRASTIC SANCȚIONA T DE OAMENI

INCURSIUNI ÎN PSIHO
LOGIA EXAMENELOR

Problema examenelor șl a 
examinării face tot mai subli
niat obiectul unor investigații 
științifice, sistematice, constitu- 
indu-se un nou domeniu, mai 
adecvat spus o nouă ramură a 
psihologiei pedagogice — doci- 
mologia, termen introdus de 
H. Piâron. Problematica acestui 
nou cîmp științific este com
plexă, bogată și variată, referin- 
du-se, cu titlu de exemplu, la 
natura și felurile examenelor ; 
factorii implicați în procesul 
examinării, felul probelor — 
scrise, orale, rezolvări de teste ; 
scopul și obiectivele vizate — 
verificarea cunoștințelor și apti
tudinilor, a priceperilor și de
prinderilor, a culturii generale, 
speciale etc ; sistemul de apre
ciere a cunoștințelor prin note 
— caracterul obiectiv și subiec
tiv al aprecierii, erori posibile 
și modalități de înlăturare a ior; 
eficiența aprecierilor — psiho
logic șl educativ • tehnica desfă-

Faptele petrecute în noaptea 
de 20/21 aprilie, în Cluj, Ie rela
tăm nu pentru senzaționalul lor, 
nici pentru că ar fi frecvente. 
Ele sînt, dimpotrivă, rare, nu 
caracterizează organele noastre 
de ordine. Dar să derulăm filmul 
lor...

...Tudor MSndreanu, domiciliat 
în Cluj, a consumat băuturi al
coolice în diverse locuri, ajungînd

U.C.I., membru al Consiliului 
Federației, Mika Șpiliak, pre- A 
ședințele Vecei Executive Fe- 
derale, membru al Consiliului 
Federației, membru al Prezi- a 
diului C.,C. al U.C.I.. Petar 
Stambolici, președintele C.C. A 
al U.C. din Serbia, membru w
al Consiliului Federației, 
membru al Prezidiului C.C. al 9 
U.C.I., Jakov Blajeviei, pre
ședintele Skupștinei R. S a 
Croația, membru al Prezidiu- ™ 
lui C.C. al U C.I., Rato Du
gonici, președintele Confe- © 
rinței Federale a Uniunii So
cialiste a Poporului Muncitor 
din Iugoslavia, membru al W 
Consiliului Federației, mem
bru al Prezidiului C.C. a) A 
U.C.I., Vladimir Popovici. w 
membru al Consiliului Fede- 
rației, membru al Prezidiului © 
C.C. al U.C.I, secretar gene
ral al președintelui republi- 
cii. Marko Nikezici. secretar “
de stat al afacerilor externe 
membru al CC. al T" 
Mustafa Șabici, membru 
Vecei “ 
membru al C.C.
Liubo Babici. consilier al se

U.C.I
•j al w

Executive Federale.
al U.C.I ©

cretarului de stat pentru a 
facerile externe, și Iakșa Pe- w 
trici, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R.S.F A 
Iugoslavia la București.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială.
prietenească, de înțelegere re
ciprocă.

Conf. univ. 
Elena Maftei

șurării examenelor — probleme 
privind ambianța • climatul psi
hologic al examinării. Deși in
teresante, nu ne vom referi de- 
cît la unele dintre aceste proble
me, ce necesită mai stringent — 

pe latura practicii pedagogice — 
dezbateri și precizări.

în pragul sesiunilor de exa
men sau al unor anumite con
cursuri, mai ales examinatorii 
încearcă un sentiment de grijă, 
de tensiune lăuntrică, uneori 

în jurul orei 1—2 noaptea, în 
stare de ebrietate, Ia restauran
tul „Ursus" în jurul orei 3,30—4 
Tudor Mîndreanu a angajat o 
discuție cu maiorul Vasile Pop, 
care se afla în restaurant, în ți
nută civilă. Deși avea la dispo
ziție multiple modalități de re
zolvare a diferendului, acesta a 
chemat pe sergenții majori Ni
colae Moldovan și Ștefan Ne-

în pag V'

SPORT

• FELE LA CEASUL MA
RILOR DESTĂINUIRI 
(IV)

• Campionatele naționa
le de box. — SPECTA 
COLUL A FOST ÎNLO
CUIT CU REALISMUL 
LUPTEI PENTRU TITLU

chiar de dificultate, întrucît 
prin efectele lor, asemenea pro
be angajează o mare responsa
bilitate morală și socială, fiind 
totodată o modalitate de verifi
care a eficientei muncii desfă
șurate de pedagogi.

Desigur, examenul implică re
lația student-pedagog : atît unul 
cît și celălalt își confruntă com
petența și personalitatea, meto
dele de lucru, stilul individual. 
Dintr-un raționament complet 
și corect, ambii factori trebuie 
luați în evidență. în explicarea 
rezultatelor obținute sub aspect 
cantitativ și mai ales calitativ.

A considera unilateral că pro
fesorul constituie cauza prin- 
ceps a rezultatelor bune, sau 
slabe obținute de student. în
seamnă a susține o concepție pe
dagogică de tip mecanicist, sim
plist, vulgarizator, înseamnă a 
ignora posibilitățile si modalită
țile de recepționare. prelucrare

(Continuare in pag. a V-a)

grean, care făceau parte din 
paza generală, și le-a ordonat, 
în mod abuziv, să-l scoată din 
local, să-l legitimeze, să-1 ducă 
la miliție, precizînd că în ziua 
următoare va rezolva personal 
acest caz. Inițial, Tudor Mîn
dreanu a fost condus în holul 
cinematografului „Timpuri Noi" 
(aflat în. imediata apropiere). 
Aici a fost lovit peste față de

FRONT FARA 

TRANȘEE
Mii de oameni de cele mai diverse meserii — de aproape o 

lună, zi și noapte — își conjugă eforturile, acționează cu 
deplin succes pe ogoare pentru infringerea secetei. In Bă
răgan, ori in Dobrogea, in sudul Olteniei ori pe terasa Brăi
lei, în cîmpia de vest ori in Moldova, oriunde cîmpul a so
licitat munca înzecită a omului „cîmpul de luptă" este deschis 
pentru toți. Participă țărani cooperatori și mecanizatori, spe
cialiști și elevi; participă ostași ai forțelor noastre armate. 
Din activitatea lor, a ostașilor, desfășurată pe acest front 
fără tranșee, reținem azi citeva secvențe.

Peste lanul de luccrnă 
plouă, dar nu din cer. 
Pentru a potoli setea 

pămîntului oamenii au pus în 
funcțiune instalațiile mobile 
de irigație. Lîngă o astfel de 
instalație l-am cunoscut pe 
soldații I. Cosma și L. Baci, 
în „civilie" sînt mecanici a- 
gricoli, pentru ei motopompa 
și aspersoarele sînt prieteni 
vechi. Tovarășul Ion Gheor
ghe, instructor județean al co
mitetului de partid, care se 
afla de față, a ținut să sub
linieze :

— Cooperativa agricolă de 
producție Tămădău a primit 
ajutor și din partea milita
rilor — toți specialiști în me
canica agricolă. Aceștia s-au 
organizat în schimburi — de 
zi și noapte — și pînă acum 
au reușit să ude de mai multe 
ori întinderi însemnate de 
lucerna $i\de porumb. Se 
află într-o permanentă ofensi
vă asupra secetei.

Tntr-un alt sat — aflat tot 
pe pămînturile Bărăganului — 
am găsit luptînd pentru apă 
pe geniștii comandați de plu
tonierul Constantin Anastasiu.

— Avem misiunea — ne-a 
pus el în temă — să iden
tificăm cît mai repede posibil 
noi surse de apă. Am început 
cu forarea a trei puțuri.

De la marginea Sălcioarei, 
sat frumos, de oameni gos

către Ștefan Negrean, în repe
tate rînduri, tncît, după fiecare 
lovitură, victima cădea pe ci
ment Ap°i» Tudor Mîndreanu 
a fost dus Ia miliție unde a fost 
grav molestat de către Zaharia 
Bordaș și Nicolae Moldovan. 
Toate acestea s-au petrecut în 
prezența Iui Ștefan Negrean și 
Vasile Cistean și sub ochii ofi

țerului de serviciu — căpitanul 
Andacs Sigismund.

Puși pe „ordine", oamenii or
dinii publice nu s-au mulțumit 
cu atît. Tudor Mîndreanu a 
fost supus în continuare acelu
iași tratament abuziv, primind

A. VARTAN 
IOAN RUSU
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I-ar trebui reporterului cuvin
te alese, cuvinte de neînchipuită 
precizie și sensibilitate pentru ca, 
relatînd faptele cărora le-a fost 
martor în cursul ultimelor zile, în 
mai multe școli din Capitală și 
din alte orașe ale țării, să redea, 
măcar în detaliile esențiale, ta
bloul acela de adînci și tulbură
toare emoții din viața fiecărei or
ganizații, momentul acela unic în 
viața fiecărui tînăr sau tînără și 
care se cheamă PRIMIREA IN 
U.TC.

Liceul 24, sectorul I al Capi
talei.

La Intrarea tn laboratorul da 
fizică, pregătit astăzi să găzduias
că emoții de alt gen decît cele 
pe care le consemnează zilnic, 20 
de elevi, gătiți de sărbătoare, se 
bucură, lucru sesizabil din fie
care gest al celor ce-i înconjoară, 
de o atenție deosebită. Sînt cîți- 
va din elevii claselor a Vll-a, 
care, împlinind vîrsta de 14 ani, 
s-au adresat organizației U.T C. 
pentru a fi primiți în rîndurile 
sale. Așteaptă acum ca comite
tul organizației U.T.C. din școa
lă să se pronunțe asupra cererii 
lor.

— Am așteptat cu nerăbdare 
această zi, ne mărturisește, cu 
vocea trădînd și ea evidentă e- 
moție, Mircea Caracaș. în ultima 
săptămînă, cînd ni s-a anunțat 
data cînd se va întruni comitetul, 
nu am mai avui asiimpăr, Șt nu 
numai noi, cei pe care ne vedeți 
aici, ci toată clasa, n-am mai dis
cutat decît despre asta. Ne-am 
sfătuit și cu colegii din clasele 
mai mari, și cu tovarășii diriginți 
cum să facem să ne prezentăm 
cît mai bine pregătiri. Acurn^..

Ideile sale le continuă ceilalți 
colegi.

— Odată devii utecist, cum să 
nu fii nerăbdător...

— Ziua asta n-o uiți niciodată.
Emoții ? Cum sa nu. Cînd 

știi că ți se apreciază nu cunoș
tințele la o materie sau alta, o 
faptă, un gest, ci întreaga ta 
muncă și comportare, întreaga ta 
ființă.

— Examenul încrederii e cel 
mai dificil.

într-adevăr, „examenul încre
derii". Nici o altă expresie nu ar 
putea defini mai plastic momen
tul. Clipa pe care cei 20 de elevi 
au așteptat-o cu nerăbdare și pe 
care și-o doresc de neuitat.

în aceasta privință, uteciștii mai 
„vîrstnici", comitetul U.T.C., ca
drele didactice au avut grijă să 
asigure toate elementele care pot 
conferi un asemenea atribut. Ab
solut toate: de la laboratorul a- 
menajat special, precum se poate 
vedea și din fotografie, pentru 
ședința de comitet, la intimitatea 
pe care o creează ghivecele cu 
flori, de la ținuta sărbătorească 
a membrilor comitetului, la pre
zența în sală a tovarășilor profe
sori, diriginți, de la cuvintele 
calde pe care comandantul uni
tății de pionieri îi recomandă la 
întrebările limpezi, ce le sînt

N ARSENIE

(Continuare în pag. a LV-a)

Apa va fi tn curînd adusă Za w 
prafață

Foto: M. POJOCEANV
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UN „VECHI SPECTACOL" NOU
Un actor, mai ales cînd nu- 

fnele 1 se pronunță cu admirație, 
poate avea norocul să impună 
spectatorilor săi imaginea unică 
a unui rol ce l-au mai jucat și 
alții După Troilus ți Cresida, 
regizat de D. Esrig, Thersit va 
însemna pentru multă vreme 
doar Gh. Dinică, după cum e 
greu de imaginat un alt Saru-Si- 
nești din Jocul ielelor decît cel 
al lui George Constantin. Ăsta 
nu înseamnă că aspirația fiecă
rei promoții sau generații de 
actori nu încearcă înlocuirea 
unei imagini cu alta și că unica
telor vechi nu li se pot adăuga 
altele noi, singurele valabile 
pentru spectatorul imediat, căci 
în teatru, artă fără durata repre
zentărilor și în oare marile suc
cese sînt conservate doar de re
tina relativiz<antă a spectatorilor, 
noile succese au de cele mai 
multe ori avantajul de a le în
locui pe cele trecute. Ultimele 
stagiuni ne-au impus o Mița 
Baston care poartă numele Gi- 
nei Patrichi, un Rică Venturia- 
no susținut de Ștefan Iordache, 
sau un Spiridon remarcabil da
torat lui Mihbi Ioniță.

Fiecare din ei a luptat cu 
tracul pe care ți-1 impune pres-

tigiul unui text clasic, emoția 
intrării în concurență cu inter
pretări deja consacrate.

Rivalitatea artistică e însă o 
rivalitate frumoasă și fertilă ar
tistic. Actorii pot concura unul 
cu altul peste timp deși rezul
tatele și efectele sînt mai greu 
comparabile decît în alte arte. 
Utilizarea dublurilor, născută 
dintr-o experiență care îndemna 
la prudență, a creat cu vremea 
posibilitatea dubletelor artistice 
echitabile. O dublură nu mai e 
neapărat o improvizație, uneori 
de ultimă oră pentru a evita o 
scoatere de pe afiș a spectaco
lului, ci o altă ediție artistică a 
primei versiuni actoricești.

Dublurile au provocat uneori 
mari surprize care au mers pînă 
la „destituiri" artistice, înlocuind 
de merit pe celălalt interpret. Cu 
vremea cuvîntul a încetat chiar 
să mai aibă înțelesul neplăcut de 
secundant fără speranță. Ea se 
practică chiar din plăcerea de a 
vedea doi actori de expresie di
ferită pe același rol. Ion Mari
nescu s-a deplasat la Ploiești în- 
cercind acolo o interpretare ri
vală celei a lui George Constan
tin în Petru Rareș. Ceea ce e 
demn de reținut în această „pro-

După datina

străbună"
Un original spectacol folcloric al Ansamblului

^^.Ciprîan Porumbescu" din Suceava

vocare", care impulsionează 
viața artistică, nu este clasa
mentul de tip sportiv, ci realiză
rile personale. Ion Marinescu n-a 
reușit să detroneze pe George 
Constantin dar evoluția sa re
prezintă o altă viziune, justifi
cată, a rolului.

O experiență fericită a făcut, 
la Teatrul Mic, și Irina Petrescu 
în, de acum, vechiul spectacol 
Doi pe un balansoar.

Impusă de film, și mai ales de 
filmele în care a colaborat cu 
Liviu Ciulei și Lucian Pintilie, 
regizori cu intuiția posibilităților 
actoricești încă nedeclanșate, Tri- 
na Petrescu a realizat un rol 
filmic remarcabil în Duminică la 
ora 6. Fostele stîngăcii din filme
le anterioare, unele asimetrii, dis
păruseră, și de pe ecran ne privea 
o adolescentă cu mișcare fluidă 
și gesturi de o feminitate auten
tică. Cîteva secvențe din film au 
chiar dreptul la selecție antolo
gică ; întâlnirea din cofetărie, 
plimbările la lacuri și pe calea 
forată, scena morții în parcul 
pustiu. Irina Petrescu și-a jucat 
aici rolul cu dezinvoltura unei 
încercate actrițe de filme.

începutul experienței ei tea
trale a fost mai marcat, decît 
în film. Rolul din Dactilografii 
a evidențiat discreția și inteligen
ța mijloacelor, o mișcare de scenă 
fără explozii daT impecabilă, un 
rol condus cu siguranța de la 
început la sfîrșit convingând fără 
a fascina. O răceală a jocului, 
izvorî tă din cerebralitatea con
cepției, a dat nota particulară 
a unei evoluții care are un mai 
greu acces la publicul obișnuit 
cu jocul exploziv sau sonor. Stilul 
Irinei Petrescu avea o reținere 
care nu provoca aderențe, într-un 
spectacol desfășurat de altfel și 
pe o eroare de regie.

Fără a-și schimba concepția, 
a pășit într-un alt rol pe scenă. 
E vorba de Gittel din Doi pe un 
balansoar, rol iucat alternativ cu 
Leopoldina Bălănuță. Comparația 
este exclusă și ea nu poate fi

justificată decît în textul identic 
jucat de cele două actrițe.

Irina Petrescu în Gittel ne a- 
duce aminte pe Irina Petrescu 
din Duminică la ora 6. Gittel 
al său este indiscutabil o reușită. 
Rolul unei femei singure în Ba- 
bilonul newyorkez care are noro
cul întâlnirii cu un bărbat vacant 
și generos este interpretată de Iri
na Petrescu ca o șansă nesigură, 
un duel în care rezistențele femi
nine sînt înlăturate repede de 
conștiința unui joc în care nu 
poate exista decît un singur și si
gur învins. Actrița ne propune 
drama cu estompă. Impresionează 
jocul neexpansiv stilizat, emoția 
inclusă, acoperită de controlul in
teligenței, încercarea de subtili- 
zare a dramei prin detașare. Este 
un mod de a face teatru cu mai 
puțini aderenți, cu mai puțin 
succes dar nu cu mai puțină artă. 
Jocul inteleotualizat al actriței e 
de un efect scenic particular. 
Ceea ce interesează e în primul 
rînd replica, mișcarea trupului a- 
companiind-o doar, pentru a su
blinia, atitudinile servind plastic 
încărcătura de sensuri a textului.

A intra în concurență cu Leo
poldina Bălănuță poate fi un risc 
pentru cel ce ar încerca s-o în
frunte în chiar posibilitățile a- 

intuirea 
propriilor posibili- 
etrescu a devansat

frunte în chiar posibi 
cesteia. Procedând prin 
inteligentă a j 
tăți Irina Petrescu - 
riscul.

Irina Petrescu susține 
ne independentă și viabilă în ro
lul Gittel în a$a fel încît putem 
spune că nu vedem un singur 
spectacol, ci două spectacole di
ferite, datorate unor inteligențe 
și sensibilități artistice diferite.

Opțiunea publicului e apoi fi
rească fără a nedreptăți pe nici- 
una dintre protagoniste.

Un spectacol pe cale de a 
muri firesc de „Dătrînețe" a în
tinerit printr-o versiune scriitori
cească nouă.

o versiu-

în urmă cu clteva luni, un 
grup de specialiști ai ansamblu
lui ,,Ciprian Porumbescu" din 
Suceava au pornit să cu
treiere satele de pe valea Bis
triței, și din alte zone folclorice 
ale Tării de Sus, culegînd și 
înregistrînd un vast material do
cumentar. Investigația s-a fina
lizat intr-un original spectacol, 
intitulat sugestiv „După datina 
străbună", spectacol prezentat 
recent in premieră pe scena 
Ansamblului „Ciprian Porum- 
bescu". »

Conceput unitar, cu elemente 
ce se susțin și se- completează 
reciproc, spectacolul oferă o i- 
magine revelatoare a bogăției 
poetice de care dispune folclo
rul Bucovinei. întregul specta
col se conturează și se susține 

pe cîteva datini și obiceiuri de 
mare răspândire, specifice a- 
cestor locuri. Si meritul realiza
torilor spectacolului constă în 
aceea că au știut să descifreze 
sensul lor etic, transcriindu-I 
într-un inteligent limbaj scenic.

Elementele ce compun spec
tacolul se succed în patru ta
blouri reprezentînd anotimpu
rile anului.

Gîndit pînă în detaliu și or-

donat pe o foarte interesantă 
și clară idee regizorală, specta
colul „După datina străbună**, 
relevă în chip strălucit ce în
seamnă să știi să pul în valoare 
comorile spirituale de care dis
pune arta noastră populară. 
Creatorii spectacolului (Ilarle 
Curechianu, regie, Petre Bodeuț, 
consultant coregrafic și Aspazia 
Burduja, scenografie) au mers 
pe descifrarea sensurilor pro
funde ale folclorului și nu pe 
exploatarea motivelor decora
tive.

Pentru numeroșii turiști din 
tară și din străinătate, venlțl 
să cunoască și să revadă monu
mentele din nordul Moldovei, 
vizionarea spectacolului „După 
datina străbună" va constitui un 
minunat prilej de întîlnlre cu 
arta și tradițiile Bucovniei.

ION BELDEANU

P.S. De altfel, ansamblul de 
cîntece și dansuri „Ciprian Po- 
rumbescu" urmează să între
prindă un turneu și pe litoral 
(25—29 iunie) și în Capitală (3—4 
iulie).

TELEVIZIUNE
17,30 — Pentru cei mici : Lanterna magică. Se vor prezenta 

filmele: „Prima xl de vacanță* ; „Puiul de elefant"; „Aventu
rile lui Joe" ; „Băiatul și cărbunele". 18,00 — Mult e dulce și 
frumoasă — emisiune de limbă română. în cuprins : maeștri ai 
limbii române : Ion Alexandru Brătescu-Voinești ; Șantier știin
țific ; Cugetări despre limbă. 18,30 —- Pentru pionieri și școlari: 
„Noile aventuri ale echipajului Val-Vîrtej — Elixirul tinereții" 
(I) de Dumitru Alstanii șl Ștefan Putu Stănescu. 19,00 — As
pecte de la turneul final al Campionatului național de box. 
Transmisiune de la Stadionul Republicii. 19,30 — Telejurnalul 
de seară. 19,50 — Buletinul meteorologic — Publicitate. 20,00 — 
Lumea copiilor. O călătorie muzicală în care Mihaela, micuța 
prietenă a copiilor, călătorește în lumea basmelor cunoscute 
și îndrăgite de copii. Hai la joc, la joc, la joc ! Program inter
pretat de formații artistice ale Palatului pionierilor din Bucu
rești. 20,40 — Tele-enciclopedia. în cuprins : Dosnos ; Artificier ; 
Ludmilla Teherina : Alberta. 21,40 — Film serial: „Campionii".
22.30 — Intermezzo. Emisiune muzical-coregrafică. își dau con
cursul : Magda Ianculescu, Elena Cernei, Valentin Teodorlan, 
Elena Simionescu. Valentin Loghin, Vasile Moldoveana, Alfons 
Capitanovici, N. Albulescu. George Hamza, Alexa Mezincescu, 
Magdalena Popa, Elena Dacian, Rodica Simion, Cristina Ham
mel, Amatto Checiulescu, Sergiu Ștefanschi. 23,15 — Parada, ve
detelor : Rita Pavone. Film realizat de studioul de Televiziune.
23.30 — Telejurnalul de noapte.

HARALAMB ZINCĂ

crcttiș
doctorului

KING
- ROMAN -

TEXT PBESCUBTAT
Mih&l Mlroln, vame, In portul Con.Unta, soaefte In Bucu

rești pentru a-fi petrece concediul. Intr-una din rile dispare 
In chip mlsterloa. Caiul se Inoredlnțeaii căpitanului de mill|le 
Liviu Koman. Acesta, după primele Investirăți!, Iți muți eer- 
oetârile In Constanța, unde tncearoă să stea de vorbă eu Lulea 
Urseanu, piuă nu de mult iubita vameșului. Un adolescent, 
poreclit Tul Braynner se oferă să-l înlesnească oonvorblrea. 
Intre timp, căpitanul Reman dă de urma iul Mlroln.

_  Mlrclu nu s-a sinucis... MIrolu a fost omorlt... Stntem ta 
țața unui act de sptazurare simulată... E de prisos, cred, lă-țl 
mal apun că orice urmă are pentru noi o deosebită importanță.
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Barajul fi lacul de acumulare al Hidrocentralei de pe Argef

TEATRE
SIMBATĂ 1 IUNIE IM»

Opera română CARMEN, 
ora 19,30; Opereta SECRE
TUL LUI MARCO POLO, 
ora 19,30 ; la Teatrul de vară 
„23 August" ABECEDAR 
MUZICAL ora 19,30; Tea
trul Național Sala Studio 
PĂRINȚII TERIBILI, ora 
19,30 ; Teatrul „Lucia Sturd- 
za Bulandra", sala Schitu 
Măgureanu MACBETH, ora 
20; Sala Studio KEAN, ora 
20 ; Teatrul de comedie NIC- 
NIC, ora 20; Teatrul Mio 
DOI PE UN BALANSOAR, 
ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara" Sala Magheru, O 
CASĂ ONORABILĂ,' ora 
19.30; Sala Studio ATELIER 
’68 FOTOGRAFII MIȘCATE, 
ora 20; Studioul I.A.T.C. VIA
ȚA E VIS, ora 20 ; Teatrul 
„Ion Creangă" CORIGENȚĂ 
LA DRAGOSTE, ora 18,30; 
Teatrul Țăndărică sala din 
Calea Victoriei ȘORICELUL 
ȘI PĂPUȘA, ora 17 ; Sala din 
str. Academiei VRĂJITORUL 
DIN OZ, ora 17.

La Focșani

Un nou obiectiv turistic
Situat în apropierea Focșani

lor, crîngul Petrești a devenit 
un plăcut loc de agrement pen
tru care edililor orașului Ii se 

. cuvin toate laudele. Este vorba 
aici despre amenajarea unui 
complex turistic din a cărui 
componență amintim un restau
rant construit în stilul arhitec
tural local, un hotel cu 12 ca
mere, magazin cu obiecte de ar
tizanat specific Vrancei. o cofe
tărie, chioșc pentru răcoritoare 
etc. O porțiune special amena
jată va servi drept terenuri — 
pentru camping pe care vor pu
tea fi instalate 65 corturi, o plat
formă pentru parcarea autove
hiculelor.

V. MOINEAGU

DI ALOG CU UN ADOLESCENT^

de MIOARA CREMENE

de
N. ANESTIN

M. UNGHEANU

GH. DINICĂ ți M. MORARU în „NEPOTUL LUI RAMEAU de Diderot

— De obicei, i-am spus 
prietenului meu Dan tind 
ne-am revăzut, eu nu a- 
cord trecerii timpului o 
prea mare importanță...

— Cuvîntul TIMP e 
pentru mine foarte însem
nat. zise Dan.

— înțeleg, dar eu mă re
fer la relațiile omenești. 
Intr-o prietenie, de pildă, 
oamenii pot să nu se în- 
tîlnească multă vreme. A- 
ceastă întrerupere devine 
însă, de fapt, o verificare, 
ca de altfel tot ce la un 
nivel mediocru e conside
rat stricător.

— Bun. Ce spun părerile 
de duzină despre relațiile 
omenești ?

— Să 7 “ 
Spun, de 
zacordul, 
frecvente 
sau alta, 
tenie — 
ele o pot 
doi in fond se 
ciproc.

— Dar dacă 
iubesc aceeași

— Desigur, e știut că o 
astfel de împrejurare des
parte prietenii, in afară de 
cazul tind renunțarea ge
neroasă a amîndorura, sau, 

a
pe

s-au despărțit ieri. Acestea 
sînt dovezile care demons
trează pînă la urmă că re
lația nu 
„obiceiul 
tîlnV 
că e vorba 
curat, 
probe...

— Vorbe, zise Dan.
— Nu crezi ce-ți spun ?
— Dimpotrivă. Vorbele 

pentru mine sint ceva 
foarte serios. Doar că te-am

se 
de 

ci pe

care

bazează pe 
a se în- 

afinități, — 
de un oțel 

rezistă la

luăm prietenia, 
exemplu, că de- 

contrazicerile 
într-o problemă 
dizolvă o prie
tină dimpotrivă 

: întări dacă cei 
stimează re-

CUVIN
TELE

niște băieți 
fată ?

și mai grozav, doar 
unuia dintre ei, îi leagă 
viață; Se mai spune, de 
asemenea, că „ochii care 
se văd, se uită*, dar cine 
privește atent află că nu e 
așa. Oamenii se pot re- 
întîlni după foarte multă p vreme și să li se pară că

nu

CINEMATOGRAFE
CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

Patria (orele 9; 12.45:
20).

FREDDY, LOVEȘTE TU
Republica (orele
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 
rești (orele 9;
16.30 ; 18,45 ; 21). 
stivai (ora 20).

CE NOAPTE, BĂIEȚI 1
Modern (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 : 18,30 ; 21).

PASĂREA TIMPURIE
Luceafărul (orele 8,15 ; 10,45 ; 
13,15 f 15 45 ; 18,15 . 20,45), Ca
pitol (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21), Feroviar (orele
8.30 ; 11 ; 1330 ; 16 ; 18,30 : 21), 
Excelsior (orele 9.45 ; 12.15 :
15 ; 17,30 , 20).

ZOLTAN KARPATI
Festival (orele 9 ; 11,15 • 13,30 :
16 : 18,30 ; 21).

EDDIE CHAPMAN, AGENT 
SECRET

ie.3o
ÎNTI1
11.30 ; 
Bucu-
13.30 ;

9,15 ;
21,15),
11,15; ____
Grădina Fe-

Victoria (orele 9 ; 12 : II ; 18 ; 
21), Moșilor (orele 1538 ; 15 ;
20.30) .

IADUL 8FARIMAT
Lumina (orele 9,15; 1130;
13,45 ; 16 ; 18,30 : 20,45).

LEUL AFRICAN
Timpuri noi (orele 9—21).

FATA CU BALONUL
Doina (orele 9 î 11 ; 18 ; 15 X 
18,15 ; 20,30).

STATORNICIA RAȚIUNII
Grivița (orele 9 î 11,15 • 13.20 ; 

16 ; 18,15 ; 20,30).
BALUL DE 8IMBATÂ SEARA 

înfrățirea între popoare (orele 
15,30; 18; 20,30), Drumul Sării 

(orele 15 ; 17,30 : 20).
GIOCONDA FĂRĂ SURlS

Buzești (orele 15.30; 18; 2030).
O FATA FERICITA

Dacia (orele 8- 1530; 18; 20.30). 
EA VA RIDE

Bucegi (orele 9 ; 13 ; 16 ; 18,15;
20.30) , Arta (orele 9,15; 15.45: 
18,15 ; 20,30).

ZILE DE VARA
Unirea (orele 11; 15J0 ; 19). 

CLIMATE
Lira (orele 15 ; 17,45 ; grădini 
ora 20,30).

K. O.
Giulești (orele 1530; 18; 2030). 

EU, EU, EU... ȘI CEILALȚI
Cotroceni (orele 1430 ; 1730 ;
20.30) .

ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI

Central (orele 8 ; 11.16 ; 1830 ; 
15,45; 18,15; 20,45).

OSCAR
Melodia (orele 9 . 11,15 ; 13,30; 
16 ; 1830 : 20.45). Gloria (orele 
9 ; 11,15 ; 1330 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) , Flamura (orele 9 ; 11,15; 
13.30 • 16 ; 18,15 : 2030).

EL DORADO
Floreasca (orele 9,30; 12;
1530 ; 18 ; 20,30).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR
Volga (orele 9,30; 11,30; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45). Miorița

(orele 9,15 . 1130; 13,45; 15;
18.30 ; 20,45).

BFIRȘITUL AGENTULUI W 4 O 
Progresul (orele 19,30: 18:
20,30).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI șl PENTRU CITIVA DO
LARI IN PLUS

Viitorul (orele 13,18; 19,30). 
OBSESIA

Aurora (orele 9 ; 11,30 ; 14 ;
10.30 ; 19,30), Tomia (orele 0 ; 
15,43 ; 18,19).

8INT ȘI EU NUMAI O FEMEIE
Popular (orele 15,30; 18; 20,30).

TOPKAPI
M’inca (orele 19,30 ; 18 ; 20.30),
Union (orele 19,30 ; 18 ; 20,30).

O LUME 
NEBUNA

Flacăra
MARELE

Rahova .
dină ora 20,15).

nebuna, nebuna.
(orele 15,30 : 19).
RESTAURANT
(orele 15,30 ; 18 ; gră-

oprit să spui prea multe... 
Cei de vîrsta voastră sînt 
întotdeauna gata să ne 
țină nouă discursuri...

— Bun, atunci tac.
— Așteaptă să-ți explic. 

Am spus „vorbe* fiindcă 
adineauri ai pronunțat tot 
felul de vorbe mari. Să-ți 
amintesc cîteva : 
stimă, dragoste, 
Din toate rețin 
„timp*. Ți-am

prietenie, 
persoană, 
cuvîntul 

spus la
început că pentru mine e 
foarte important, ți să-ți 
explic de ce. Din pricina 
lui, nu țtlu dacă restul, ți

Ridică iar, ca pe un lucru de preț, capătul acela de frînghle 
Si-1 cercetă îndelung. Bucățica asta de frînghle se cerea exploa
tată pînă la ultima consecință... Trecu gînditor prin baie, prin 
bucătărie. Nu era nevoie de prea multă perspicacitate să-ți dai 
seama că stăpînul apartamentului lipsise multă vreme de acasă. 
„Apartamentul este frumos... bine pus la punct... pentru un 
celibatar, aprecie el. A avut mult simț gospodăresc". Reveni în 
dormitor, deschise șifonierul; găsi lucrurile rînduite cu grijă. 
Umblă prin buzunarele celor două costume. Nicăieri însă nu 
găsi „scrisoarea de adio". Nimic... nimic din ceea ce ar fi 
putut să explice „gestul funest" al lui Miroiu. „Acum, aș avea 
nevoie de un cîine bun... să-i dau să miroase capătul ăsta de 
frînghie", își zise căpitanul, trecînd în cealaltă cameră, care 
ținea loc de sufragerie, ti păru mobilată cu gust. Două fotolii, 
o canapea, o măsuță scundă, străjuită de o lampă înaltă, clă
dită pe un picior de fler forjat. Se opri în dreptul bufetului, îl 
deschise. Trei sticle de „Martini", „Bacardi", „Milcov". Nu se 
umblase de mult la ele. Erau prăfuite. Deschise cîteva sertare : 
nimic important. Se îndreptă spre cele două fotolii ce încadrau 
laolaltă cu canapeaua, măsuța scundă și lăcuită. Observă că praful 
de pe fotoliul din dreapta măsuței fusese șters de cineva care 
șezuse In el, fără Îndoială, nu cu mult Înainte. Făcu apoi altă 
descoperire : o pulbere de var se așternuse la picioarele foto
liului, acolo unde fotoliul se lntîlnea cu peretele, „Cine oare 
șezuse In fotoliu ?• își aminti că Miroiu lăsase haina ta dormitor, 
pe speteaza unul scaun. Trecu imediat dincolo și, dintr-o privire, 
Își dădu seama că Miroiu șezuse ta fotoliu : mtneclle hainei 
sale șterseseră praful de pe brațele fotoliului.

— Aveți un cline bun la D.R.M. T tl Întrebă el pe Rășcanu.
— Cum să nu ! II avem pe Ingro, răspunse Rășcanu. N-ați 

aurit de elf... E formidabil, tl lăudă locotenentul. Vreți să 
apelați la el T

— Da, »i tacă lmedlet. Cum stal ? Mai ai mult T
— Mal em de luat numai amprentele mortului.
— Telefonul 1-al făcut ?
— Da I Nici o urmă, nu s-a vorbit de le el... E oompJet acoperit 

de prei.
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Aparatul se afla pe noptiera de lîngă studio. Roman ridică 
receptorul și formă numărul de telefon al comandantului:

— Sînt căpitanul Roman. Să trăit!! îmi permiteți să raportez T
a

Ingro luă imediat urma Infractorului. Părea nu numai 
mulțumit că, în sfirșit, fusese scos din cușcă și pus să lucreze, 
ci și hotărît să-și ducă repede la capăt misiunea. Alerga mirosind 
într-una trotuarul. însoțitorul lui nădușise pe căldura ce se 
lăsase, izbutea cu greutate să mențină ritmul înfrigurat al 
patrupedului. Roman se luase după dînșii, urmărindu-i de la 
distantă. Ciinele mirosea, alerga, se oprea, se întorcea spre 
conducător, ca și cînd l-ar fi așteptat să-1 ajungă, ca apoi să-și 
reia jocul. Trecătorii se uitau curioși după echipa de urmărire.

După un timp, Roman constată că Ingro se îndrepta spre port 
și se întrebă neliniștit dacă nu cumva ciinele adulmecase urma 
de dimineață a lui Miroiu. Să-1 oprească " N-avea cum și apoi 
clinele trebuia lăsat să-și încheie cursa. (Ingro își condnce 
însoțitorul către cargoul „Piatra arsă". In cala acestuia este 
găsit, ta «tare de ebrietate, marinarul Grigore Jugănaru.)

_ Ingro m-a condus pînă la ușa cabinei din cala vasului 
raportă însoțitorul cîlnelui. Arestatul dormea... Băuse și ador
mise... A golit, tovarășe căpitan, două jumătăți de coniac... 
un litru... Dormea ascuns în cabină, cu sticlele in brațe. N-a 
fost chip să-1 trezesc.

In încăperea postului de miliție nu se găsea nimeni altcineva 
în afară de el. Mirosea a bradolină. Marinarul dormea pe jos, 
Intr-o rină, cu mîlnile «ub cap. Sforăia îngrozitor, răspîndind 
in jurul lui un miros puternic de alcool. La un pas de el, 
Ingro îi păzea somnul: se întinsese cit era de lung, cu botul pe 
labe, clipind des la „obiectul găsit". Urechile în formă de V 
tresăreau la cel mal ușor sunet. Cînd și cînd își înălța capul, 
căsoa, gîfîia un timp cu limba scoasă, uitîndu-se fix și întrebă
tor în ochii însoțitorului. „Ml-e sete, spuneau privirile Iul 
Ingro. Mai zăbovim mult pe aici ?“

— Nu s-o M înșelat ? își exprimă Roman cu glas tare neîncre- 
derea.

De parcă 1-a.r fi priceput cuvintele, Ingro mîrfl în direcția 
căpitanului.

— Taci, Ingro ! M comandă îneoțitorufl. Să etifi că Ingro nu se 
înșeală niciodată.

- 87 -

chiar dacă oricare, de y 
pildă nu, știu, dacă, restul, S 
au sau nu un sens... fe| 
Fiindcă el schimbă mereu | 
înțelesul cuvintelor, ne ’• 
face să gîndim asupra lor [ 
diferit, noi doi in clipa 
asta și fără ca vreunul să 
greșim, mă diferențiază pe 
mine de mine cel de ieri, 
și chiar pe mine de mine...

— Vrei să spui că poți 
da acum mai multe sensuri' 
cuvintelor, și că le în
țelegi și istoric... E normal. \

— Poate că e normal, J 
poate că asta înseamnă 
„să crești*... Dar înseamnă j 
totodată și că mă deose-[ 
besc cu desăvârșire de cel 
ce eram copil. Pentru că 
atunci fiecare cuvînt re
prezenta o certitudine, \ar 
din cuvinte certe ieșeau 
fraze certe...

— Crezi oare că și noi, 
am început să ne înde
părtăm... în timp ?

— S-ar putea. Vei re
marca pe viitor, că nu-ți 
voi spune niciodată sigur.,.

— Deși uneori, și chiar 7 
acum, pari deosebit de ; 
ferm.

— Pozez... Cum poate fi ; 
altfel cînd vorbind, fac a- | 
devărate echilibristici prin- j 
tre cuvinte ?

—In cazul ăsta 
întreb, cite înțelesuri 
cuvîntului prietenie, 
dacă mai are pentru 
vreun înțeles ?

— Nu îți amintești ? Eu 
însumi ți-am cerut să fim 
prieteni.

— Așa e. de ce ?
— Pentru că, zise Dan 

după o clipă de gîndire, 
pentru că tocmai... aț dori 
să-mi spui dacă, de la 
înălțimea timpului tău, 
observi și ceea ce e neire-^ 
cător în cuvinte... Dacă 
există ceva cu desăvtrțire 
stabiL

— Hm... Vret • oa/«a T
— Vreau.
— Cu frițcăT
— Fără frițeă.
— FU sinceri mu.

■

mă ; 
dai 
sau 
tine ‘

FILME PENTRU COPII
Cu prilejul Zilei Internațio

nale a copilului au fost pro
gramate, în zilele de 1 și 2 
iunie, filme pentru copii la 16 
cinematografe din Capitală și 
au fost organizate întîlniri cu 
realizatori și 
artă.

Astfel, la 
„Flamura** și 
se vor putea 
zori, operatori și interpreți ai 
scurt-metrajelor din seria

alțl oameni de

cinematografele 
„Gloria**, copiii 
întîlni cu regi-

„Nfilcă", iar la cinematogra
ful „Floreasca**, cu realizatori 
ai unor filme produse de ^A- 
nimafilm**.

La cinematografele „Doina* 
și „înfrățirea între popoare*, 
cu ocazia prezentării filmelor 
pentru copii, scriitori, pictori, 
balerini, vor vorbi micilor 
spectatori despre profesiunea, 
despre munca lor.

(Agerpres)

— Scuză-mă, dragă Ingro, 1 se adresă Roman, amuzat de 
reacția câinelui. Ingro îi răspunse printr-un schelă'lăit.

— A primit scuzele, traduse însoțitorul, cu toată seriozitatea» 
schelălăitul patrupedului.

Arătînd spre marinar, Roman ordonă :
— Căutați-1 prin buzunare !
Ingro își zvîcni urechile, își înălță capul, urmărind mișcările 

însoțitorului. Acesta se apropie de marinar și, lăsîndu-se pe un 
genunchi, se apucă să-1 buzunărească : scoase, pe rînd, la iveală, 
un pumn de bancnote mototolite și o batistă, mult prea curată 
pentru a-i aparține.

— Batista are un miros puțin suspect, zise însoțitorul dueînd-o 
la nas și îndepărtînd-o imediat cu strîmbături. Pfui !...

Ingro își împinse botul înainte, dar și-1 reașeză repede pe 
picioarele dinainte.

Roman, curios, luă batista. Simți imediat în nări mirosul 
specific al cloroformului și, în sfîrșit, nu mai avu nici o îndoială 
că Ingro mersese drept la țintă.

— Da, miroase a cloroform...
— Nu cred să fie a lui... E prea curată și prea frumos îm

păturită... însoțitorul îl răsuci pe marinar pe partea cealaltă. 
Acesta nici acum nu se trezi din somnul său adînc. Gemu doar, 
apoi fornăi, plescăi din limba uscată, dar nu deschise ochii. 
Din celălalt buzunar i se scoase legitimația, un pieptene rupt, 
un pachet de țigări americane „Pali Mal“, apoi o fițuică pe care 
o mînă, prea puțin obișnuită cu scrisul, no base un număr de 
telefon.

După ce cercetă fiecare obiect în parte, după ce își trecu în 
carnețel numărul acela de telefon, Roman ordonă, spre surprin
derea celuilalt, să vîre înapoi în buzunarele marinarului tot 
ce aparținea acestuia. însoțitorul se supuse dar, în cele din 
urmă, își exprimă nedumerirea față de ordinul căpitanului.

— Cînd o să se trezească, o să-1 rugăm să și le scoată singur 
din buzunar... Altfel s-ar putea să afirme că obiectele nu-1 
aparțin, îi explică Roman.

Se apropie de bețiv ; duhnea îngrozitor. îi cercetă fața buhăită 
de băutură : somnul adînc îi aprinsese și mai tare obrajii, parcă 
rumeniți la jar ; buzele groase erau uscate și crăpate de alcool...

— Ăsta nu se trezește chiar atît de repede, tovarășe căpitan.
— Da, e criță. O să mi-1 aduci la D.R.M. să-1 interoghez.

(Continuare în numărul de MIERCURI)
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Numai printr-o greșită 
înțelegere a cuvintelor 
se poate confunda inte
resul pentru structură 
cu lipsa de înțelegere 
marxistă a lumii. După 
mine, structuralismul nu 
se valorifică decît în ca
drul materialismului 
dialectic.

Pentru mine, 
ca și pentru 
mulți matemati
cieni, structura

lismul sociologic, psihologic, 
antropologic, etnografic și cel 
al criticii literare constituie, 
așa cum a constituit și struc
turalismul lingvistic, o etapă 
preliminară matematizării a- 
cestor științe.

Dacă sociologia, psihologia 
și lingvistica au putut suferi 
influența introducerii unor 
metode statistice, faptul că 
fenomenele esențiale studiate 
de aceste discipline nu aveau 
un caracter cantitativ, ci unul 
de structură, a făcut ca aceste 
discipline sa nu poată intra 
în faza matematizării, decît 
în ultima vreme, cînd s-a în- 
tîmplat marea schimbare a 
matematicii, care dintr-o știin
ță a cantității, a numărului 
și a măsurii, a devenit o 
știință a structurilor, dominată 
de algebră. In acest mod, 
lingvistica — trecînd prin eta
pa lingvisticii structurale, a pu
tut lua aspectul modern de 
lingvistică matematică. Ling
vistica matematică e 
plină mult mai largă, înglobînd 
Si limbajele de prelucrare a in
formației, precum și «plicap'10 
și controlul practicii care sînt: 
traducerea automată, rezuma
rea automată și indexarea au
tomată. Sociologia si psiholo
gia sînt mult mai la început 
în acest proces de matemati
zare. Totuși, aplicațiile teoriei 
grafurilor la studiul grupuri
lor sociale constituie un în
ceput care merită, cred, multă 
atenție. Institutul de mate
matică din București și Cen
trul de calcul al Universității 
bucureștene își propun ca, în 
colaborare cu alte institute de 
cercetare din țara noastTă, și 
cu Institutul de filozofie și 
sociologie al Academiei polo
neze, să ducă o Țnuncă de 
cercetare în aceste domenii. 
E de subliniat că, aceeași 
teorie a grafurilor, se utili
zează în istoria literară atunci 
cînd e vorba să se studieze 
filiațiunea textelor (filiațiunea 
textelor copiate sau a varian
telor aceluiași text literar). 
Institutul de matematici al 
Academiei R.S.R. are serioase 
preocupări în acest domeniu 
al lingvisticii matematice, și 
al poeticii matematice. Profe
sorul Solomon Marcus a pu
blicat pînă acum numeroase 
lucrări de lingvistică matema
tică, printre care amintim 
două volume în limba română, 
un volum publicat la Paris 
și un altul în America. El 
are în pregătire un volum de 
poetică matematică. 3 4

3 Structuralismul
nu e deloc anti
istorist, dar pentru 
un structuralist ca 

și pentru un matematician, ca 
și, în genere, pentru un om 
de știință, istoria nu este o 
știință vagă care oscilează 
între morală, politică și roman. 
O spun fără să depreciez de
loc romanul și conștient, și 
convins că în multe probleme 
sociale, întrebuințările calcu
latoarelor electronice vor 
aduce un real serviciu. Dar 
nu trebuie să ne închipuim că 
o structură nu evoluează. Evo
luția e posibilă prin schimba
rea unei structuri în alta, dar 

printr-o evoluție în sinul 
aceleiași structuri. Prin evo
luție nu înțeleg numai evolu
ție continuă, ci și evoluție în 
salturi. Faptul că, de exemplu, 
limbile evoluează este incon
testabil și sensibil pentru orice 
om care n-a trăit un timp 
prea scurt. Dar faptul că 
limba evoluează nu împiedică 
ca ea să aibă o structură la 
un moment dat. E inutil, în 
această problemă, să rămînem 
la paradoxele lui Zenon. De 
atunci matematica a permis 
să nu ne mai mire nici unul 
dintre lucrurile care prin ele 
ne mirau, ci să considerăm 
mișcarea ca ceva foarte rațio
nal. Evoluția din ultimele sute 
de ani a mecanicii, fizicii, și 
a aplicațiilor tehnicii, permit 
să nu confundăm structura 
cu staticul.

4 Cum se vede din
cele afirmate, toate 
științele de care am 
vorbit mai sus, nu 

fac decît să valorifice, în în
țeles științific, adică materia
list dialectic, conceptul de 
structură. Dacă cineva vrea 
să tragă alte concluzii din 
structuralism eu nu pot să-l 
împiedic, dar trebuie să măr
turisesc că, în acest caz, cu- 
vîntul structură se întrebuin
țează, în același text, cu două 
înțelesuri diferite. Vreau să 
subliniez, de altfel, că etapa 
structuralistă în toate aceste 
studii eu n-o consider decît 
ca o etapă preliminară mate
matizării și utilizării calcula
toarelor.

t
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Ca și existențialismul, structuralismul pare a cîștiga teren în două direcții: CA PREOCUPARE CARE 
SE VREA, SAU ESTE, ȘTIINȚIFICĂ ȘI CA MODA. Și. tot ca existențialismul, ESTE CONSIDERAT, aproape 
în unanimitate, FARA COLOANA VERTEBRALĂ :numărul „structuralismelor“ este aproape egal cu cel al 
cercetătorilor de tip structuralist. Geneza și destinul structuralismului — fără ca acestea să fie singurele 

posibilități de referință — sînt, însă, cu totul deosebite de ale existențialismului. Mai întîi, metodă de cercetare 
în lingvistică, acceptat, apoi, în cercetarea literară, structuralismul a invadat, în scurt timp, aproape toate 
științele umaniste, ceea ce. i-a determinat pe unii să afirme că ar nutri pretenția — exprimată sau nu — de a 
se instaura ca „știință a științelor". Poate că din această cauză — cum și pentru că, la un moment dat, înfrun
tarea dintre structuralism și existențialism (în persoana lui Jean-Paul Sartre) a luat un caracter violent — 
unii consideră că structuralismul ar reprezenta, ultima încercare de a submina marxismul și^de a-1 înlocui cu 
o viziune antiistorică asupra lumii". Se pare, însă, că aceasta este o afirmație cam grăbită, deoarece „Les 
mots et les choses", cartea lui Michel Foucault, care a declanșat polemica, este o replică „în general", ca și 
„L’Etre et le Neant" a lui Jean-Paul Sartre. Dar nici această simplificare a lucrurilor nu e de natură să lă
murească nici natura structuralismului și nici caracterul disputei dintre existențialism și structuralism.

Mai mult — pînă la o clarificare necesară și fermă a acestor chestiuni controversate — principalele as
pecte care sc impun atenției atît a cercetătorului propriu-zis, cît și a celor care vor să cunoască teoretic ter
menii problemei — sînt cele referitoare la risipirea prejudecăților și judecăților fortuite in legătura cu 
care este considerat structuralismul, cum și la posibilitățile de valorificare marxista a elementelor viabile 
propuse de diferiții reprezentanți ai „curentului" structuralist. _

întrebările de mai jos, pe care le-am adresat unor personalități ale vieții noastre științifice, vizeaza po
sibilitățile de a încerca orientarea preocupărilor în acest sens:

1). IN AFARĂ DE CONCEPTUL DE STRUCTURĂ, CE ALTE ELEMENTE UNI

FICATOARE CONSIDERAȚI CĂ EXISTĂ ÎN ORIENTAREA STRUCTURALISTĂ?

2). CARE ESTE OPOZIȚIA REALĂ Șl FALSA OPOZIȚIE DINTRE EXISTEN-

ȚIALISM

*)•
4).

Șl STRUCTURALISM ?

STRUCTURALISMUL iNSEAMNĂ IN MOD OBLIGATORIU ANTIISTORISM?

In CE MĂSURĂ POT FI VALORIFICATE MARXIST UNELE ELEMENTE

I
I
I
I
I ALE STRUCTURALISMULUI Șl CARE SlNT ACESTE ELEMENTE?

INTRODUCERE
i

SORIN STATI
Antiistorismul struc

turalismului e o preju
decată (din păcate unii, 
lingviști și neligviști, 
n-au părăsit-o încă), 
pentru care există ex
plicații, dar nu justifi
cări.

...Am convingerea că 
știința limbii, bazată pe 
materialismul dialectic, 
trebuie să rețină mai 
multe elemente din teo
ria limbii promovată de 
una sau de alta din șco
lile structuraliste.

1 La această primă 
întrebare să mi se 
permită să răspund, 
mai întîi, tot printr-o 

întrebare: este oare chiar atît 
de sigur că 
structură" 
unificator

,conceptul de 
este un element 

__ ,____ în structuralism ? 
Potrivirea formală „structură- 
structuralism" nu trebuie să 
ne înșele; „element unifica
tor" este mai de grabă terme
nul, cuvîntul „structură" de- 
cît conceptul de structură.

în aparență, structura e 
pentru toți lingviștii un tot 
organic, format din elemente 
solidare între ele și legate în 
așa fel, incit, fiecare element 
își realizează funcția (distinc
tivă, semnificativă), în relație 
cu alte elemente. Presimt, 
însă, imediat o obiecție mali
țioasă, dar de loc lipsită de 
temei: ■ atunci sistem ce în
seamnă ? Intr-adevăr, defini
ția de mai sus se potrivește 
si pentru ceea ce numeroși 
lingviști numesc sistem. Să 
conchidem că structură și sis
tem sînt cuvinte sinonime ? 
Un singur răspuns nu e posi
bil, căci unii folosesc, uneori, 
acești termeni ca echivalenți, 
alții (mai numeroși, după 
impresia mea) îi diferențiază 
semantic: structura e subia
centă textului (lanțul de uni
tăți succesive care alcătuiesc 
o unitate de rang superior 
este o structură, morfemul e 
o structură de foneme, cu
vîntul o structură de morfeme, 
enunțul, o structură de cuvin
te), se realizează pe axa tem- 
Îiorală, numită de la Saussure 
ncoace axa sintagmatică; 

sistemul, dimpotrivă, rezultă 
din compararea tuturor texte
lor folosite într-o limbă. Com
ponentele unui sistem nu pot 
apărea consecutiv, în a- 
celași text, ele nu se înscriu 
pe axa (temporală) a succesiu
nilor. Recitiți acum definiția 
dată mai sus și veți vedea că 
e aplicabilă atît structurii, cît 
și sistemului. Cercetați uzul 
termenilor sistem și structură 
și în alte discipline și veți 
descoperi o varietate intere
santă.

Dar „conceptul de struc
tură" îi desparte pe structura
liști și din alt punct de vedere, 
care ridică dezbaterea noas
tră la un nivel filozofic, atins 
și în alte sectoare ale științei, 
cu rezultate asemănătoare. 
Cea mai cunoscută este in
terpretarea ontologică a struc
turii : structura este o condi-

IN STRUCTURALISM
ție reală a obiectului, este o 
realitate inerentă, pe care 
lingvistul este chemat s-o 
descopere. Structura există în 
limbă. A doua, este interpre
tarea epistemologică : struc
tura este un model teoretic 
și metodologic, o realitate ine
rentă lingvisticii iar lingvistul 
proiectează asupra unui ma
terial amorf rețeaua modelului 
construit de el. Structura 
există în descrierea limbii, în 
lingvistică după interpretarea 
epistemologică. Nu lipsesc 
nici încercările de a concilia 
aceste poziții extreme.

Exegeții structuralismului 
lingvistic s-au complăcut în 
reliefarea divergențelor dintre 
structuraliști. Totuși, elemente 
unificatoare există. între a- 
cestea, deplasarea centrului de 
interes de la obiecte la rela
țiile dintre obiecte, mergînd 
pînă la tentativa (nu întot
deauna formulată explicit) de 
a defini funcția obiectului și 
chiar obiectul însuși prin re
lațiile contractate de el, pare 
a fi cea mai importantă. 
„Conceptul de interdepen
dență" mi se pare o expri
mare mai fericită decît „con
ceptul de structură" pentru a 
defini acest prim element uni- ■ 
ficator.

Constituirea lingvisticii ca 
știință autonomă, scop deose
bit de important, de vreme ce 
de limbaj se interesează și 
alte științe, poate fi un alt 
element unificator.

Dacă se mai adaugă la a- 
cestea diferențierea analizei 
sincronice (descrierea fenome
nelor) de analiza diacronică 
(istoria fenomenelor) și prio
ritatea celei dintîi, cum și pre
ocuparea de a așeza lingvis
tica pe baze riguroase, de a 
constitui un limbaj lingvistic 
la înălțimea cerințelor logicii 1 
vom avea un tablou, fie și 
aproximativ, al valențelor uni
ficatoare. De altfel, de aici 
provine interesul tuturor 
structuraliștilor pentru meto
dologie, de aici căutarea unor 
procedee noi de analiză, cri
tica metodelor, conceptelor și 
terminologiei, uzitate în ling
vistica „tradițională". S-a pro
dus de aici, cum se observă, 
o deplasare a centrului de in
teres de la ce cunoaștem la 
cum cunoaștem.

2 Deși întrebarea a- 
ceasta nu vizează 
structuralismul ling
vistic, totuși țin să 

semnalez o problemă care
pune față în față pe unii 
structuraliști, și pe unii exis
tențialiști (după cum se știe, 
nici existențialismul nu e un 
curent unitar). Mă refer la 
convingerea unui Kirkegaard, 
care pune la îndoială orice 
comunicare reală între indivizi 
sau la opinia formulată de 
Sartre (în „L’etre et le neant") 
după care omul își minte 
semenii, chiar atunci cînd e 
animat de dorința sinceră de 
a li se confesa. Cu un singur 
cuvînt, e vorba aici de fai
moasa teză a „incomunicabi- 
lității" prin limbaj. De cea
laltă parte, găsim pe structu
raliștii care se ocupă de lexic, 
încercînd să descopere (sau 
să construiască) sistemul se
mantic care leagă între ele 
cuvintele unei limbi. Compa
rația sistemelor semantice a 
două limbi oarecare a dus la 
descoperirea unor deosebiri 
mari (mai numeroase decît se 

credea pînă acum), și, de 
aici, unii au tras concluzia că 
fiecare idiom înseamnă alt 
mod de analizare a realității 
și că, deci, există tot atîtea 
feluri de a vedea lumea cite 
limbi se vorbesc pe pămînt. 
Fiecare om fiind prizonierul 
mentalității pe care i-a im- 
pus-o. limba maternă, comu
nicarea între membrii a două 
comunități etnice e imposibilă, 
iar traducerea e iluzorie. Nu 
vom subscrie la atare opinii, 
care generalizează în mod ne- 
permis citeva date particulare 
și transformă neesențialul in 
esențial. Sînt destui structu
raliști care nu acceptă „in- 
comunicabilitatea" și se opun 
prin aceasta existențialiștilor 
amințiti. Privit in ansamblu, 
structuralismul nu neagă po
sibilitatea și realitatea comu
nicării, ci dimpotrivă le ana
lizează cu procedee specifice.

3 Structuralism nu
implică antiisto

rism, așa cum 
nu poate fi califi

cată drept „antiistorică" nici 
o orientare, din indiferent ce 
domeniu, care afirmă că sta
rea și funcționarea actuală a 
unui obiect e altceva decît 
istoria lui și că descrierea 
trebuie să premeargă cerce
tării evoluției. Antiistorismul 
structuralismului e o prejude
cată (din păcate unii, lingviști 
și nelingviști, n-au părăsit-o 
încă), pentru care există ex
plicații, dar nu justificări. 
Intre abordarea structuralistă 
și cea istorică a unui fenomen 
(în speță, de limbă) unii văd o 
antiteză sau o alternativă. Nu 
e nici una, nici cealaltă. Nu 
voi nega însă faptul că majo
ritatea studiilor structuraliste 
sînt descriptive, și lucrul a- 
cesta corespunde unei nece
sități intrinsece. Evoluția unei 
limbi nu este evoluția unei 
mase de elemente, fiecare cu 
istoria lui, căci entitățile cu 
care operează știința limbii nu 
sînt niște „monade cu fe
restrele închise" (ca să re
curgem la o expresie a lui 
Leibniz). In orice moment, 
fiecare unitate funcționează ca 
relatum într-o rețea de inter
dependențe sincronice. De 
aceea trebuie să începem cu 
descrierea.

4 Pînă acum aproxi
mativ un deceniu, 
domina părerea gre
șită că structuralis

mul lingvistic e o școală idea
listă. Erau absolutizate, în 
felul acesta, unele influențe, 
de netăgăduit, ale neopoziti- 
vismului asupra variantei 
structuraliste cunoscute sub 
numele de „glosematică" 
(școala de la Copenhaga). 
Schimbarea de optică inter
venită între timp face ca epi
tetul de „structuralist" să nu 
mai fie infamant pentru un 
lingvist marxist. Am convin
gerea că știința limbii, barată 
pe materialismul dialectic, 
trebuie să rețină mai multe 
elemente din teoria limbii 
promovată de una sau de alta 
din școlile structuraliste. Sînt 
și de data asta silit să recurg 
la procedeul unei enumerări 
rapide:

(a) nici o unitate n-are va
loare în sine, ci în relație cu 
celelalte unități și fiecare uni
tate e un complex care e mai 
mult decît suma părților sale;

(b) starea limbii, la un mo
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ment dat, reprezintă un echi
libru relativ și instabil. Func
ționarea limbii, utilizarea ei 
de către vorbitori, nevoile 
comunicării provpacă neînce
tata ei schimbare (lentă, rare
ori perceptibilă de nespecia- 
liști);

(c) cauzele și efectele 
schimbărilor trebuie căutate 
mai întîi în interiorul stric
turilor, în jocul forțelor in
terne ;

(d) sincronia și diacronia 
sînt componente dialectice, 
reale și esențiale, ale limbii 
și ale lingvisticii, dar trebuie 
să vedem, mai întîi, ce și cum 
e obiectul, și după aceea cînd, 
cum și de ce se schimbă ;

(e) opunînd limba (sistemul) 
vorbirii (actualizarea sistemu
lui) structuraliștii sînt preocu
pați de raportarea variantelor 
(individuale) infinite la un 
număr finit de invariante (so
ciale, generale) și pe terenul 
acesta se întîlnesc cu filozofii 
marxiști care studiază rapor
tul binar dintre categoriile po- 
sibilitate-realitate, general
particular, social-individual.

VIRGIL
NEMOIANU

„Noțiunea de „struc
tură" face parte inte
grantă din modul de 
gîndire marxist chiar de 
la începuturile sale".

Cred că ceea ce distinge în 
mod plăcut structuralismul de 
alte orientări filozofice din 
trecut este faptul că nu se 
opune aproape nimănui. 
Structuralismul este, în fond, 
o mișcare calmă și modestă 

' care pășește pe drumul ei fără 
să se uite prea mult în dreapta 
și stingă. Mă refer, bineînțe
les, la structuralismul adevă
rat, al matematicienilor, ling
viștilor și psihologilor, al căr
turarilor și umaniștilor, din 
Germania, din U.R.S.S., din 
Danemarca, din Statele Unite, 
de pretutindeni, în fond. 
Există, din păcate, mai cu 
seamă în Franța, o școală de 
prozeliți recenți, fanatici ca 
toți convertiții, care promovea
ză un structuralism pe care 
mai demult l-am numit 
(din politețe) retoric, dar 
care e în fond un struc
turalism demagogic. Nu 
neg înalta calitate intelectuală 
a unora dintre reprezentanții 
școlii franceze (mai ales a lui 
Claude Levy Strauss). Dar să 
nu ne înșelăm: toți acești 
Barthes, Lacan, Foucault, de
formează structuralismul în- 
tr-o direcție precisă: ei sînt 
pe cale de a constitui o falsă 
„ideologie" structuralistă 
(străină de însăși natura a- 
cestuia), o ideologie reacțio
nară, la dispoziția unui regim 
tehnocratic totalitar posibil. In 
acest fel, bineînțeles, vor în
cepe conflictele cu existenția
lismul, care (oricum ar fi) 
este o filozofie a libertății și 
a alegerii, vor începe con
flictele cu marxismul, vor în
cepe pînă la urmă conflictele 
cu orice fel de umanism.

Din fericire, structuralismul 
adevărat are prea puțin de-a 

face ca toate acestea. Astăzi 
colaborarea între structuralism 
și marxism se efectuează în 
chip firesc și armonios. Aceas
ta, pentru bdnul motiv că 
acolo unde nu exista pur și 
simplu identificare, nu exista, 
totuși, nici contradicție.

Nu cred că structuralismul 
este antiistorist. Nu este po
sibilă o luptă între o balenă 
și un elefant, două animale 
care se mișcă în elemente 
diferite. Structuralismul este, 
prin sine însuși a-istorist, dar 
nu anti-istorist. Faptul că nu 
poate cuprinde dimensiunea 
istorică a fenomenelor este 
numai una din numeroasele 
lui limitări. Nu trebuie să-i 
cerem ceea ce nu poate da, 
ci să-1 judecăm în interiorul 
limitelor posibilităților și in
tențiilor sale. Este o unealtă 
folositoare pentru anumite 
munci, inutilizabilă pentru 
altele. Aceasta nu 
de fel că ar exista 
patibilitate între 
structurale și cele 
dimpotrivă, ele pot
nate în mod armonios. De 
altfel, acest lucru a și început 
să se facă. Matematica este 
aici, dacă nu mă înșel, cea 
care poate oferi metode de 
lucru practice, dar și cerce
tarea filozofică poate avea un 
ouvînt de spus, cel puțin în 
ce privește armătura concep
tuală a chestiunii.

înseamnă 
o incom- 
metodele 
istorice : 

fi combi-

ION 
PASCADI

„Marx și Engels au 
demonstrat pieirea ine
vitabilă a capitalismului 
pornind de la analiza 
structurii obiective a 
acestei societăți și nu de 
Ia simpla ei condamnare 
morală. Aceasta nu în
seamnă, însă, că însuși 
îndemnul la această 
cercetare nu pornea de 
la idealurile clasei pe 
care o reprezentau. 
Omul nu se află undeva 
alături de sensurile is
toriei, ci, după cum este 
cunoscut, legile ei se 
realizează prin interme
diul acțiunii și atitudi
nilor sale, integrate în- 
tr-o anumită structură 
socială și de pe pozițiile 
unei anumite clase".

1-4 cîr
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refluxuri în care, aparent în
tâmplător, un concept, o teo
rie, o întreagă orientare ajun
geau pe primul plan pe scena 
înfruntărilor spirituale în 
timp ce altele, pînă atunci la 
modă, îi cedau încet, încet, 
locul. Se pare, că unei ase
menea evoluții îi este supus 
întreg domeniul culturii în- 
trucît istoria ei arată o ne
contenită perindare a actori
lor care ajung să joace rolul 
principal, azvîrlind adesea în 
uitare vedetele de pînă mai 
ieri și dînd dimensiuni neaș
teptate unor partituri pînă 
atunci neobservate sau în 
orice caz secundare. Un atare 
proces s-a petrecut și cu ter
menul de structură (cunoscut 
încă în antichitate dar cu un 
loc special în știință doar în- 
tr-un anumit moment al dez
voltării lingvisticii) care acum 
a cuprins cu frenezie domenii 
dintre cele mai diferite, de la 
matematică la biologie, de la 
lingvistică la etnografie, de la 
artă la economie, antropolo
gie sau morală.

Utilitatea cercetării struc
turale a tuturor acestor do
menii este incontestabilă și 
ținem să remarcăm că Marx, 
în magistrala analiză făcută 
societății capitaliste, a dat 
unul dintre primele certificate 
de validitate științifică intro
ducerii unei atari perspective. 
Abordarea oricărui fenomen 
ca un tot unitar, ale cărui in- 
terrelații interne sînt defini
torii pentru identitatea sa, 
necesitatea izolării metodolo
gice a unei structuri în rela
tiva ei invarianță, neglijarea, 
Îjentru moment, a conținutu- 
ui ei concret pentru descifra

rea sa adecvată, pledoaria în 
favoarea aplicării la obiect 
împotriva speculației sterile, 
sînt idei dintre cele mai ju
dicioase și necesare unei ana
lize științifice. Introducerea 
unei viziuni sincronice asupra 
domeniului cercetat, recu
noașterea unei anumite sta
bilități, corelațiile în interio
rul unui fenomen sau legătura 
sa cu contextul, cerința ca 

Dezbaterea de 
a cunos- 

din totdea- 
fluxuri și

lucrurile să Re abordate din 
interiorul lor sînt idei jus
tificate care nu întâlnesc în 
momentul de față nici o opo
ziție.

Pornind de la asemenea 
constatări se consideră adesea 
(Roger Garandy), de pildă, că 
structuralismul ca metodolo
gie este deplin acceptabil în 
perspectivă marxistă iar dis
cuția începe abia atunci cînd 
îl considerăm sub raport ideo
logic. O asemenea dihotomie 
nu ni se pare acceptabilă și, 
după cum remarca, pe bună 
dreptate, Lucian Seve, do
rința și necesitatea de a avea 
o atitudine lipsită de rigidi
tate față de rezultatele știin
ței, nu trebuie să ne facă să 
pierdem din vedere implica
țiile ideologice, aproape de 
nedesprins, ale unei metodo
logii sau alteia.

In acest sens, se impun mai 
multe precizări. în primul 
rînd, este profund eronat să 
considerăm structuralismul ca 
un curent unitar cînd pe te
renul său se întîlnesc alături 
marxiști și existențialiști, fe
nomenologi și freudieni. Ei 
nu au însă una și aceeași me
todă, pentru ed termenul de 
structură nu înseamnă unul și 
același lucru și deosebirile 
dintre ei sînt departe de a 
rămîne pe planul strict al 
metodologiei vizînd în mod 
direct concepția. Că este așa, 
o dovedesc chiar și acele opi
nii, acceptabile din punctul 
nostru de vedere și care de
pășesc cadrul limitat al con
siderațiilor de metodă.

Vom fi de acord de pildă 
ou Claude Levy Strauss că 
ceea ce este valabil în inte
riorul unei culturi poate să nu 
mai fie adecvat atunci cînd o 
privim dinafară, vom sub
scrie împreună cu Jean Sta- 
robinski la ideea că dacă sub
stanța imanentă a unei opere 
depinde de relațiile dintre e- 
lementele ei componente, ten

siunea ei este determinată de 
un rector istoric, vom aproba 
ideea unei indisolubile uni
tăți dintre semn, structură și 
valoare susținută de Renâ 
Wellek și Austin Wavren sau 
putem adera la teza unității 
dintre structurile individuale 
și susperstructurile (contextul) 
unei epoci susținută de Gillo 
Dorfles. O sumară cercetare a 
unor asemenea idei, vor evi
denția, însă, imediat, că nu 
este vorba doar de probleme 
de metodă, că în toate aceste 
cazuri este implicată, în mo
dul cel mai direct, o anumită 
ideologie, o concepție despre 
lume.

Cum nu avem posibilitatea, 
și nici nu este cazul, să ana
lizăm aici gînditorii citați sau 
alții, și, cum nu intenționăm 
să ne oprim asupra unui do
meniu determinat al științei 
sau orientării în filozofie, ne 
mulțumim să semnalăm limi
tele nu numai metodologice 
dar și ideologice ale structu
ralismului. In ce măsură aces
tea sînt aplicabile unui caz 
concret sau altul, rămîne o 
problemă specială, pe planul 
unei discuții generale fiind 
utilă, mai ales, evidențierea 
prejudecăților și exagerărilor 
care trebuie evitate. Poate că 
pozițiile ce le prezentăm nu 
apar întotdeauna atît de ca
tegorice și în formă „pură" • 
vigilența spiritului ni se pare 
absolut necesară atunci cînd 
rezultate științifice reale 
creează iluzia inegibilității 
unei concepții, iar moda îi 
amplifică în mod neîngăduit 
virtuțiile, transformîndu-le în 
defecte.

Una dintre exagerările ab- 
solutizante, des întîlnite, este 
antiistorismul, negarea e- 
voluției și dinamismului 
structurilor de diferite tipuri. 
Uitîndu-se faptul că orice 
structură este un produs so- 
cial-istoric, că ea nu poate fi 
concepută static ci doar di
namic, se ajunge, adesea, la 
considerarea realității ei ca un 
dat încremenit. Invarianta 
totală este, însă, după cum se 
știe, extrpm de rară, general- 
umanul are întotdeauna o 
realitate concret istorică, ab
solutul nu există decît prin 
relativ De aceea acceptînd 
parțial sincronismul, situarea 
simultană în spațiu și timp a 
elementelor ansamblului cer
cetat, trebuie să îmbinăm a- 
ceastă viziune cu diacronica 
introdusă prin însăși scurge
rea vremii, și ca rezultat al 
evoluției interne a fenomenu
lui studiat. Imobilismul și or

Cum se observă, pozițiile exprimate mai sus încearcă, 
evitînd prejudecățile și afirmațiile generale, deduse nu din 
realitatea structuralismului, să surprindă într-un spirit mo
dern, științific, de cercetare a realității, posibilitățile de in
tegrare a structuralismului.

Nu trebuie să uităm, însă, că disciplinele științifice în nu
mele cărora se exprimă aproape toți participanții la această 
discuție, promovează uneori un structuralism „neutru". Dar 
în disciplinele umaniste și, mai ales, în științele sociale^ struc
turalismul își propune, însă, ambiții peste măsura posibilită
ților sale. De aceea, sau cu atit mai mult, discuția noastră ră- 
mîne deschisă, în continuare, în special pentru opiniile cerce* 
tătorilor din domeniul științelor sociale.

dinea se întrepătrund întot
deauna cu mobilitatea și dez
ordinea, adică neschimbarea 
nu este decît temporară și 
parțială, ea fiind urmată de 
transformarea vechii identități 
a obiectului, într-una nouă.

O altă tendință simplifica
toare, promovată de unii 
structuraliști este NEUTRALI
TATEA AXIOLOGICĂ pe 
care o conferă aceștia obiec
tivului studiat. în realitate, 
produsele umane sau obiec
tele asupra cărora este proiec
tată o atitudine umană gno
seologică, etică, estetică etc. 
nu pot rămîne indiferente sub 
raport valoric și chiar dacă 
?<entru necesitățile analizei 
acem abstracție temporar de 

valențele lor axiologice, lucru
rile nu pot rămîne doar la 
nivelul constatativ. Chiar în 
domenii ale științei unde sta
bilirea faptelor rămîne mo
mentul principal, aprecierea 
nu poate lipsi cu totul. E 
drept că împotriva arbitrariu- 
lui subiectivist trebuie să ne 
ferim de idei preconcepute, 
care silesc faptele să intre în 
patul procustian al unui sis
tem de valori constituit, dar 
nici ignorarea lui nu este po
sibilă decît prin înlocuirea sa 
cu altul.

Mulți structuraliști profe
sează, direct, sau indirect, o 
ATITUDINE ANTIUMA- 
NISTĂ sub raport teoretic, 
adică se lasă subjugați de pa
sivitatea rece a faptelor, cre- 
zînd că ar fi posibilă o elu
dare a omului, a idealurilor și 
năzuințelor sale. Conținutul 
principal al disputei carp l-a 
opus în acest sens, pe Jean 
Paul Sartre lui Michel Fou
cault și Lacan a fost înfru- 
tarea dintre umanism și anti
umanism. Existențialistul fran
cez se opune descripției feno
menologice sau neopozitivis- 
mului unor teoreticieni care 
credeau că adevărul se găsește 
undeva în afară de om și 
omenie, în simpla existență a 
lucrurilor. Desigur, împreună 
cu filozoful marxist francez 
Roger Garaudy nu vom ac
cepta ca analiza științifică să 
fie înlocuită cu speculațiile 
frumoase, dar lipsite de sub
strat, în legătură cu dorințele 
sau intențiile oamenilor, dar 
dacă aceste dorințe și intenții 
nu pot crea sau determina 
sensul dezvoltării obiective a 
societății ele nu sînt lipsite de 
orice rol în grăbirea sau în
cetinirea lor.

Marx și Engels au de
monstrat pieirea inevitabilă a 
capitalismului pornind de la 
analiza STRUCTURII obiec
tive a acestei societăți și nu 
de la simpla ei condamnare 
morală. Aceasta nu înseamnă 
însă, că însuși îndemnul la 
această cercetare nu pornea 
de la idealurile clasei pe care ' 
o reprezentau. Omul nu se 
află undeva alături de sensu
rile istoriei, ci, după cum este 
cunoscut, legile ei se reali
zează prin intermediul acțiu
nii și atitudinilor sale, inte
grate într-o anumită structură 
socială și de pe pozițiile unei 
anumite clase.

In sfîrșit, o poziție unilate
rală des întîlnită este IZOLA
REA STRUCTURII DE E- 
SENȚA EI șl negarea deter
minantelor cauze ale obiectu
lui cercetat. E drept, 
tru un anumit moment 
nalizei cauzele nu sînt 
țiale iar esența poate fi 
rată dar, nu vom putea goli 
niciodată structura de semni
ficațiile pe care le include și 
o cercetare complexă presu
pune explicarea genezei feno
menului sau obiectului dis
cutat.

Fiecare dintre prejudecățile 
analizate pot fi întâlnite, în 
măsuri diferite, într-o concep
ție sau alta și relevarea lor nu 
are deloc scopul de a micșora 
sau deprecia valoarea pe care 
noile instrumente de investi
gație oferite de structuralism 
o pot avea. Trebuie să reți
nem încă împreună cu Lacan 
— el însuși prizonier al 
unora dintre aceste prejude
căți — că diverșii reprezen
tanți ai structuralismului nu 
sînt îmbarcați pe puntea ace
leiași corăbii și nu se în
dreaptă spre același promon
toriu. O atitudine diferențiată 
și un spirit critic devin, astfel, 
necesare pentru a putea purta 
un dialog științific util, situîn- 
du-ne cu fermitate pe pozi
țiile ideologiei marxist-leni- 
niste și ale unei metodologii 
științifice.

pen
al a- 
esen- 
sepa-
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Cititorul nostru CONSTAN

TIN DICU, maistru strungar

la Uzinele „23 August", student
Care este rolul națiunii in MOMENTUL PRIMIRII

la Institutul politehnic Bucu

rești, întreabă: dezvoltarea actuală a societății? In u.t. c.
(Urmare din pag. I)

— Interesul teoretic pentru 
cunoașterea na.iunii și defini
rea ei este, în ultimul timp, tot 
mai mare, • iar dezbaterile tot 
ma' nume. oase. Există nume
roase studii, ale unor cerce
tători burghezi, lipsite de fun
damentare științifică, (rezultă 
d intr-o analiză obiectivă a fe
nomenelor social-istorice) care 
cuprind definiții confuze și 
eronate, metafizic-spiritualis- 
te, psiho-biologice, rasiste 
etc. In multe dintre aceste 
studii se confundă națiunea cu 
neamul, cu poporul, cu con
știința națională sau cu statul 
național. (Ross și Bogardus, 
teoriile reformiste ale social- 
democraților austrieci C. Ren
ner și O. Baned). Unii socio
logi ca Narthorp sau Mid por
nesc in definirea națiunii de 
la teorii psiho-biologice, pen
tru ca apoi să ajungă la așa 
numita „capacitate inegală” de 
dezvoltare a unei națiuni față 
do elita

Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Coaușescu, istoria a 
demonstrat că „apariția na
țiunii ca formă de comunitate 
umană și dezvoltarea vieții 
naționale a popoarelor este un 
proces social legic, o etapă ne
cesară și obligatorie ta evolu
ția tuturor popoarelor". Cer
cetările marxiste recente în 
problema națiunii subliniază 
că pe baza cunoașterii realită
ții concrete a vieții sociale ta 
diferitele faze de dezvoltare 
istorică, națiunea poate fi de
finită ca o comunitate umană 
stabilă de limbă șl cul
tură, de teritoriu etnic, de 
viață economică, cu trăsături 
psihice, cu tradiții șt conștiință 
etnică, cimentate în lupta pen
tru eliberare națională și so
cială.

Pentru a desluși in mod 
obiectiv rolul națiunii în dez
voltarea prezentă a societății 
trebuie să ne raportăm neapă
rat la factorul social și etnic. 
Astfel, in epoca noastră, po
poarele asuprite nu încetează 
lupta de eliberare națională șl 
socială, pentru formarea lor 
ca națiuni Independente, eare

le asigure progresul în toa- 
domeniile. A nu lua în

ă
Ml ___  ... . .
seamă acest lucru, înseamnă 
a înțelege în mod subiectiv ro
iul națiunii în evoluția socie
tății. Pe de altă parte, făcînd 
o referire la factorul etnic 
trebuie să-i acordăm impor
tanța cuvenită. Și, pentru a 
ajunge la națiunea română, 
vom sublinia că poporul ro
mân, care a populat întot
deauna întreg teritoriul țării, 
a generat conștiința colectivă 
a populației de pe ambii ver- 
sanți âi Carpaților. S-a putut 
crea, astfel, acea comunitate 
istorică puternică, care însu
mează pluralitatea factorilor 
constitutivi ai națiunii ro
mâne. Această comunitate is-

Răspunde prof. univ. ȘTEFAN PASCU
decanul facultății de istorie a Universității din Cluj

torică explică la rfndul său, 
solidaritatea și unitatea de 
luptă pentru libertate socială 
și națională a poporului nos
tru. In prezent, evidențierea 
acestor trăsături ale națiunii 
are o importanță deosebită, 
deoarece, în condițiile con
struirii societății noi, socia
liste, se cimentează și mai 
mult conștiința națională, care 
devine un factor dinamic în 
contextul marilor transfor-

mări sociale ale epocii pe 
care o trăim.

Va înceta să existe națiunea 
într-un viitor îndepărtat?

Pentru a răspunde aces
tei întrebări este necesar 
să facem o raportare con
tinuă la progresul social 
general al societății. In func
ție de acest progres social, na
țiunea va evolua și, ca atare, 
schimbările care vor surveni 
în viața națiunii vor ține sea
ma de condițiile noi de exls-

tență ale societății. Să nu ui
tăm, însă, că deabia în epoca, 
noastră începe adevărata dez
voltare a națiunilor, omogeni
zarea lor. De aceea, nici măcar 
un viitor îndepărtat nu poate 
limita locul națiunii în diferi
tele etape istorice pe care so
cietatea le va cunoaște în dez
voltarea sa. Atît națiunea 
socialistă cît și statul so
cialist vor constitui și în vi
itor, pe o perioadă îndelun
gată, temelii ale dezvoltării 
sociale. Viața socială, în con
tinuă prefacere, mișcare 
transformare, va dezvălui, 
timpul potrivit, modalitatea 
care națiunea se va însera 
linia ascendentă a progresu
lui istoric.

Și 
la 
în 
pe

Spre Indlfims
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(Urmare din pag. I) 
nifttl nogtari au găsit-® fi an 
privit-® încântați, apa aceea 
a și început să învioreze pă- 
mtnturile secetoase.

In sudai Bărăganului, la 
Tegălia, lucrează în schim
buri, tot zi și noapte, ou ma
șinile lor de săpat tranșee, 
sergența-majori S. Popovici, 
I. Bondoc fi M. Roșu și sol
dați! V. Medrea, L Groitaru, 
H. Coloman, A. Frigură fi 
V. Dud.

In timp ce puternicul a- 
gregait de săpat lasă în urma 
lui un canal drept, pe care 
peste puțin apa va năvăli 
tumubtuos, sergentul-raajoT S. 
Popovici no declară :

— Ca fii de țărani, ca fii 
al patriei, muncim cu multă 
tragere de inimă pe acest 
uriaș șantier de irigație. Pri
viți, toate canalele, de la 
cumpăna aceea, pînă acolo, 
lingă pomul în formă de pară, 
noi le-am săpat. Participăm și 
noi, cu puterea brațelor noas
tre, la combaterea secetei. 
Sîntem mulțumiți și pentru 
altceva : avem posibilitatea să 
ne formăm noi deprinderi, să 
învățăm a exploata mașinile 
la parametri superiori. Dînd 
o mînă de ajutor lucrătorilor 
din agricultură, noi contri
buim la o acțiune de impor
tanță națională și ne perfec
ționăm, în același timp, în 
specialitatea noastră militară.

Suprafața vizibilă a soa
relui poartă numele de Foto- 
sferă, sau sferă luminoasă ; 
ea are un aspect grfinotos, 
granulele mici luminoase de 
circa 1000 hm diametru, 
fiind separate de o regiune 
intergranulară, ceva mai în
tunecată și puțin mai rece 
(cu vre-o 100°). Granulele 
au o duritate efemeră, de 
cîteva minute, și sînt într-o 
permanentă transformare. 
Fotasfera are o temperatură 
de aproape 6 000° iar tem
peratura crește cu adînci- 
mea ajungînd la vre-o 
15 milioane de grade în 
centrul soarelui, unde a<u 
loc reacții termonucleare 
de fusiune cu o considera- 
rabilă degajare de energie. 
Aspectul granular al Foto
sferei corespunde soarelui 
calm, Uneori între granu
le apar mici pori întune
cați care se pot dezvolta 
dînd naștere la pete a că
ror diametru este cuprins 
de obicei între 4 000 și 
50 000 de km, dar în unele 
cazuri ajung și la 150 000 
de km. Petele sînt cu 
1 000—1 500° mal mari ca 
Fotosfera în regiunea lor 
oentrală numită umbră, 
umbră care este înconju
rată de o regiune mai puțin 
întunecată, penumbra.

Petele sînt de obicei gru
pate. Grupurile au cel mai 
adesea două mari pete dis
puse la extremități, în sen
sul rotației soarelui. Cele 
mai mari grupuri de pete se 
pot întinde pe distanțe de 
300 000 km. Petele au câm
puri magnetice foarte întin
se, principalele două pete 
avind polarități magnetice 
de semn deosebit. Uneori se 
poate observa la marginea 
soarelui protuberanțe, cu o 
culoare rașietlcă de forme și 
aspecte foarte variate. A- 
osstea se pot urmări și în

ttaipul zilei folosind aparat» 
speciale, cu ajutorul cărora 
se obține o imagine mono- 
cromatică a Soarelui. Re
giunea atmosferei soarelui, 
care se observă astfel poar
tă numele de Cromosferă, 
care se întinde cam pînă la 
10 000—15 000 km deasupra 
Fotosferei și în ea se obser
vă acele protuberante, care 
uneori se întind însă mult 
mai sus, în regiunea cea mai 
rarefiată a atmosferei so
lare, numită coroana solară. 
Ca fenomen al activității

mult cfteva mii-mi din su
prafața soarelui. Degajarea 
de energie este însă consi
derabilă și ajunge uneori la 
energia pe care o debitează 
soarele în întregimea ea în
tr-o secundă (4 urmat de 
23 zerouri kilowați, sau cît a- 
oea degajată de cîteva Anl- 
liarde de bombe de hidro
gen). Emisiunea acestei e- 
nergii se realizează mai ales 
în domeniul undelor lumi
noase de foarte mici lun
gimi de undă, raze X, ultra 
violete și în emisiune cor

La întrebarea cititorului nostru VASILE BUZDUGAN, 
din Iași

CE SINT 
FENOMENELE 
SOLARE?
Răspunde prof. univ. dr. doc. CĂLIN POPOVICI

solare în Cromosferă, în a- 
fară de protuberante și fila
mente (filamentele sînt pro
tuberantele care se observă 
proiectate întunecat pe dis
cul solar) mai sînt erupțiile 
cromosferioe. Acestea sînt 
adevărate „fulgere*4 lumi
noase, cu o durată de la cî- 
teva minute, pînă la maxi
mum una două ore, și care 
i-au naștere de obicei în
tre petele principale ale u- 
nui grup. Erupțiile atmosfe
rice se întind pe suprafețe 
relativ mici ale discului so
lar, oele mari acoperind cel

pusculară în special protoni. 
Erupțiile cromosferioe (ex
ploziile solare) sînt unul din 
cele mai spectaculoase feno
mene ale activității solare și 
ele sînt și cel mai impor
tant agent solar care influ
ențează unele fenomene 
geofizice.

In coroana solară, care are 
o temperatură în jur de 
l’/a milioane grade, apar 
mari regiuni de condensări 
coronale, deasupra grupelor 
de pete în special, unde 
temperatura crește la cîteva 
milioane grade și unde se

permit interpretări cu totul și cu 
totul originale.

Iată, de pildă, relatarea cores
pondentului nostru Ion Chirie, 
din județul Neamț:

Pauza se suspendâl

ac-

produc radiații X șl U.V. 
De asemenea, apar uneori șl 
jeturi, raze ooronale, care se 
întind departe în spațiul in
terplanetar, ajungînd cîte- 
odată pînă la Pămînt.

Toate aceste fenomene ale 
activității solare sînt mai 
numeroase și mai intense, 
după un ciclu de 11 ani. In 
timpul maximului activității 
solare se observă pe discul 
soarelui numeroase grupuri 
de pete, pe cînd în timpul 
minimului (ultimul a avut 
loc în 1964) pot trece și cî
teva săptămîni și chiar o . 
lună pînă să apară o pată. 
In anii 1968—1969 soarele 
trece printr-un maxim al 
activității sale, ceea ce pri
lejuiește o nouă mare
țiune internațională de stu
diu a activității solare și a 
influențelor ei geofizice, 
concentrată de data aceasta 
asupra unor probleme con
crete ca: erupțiile proto
nice, perturbări brusce io- 
nosferice etc.

Cauzele fenomenelor so
lare nu sînt încă cunoscute. 
Apariția petelor, dezvolta
rea lor în ciclul de 11 ani, 
ca și celelalte fenomene so
lare sînt strîns legate de 
existența unor cîmpuri mag
netice intense sau fotosfe- 
rice, care ajung uneori la 
suprafața soarelui aduse de 
unele mișcări speciale. Stu
diul tuturor fenomenelor so
lare are și o deosebită va
loare practică prin acțiunea 
lor asupra unor fenomene 
geofizice, în propagarea un
delor radio, în influența lor 
asupra atmosferei și deci și 
a fenomenelor meteorolo
gice a căror prezicere pe o 
durată mai lungă este con
diționată într-o mare măsu
ră de o mai bună înțelegere 
a fenomenelor solare și a 
relațiilor Soare—Pămînt.

Vă prezentăm, cu chipu

rile emoționate, pe clțiva
din noii purtători ai carne
telor roșii de uteciști de la

cum or- 
rtndurile

organlz*-

puse de membrii comitetului, de 
la votul solemn, prin ridicarea 
carnetului de utecist, la felicită
rile ce le sînt adresate de către 
secretarul comitetului U.T.C., to
tul creează o atmosferă tinereas
că, solemnă, de densă și puter
nică încărcătură emoțională.

O atmosferă ce naște, adesea, 
mărturisiri de o rară sinceritate 
și frumusețe, angajamente spon
tane cărora cuvintele smulse greu 
emoției le dau valoarea unui le- 
gămînt sfînt pentru cei ce le 
rostesc :

„Vă mulțumesc pentru bucuria 
pe care o trăiesc și că promit să 
muncesc cu toate puterile mele 
pentru organizația U.T.C., pen
tru organizația noastră".

Am itrfns zeci de asemenea 
mărturisiri, de declarații, angaja
mente «au cum vreți să le nu
miți ; la redacție no sosesc — și 
nu o dată am publicat — zeci de 
scrisori prin care tinerii abia tre- 
cuți de 14 ani, ne comunică, une
ori în versuri de mare gingășie, 
bucuria pe care au trăit-o la pri
mirea lor în rfndurile uteciștilor. 
Și, invariabil, din cuvintele tine
rilor rezultă că frumusețea aces
tui moment este, între altele, 
«trim legată și de cadrul în care 
s-a petrecut, da modul 
ganizația i-a primit în 
sale.

Dincolo de aspectul
toric al intrării în rfndul uteciș- 
tilor, primirea în U.T.C. semni
fică pentru tînăr o anume etapă 
de viață, simbolizează angajarea 
cu mai multă rîvnă, cu un plus 
de maturitate, alături de colecti
vitate, la împlinirea unor idea
luri.

Pornind de la necesitatea, re
levată și la Consfătuirea pe țară 
a U.T.C., ca să fie eliminată ori
care doză de formalism și rigi
ditate în creșterea rîndurilor or
ganizației, majoritatea organelor 
și organizațiilor U.T.C. au înțeles 
și au depus eforturi pentru a face 
din primirea în U.T.C. un act de 
certă valoare politico-educativă. 
Că acesta este singurul sens în 
care trebuiau înțelese și inter
pretate măsurile privind simplifi
carea primirii în U.T.C., o do
vedește în mod convingător fap
tul că acele organizații care asi
gură momentului primirii în 
U.T.C. un cadru de tinerească și 
entuziastă solemnitate cunosc o 
continuă maturizare, o creștere 
nu numai numerică, ci și calita
tivă.

Dar, deși sarcinile în această 
privință ca, de altfel, în toate 
privințele nu permit decît o sin
gură interpretare — aceea a con
centrării atenției spre calitate, 
spre realizarea unor activități de 
înaltă ținută educativă — faptele 
arată că unele organe U.T.C. își

Știam că la această oră sînt 
lecții și, totuși, informat că adu
narea de primire în U.T.C. a 
unor elevi va avea loc la 9,50 di
mineața, m-am dus la Școala ge
nerală nr. 6 din Piatra Neamț. 
Informația era exactă. Cînd clo
poțelul a sunat pauza, am văzut, 
într-adevăr, cum cei cîțiva elevi 
s-au îndreptat spre una din cla
sele a Vil-a. Aveau cererile de 
primire în U.T.C. în mînă. Le 
scriseseră în pauza precedentă, 
împreună cu directorul școlii In
trăm înăuntru. în clasă dezordi
ne, tabla neștearsă, ca în re
creație. Mariana Bortan, secretara 
organizației U.T.C., din clasa a 
VlII-a, trece totuși la catedră : 
„Deschidem ședința noastră cu 
scopul de a mări rindurile orga
nizației U.T.C.".

Se citește cererea elevei Vio
leta Brăilescu, după caro secre
tara întreabă : mai ai ceva de a- 
dăugat P Eleva nu are nimic de 
spus. I se pun două întrebări : 
„ce este statutul P" și „dne poa
te fi utecist P“. Apoi eleva iese, 
Invitând să intre pe colega ei, Ve
ronica Oprea. Operația se repetă 
de 5 ori. Dar nu se votase încă 
primirea în U.T.C. a celor cinci 
elevi și în clasă, cu catalogul sub 
braț și cu un teanc de caiete, a 
intrat profesoara de limba româ
nă.

— S-au adus tezele, exclamă 
cei prezenți, așteptând cu nerăb
dare să-și vadă notele. Lucrările 
adunării se precipită, înebein- 
du-se în picioare, în fugă atât cît 
mai putea permite bunăvoința 
profesoarei, preocupată, firesc, 
să-și înceapă ora.

Neîndoielnic, elevii primiți ta 
acest fel ta U.T.C. își vor fi pus 
numeroase întrebări. Fiindcă 
multe lucruri sînt chiar pentru 
unii mal mari de neînțeles. Cel 
puțin așa a lăsat să se vadă a- 
titudinea de nemulțumire, de a- 
dîncă nemulțumire cu care au 
încuviințat o asemenea acțiune 
formală, tovarășii Eugenia Arse
nic, Olimpia Mihăilă și Eugenia 
Pralea, toți trei activiști U.T.C, 
și toți trei prezenți la acest simu
lacru de adunare U.T.C. Puteau 
raporta liniștiți, adunarea a-a ți
nut. S-au mai făcut 5 primiri.

Dar să fie 
furie între 
plism ?

Liceul nr. 24 — București.

DOINA SCARLATESCU

IVLIANA RADOVAN

alexandra sutașu

aceasta singura con- 
simplificare și rim-

N. ARSENIE
întrucât primirea In U.T.C. 

reprezintă in piața fiecărui tt- 
năr ca ți a organizației un o- 
veniment cu ample ți deose
bite semnificații, ne propunem 
ca în numerele viitoare să re
venim cu alte relatări privind 
desfășurarea unor 
momente.

MIRCEA CARACAȘ

ARHIVE

asemenea

ADRIAN STĂNCULESCU

• • • • • • ••••••

DOINA TOHOTAN

De fapt Guensche dăduse or
din lui Kempka să procure MO 
litri de benzină pe care să-i a- 
duoă în grădina Cancelariei. 
Kempka făcuse rost doar de 80 
litri.

După oe Hitter a terminat de
junul, a ieșit împreună eu Eva 
Braun să-și ia adio de la cei 
oonslderați ca fiind mal apro- 
plați. Fraulein Krueger, secreta
ra Iul Bormann, descrie ta felul 
următor evenimentele :

— Hitler și Eva Braun na 
strîns mina tuturor celor adu
nați : Bormann, Goebbels, Burg
dorf, Krebs, Hewel, Voss, Rat- 
tenhuber, Hoegel, Guensche, 
Linge, Frau Christian, Frau 
Junge, Fraulein Krueger șl 
Fraulein Manzinll. Apoi cel dot 
an reintrat în apartamentele 
lor. S-a auzit un singur foc. 
Goebbels șl Bormann au aștep
tat un timp apoi au intrat In ca
meră. Hitler era Întina pe divan, 
eare între timp se murdărise 
de singe, Eva Braun era de ase
menea moartă, întinsă pe sofa. 
In dreptul el se afla un revolver 
de care ea nu se servise întru
cît se otrăvise. Erau orele 2 și 
jumătate.

— Der Chef ist tot (Șeful a 
murit). Ou aceste cuvinte 1 s-a 
adresat Kempka lui Guensche.

La scurt timp Linge împre
ună cu un ofițer SS au înfășu
rat cadavrul lui Hitter într-o pă
tură și l-au transportat, pe scă
rile bunkerului, în grădina Can
celariei. Bormann a luat In bra
țe cadavrul Evei Braun și 1- 
1-a dat lui Kempka care l-a 
transportat de asemenea în gră
dină. Toate ieșirile din cancela
rie în grădină erau blocate. Iată 
relatarea lui Kempka :

— Cortegiul arăta astfel: mal
tatii doi ofițeri SS purtan un
corp învelit într-o pătură din
care ieșean două picioare îm
brăcate într-un pantalon negru. 
Urma apoi un alt ofițer SS pur
tând în brațe corpul perfect 
identificabil al Evei Braun, 
în spatele Iui se aflau : Bor
mann, Burgdorf, Goebbels, Gu
ensche, Linge și cu mine.

Frâu Jungc despre arderea 
oorpurilor :

—. Cele două cadavre anJTost 
așesate unul lingă celălalt, Ia ©I- 
țlva pași de ieșire și au fost 
stropite ou benzină. Un bombar
dament rus a obligat asistența 
să caute un adăpost snb portalul 
ușii. Apoi Guensche a înmuiat o 
olrpft In benzină, i-a dat foc și 
a araneat-e poate cele două ca
davre eare au fost imediat în- 
vătaite-n flăcări. Asistenții au 
prezentat onorul apoi au dispă
rut In bunker.

Rattenhuber a-a ocupat da ta- 
mormlntare* resturilor rămaae 
după incinerare...

Pentru prima oară ancheta Iul 
Trevor-Roper a apărut 
Ultima ediție a văzut 
tiparului ta 1964. In 
serică ou acest prilej,

ta 1M7. 
lumina 
prefața 
Trevor-

CE N-A
Roper sublinia două lucruri: 
1) eă fapte noi n-au apărut ta 
problema dispariției lui Hitler 
șl 2) declarațiile făcute ta 
intervalul amintit nu fac decît 
să confirme concluziile sale.

Intr-adevăr, pînă în 1964 nu 
s-au adăugat piese mult prea 
importante Ia ceea ce am putea 
numi „dosarul Hitler". Dar up 
an mai târziu au apărut exact 
verigile care-1 lipseau și despre 
absența cărora el s-a plins jn 
repetate rînduri: rezultatele 
anchetei efectuate de organele 
sovietice — documente date 
publicității pentru prima oară.

Aci avem de-a face cu mai 
multe aspecte dintre care pe un 
Iac important se situează decla
rațiile fiăcute în instrucție de 
către acei martori oculari ai 
evenimentelor din bunker luațl 
prizonieri dc trupele sovietice.

■

Pe de altă parte este vorba des
pre reconstituirile șl repetatele 
acțiuni de identificare a cada
vrului lui Hitler care au avut 
loc.

Toate acestea — Împreună cu 
ancheta substanțială făcută de 
Trevor-Roper pentru Intelli
gence Service — formează un 
ansamblu ale cărui concluzii se 
impun in mod indiscutabil.

vietici * fost să examineze gră
dina cancelariei. Și intr-adevăr 
în apropiere de ieșire sînt des
coperite cadavrele Iul Goebbels 
și al soției sale.

Aotul constatator sovietic fă- 
out la 2 mai suna astfel: „La 
2 mai 1945, în centrul orașului 
Berlin, în clădirea adăpostului 
cancelariei Reichului, la cîțiva 
metri de ușile de intrare, la

— I-am văzut Ieri. Da, sînt 
copiii lui Goebbels.

A fost găsit și omul eare a 
îndeplinit această „misiune" — 
doctorul Helmuth Kunz de la 
oancelaria Reichului.

— La 27 aprilie, seara, în jurul 
orei 8—9 — a declarat el — am 
întâlnit pe soția lui Goebbels 
în coridor, la intrarea în bun- 
kerul lui Hitler. Ea ml-a spus

ȘTIUT TREVOR-ROPER
La 2 mai grupul sovietic a 

zdrobit rezistența pazei germane 
din fața bunkerului și a pătruns 
în adăpostul betonat. XJna din 
primele persoane cu eare au 
stat de vorbă ofițerii sovietici 
însărcinați cu lămurirea împre
jurărilor morții lui Hitler este 
Karl Schneider — tehnician în 
garajul cancelariei : un om vîn- 
jos, de vreo 40 de ani. El își 
amintea că la 28 sau 29 aprilie 
telefonistul de serviciu din se
cretariatul lui Hitler i-a trans
mis ordinul de a aduce în bun
ker toată benzina pe care o 
avea la dispoziție. Schneider a 
pregătit 8 canistre a 20 litri 
fiecare. Schiieider nu l-a văzut 
pe Hitler, dar a auzit Ja 1 mai 
de la Erich Kempka că Hitler 
a murit. Zvonuri despre sinuci
derea sa au circulat și în rîndul 
soklaților din corpul de pază.

Primul grind al ofițerilor so

ora 17, au fost găsite în prezența 
lt. col. Klimenco, maiorilor Bîs- 
trov și Hazin precum și a cetă
țenilor germani — Wilhelm 
Lange — bucătarul cancelariei 
Reichului,și Karl Schneider — 
tehnicianul garajului cancelariei 
— cadavrele arse al unui băr
bat și al unei femei. Cadavrul 
aparținea unui bărbat scund, 
șchiop, cu o proteză metalică 
arsă, cu rămășițe arse ale uni
formei partidului NSDAP, cu o 
insignă de aur, de asemenea 
arsă..." Revolverul marca Wal
ter găsit lîngă cele două cadavre 
nu a fost folosit.

Tot în aceeași zi au fost găsite 
și cadavrele a 6 copii — 5 fete 
si un băiat — întinse pe paturi 
într-una din camere și învelite 
cu pături.

— Ai cui sînt copiii aceștia — 
l-a întrebat Bîstrov pe vice
amiralul Vom.

că vrea să mi se adreseze într-o 
chestiune foarte importantă. Șl 
a adăugat: acum este o aseme
nea situație Incit probabil va 
trebui împreună să-i omorîm 
pe copii. Mi-am dat consimță- 
mîntul.

Și astfel, la 1 mai, Kunz a fost 
chemat telefonic de la spitalul 
aflat Ia 500 m de bunker în 
cabinetul lui Goebbels. I s-a 
explicat scopul chemării. Copiii 
au fost adormiți și apoi Ii s-au 
introdus fiolele cu otravă în 
gură.

— Gata. Cu copiii s-a termi
nat — a spus Magda Goebbels. 
Acum trebuie să ne gîndim la 
noi.

Spre sfîrșitul anchetei efec
tuate de organele sovietice a 
fost reținut Harry Mengeshan- 
sen, care făcea parte din paza 
lui Hitler. Interogatoriul i-a 
fost luat de maiorul Blstrov.

Mengeshausen s-a referit mai 
ales la împrejurările morții lui 
Hitler :

— La 30 aprilie eram de pază 
la cancelarie, patrulînd pe co
ridorul unde se aflau bucătăria 
și sufrageria verde. în afară de 
aceasta, aveam sub observație 
grădina întrucît la 80 m de 
sufrageria verde se afla adă
postul fiihrerului. Patrulînd pe 
coridor și ajungînd în dreptul 
bucătăriei, l-am întâlnit pe 
Bauer, ordonanța fiihrerului, pe 
care-1 cunoșteam bine. El mi-a 
spus că Hitler s-a împușcat în 
bunkerul său. M-am interesat 
unde se afla soția fuhrerulut, 
Bauer mi-a răspuns că și ea 
zace moartă în bunker, dar că 
nu știe dacă s-a otrăvit sau s-a 
împușcat. Am stat de vorbă cu 
Bauer doar cîteva minute, în
trucît el se grăbea la bucătărie, 
unde se pregătea mîncarea pen
tru suita lui Hitler. La scurt 
timp el s-a întors, îndreptîn- 
du-se spre bunker. N-am crezut 
în cele spuse de Bauer și con
tinuam să patrulez în zona mea. 
Nu trecuse mai mult de o oră 
de la întâlnirea cu Bauer și 
ieșind pe terasă — care se afla 
la circa 60—80 m de bunker -— 
am văzut cum din ușa de re
zervă a bunkerului, aghiotantul 
personal și valetul fiihrerului, 
respectiv sturmbahnfuhrerii . 
Guensche și Linge au scos ca
davrul lui Hitler și l-au pus Ia . 
2 m de ieșire, s-an întors șl 
peste cîteva minute au scos-o 
pe Eva Braun moartă, punînd 
cadavrul ei în același loc. Lîngă

cadavre se aflau două canistre 
de 20 litri cu benzină. Guensche 
și Linge au stropit cadavrele cu 
benzină și le-au dat foc.

Rattenhuber, șeful pazei 
Hitler :

— In jurul orei 3—4 la 
miază, intrînd în bunker 
simțit un miros puternic 
migdale amare. Adjunctul meu, 
Hagel, mi-a spus cu emoție că 
fiihrerul s-a sinucis de curînd. 
In același moment a venit Linge 
care a confirmat știrea despre 
moartea lui Hitler, declarînd 
totodată că el a trebuit să exe
cute ordinul cel mai greu pe 
care i l-a dat fiihrerul vreo
dată. L-am privit mirat. El m’-a 
explicat că Hitler înainte de 
moarte i-a dat ordin să iasă 
pentru 10 minute din cameră, 
apoi să intre, să aștepte alte 
10 minute în cameră și să exe
cute^ ordinul. Snunîn^u-”.îi a- 

" |n ca- 
înlorș 

Walter 
în fața 
vizibil

luj
a- 

am 
de

ceasta, Linge a reintrat 
mera fiihrerului și s-a 
repede cu un revolver 
pe care I-a pus pe masă 
mea. După finisare era 
revolverul lui Hitler. Și atunci 
am înțeles în ce a constat ordi
nul fiihrerului. Hitler, îndoin- 
du-se probabil de acțiunea 
otrăvii din cauza marelui nu
măr de injecții care i-au fost 
făcute ziluic o perioadă înde
lungată, i-a dat ordin Iui Linge 
să-l împuște după ce se va 
otrăvi...

SERGIU VERONA

(Va urma)
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COPIII
Copiii «înt frumoși, toți, din 

toată lumea ; albi, galbeni, negri, 
și poate, dacă ar exista și de altă 
culoare șl ei ar fi, de asemeni, 
fruinoși. O europeancă, stea de 
cinema, după o călătorie în Japo
nia a fost întrebată. Ce v-a plă
cut mai mult ? Copiii ! Dacă aș 
fi putut, aș fi luat unul cu mine 
— a răspuns ; ea însăși fiind 
mamă a cîțiva copii frumoși.

O mamă își plimba fetița 
în vîrstă de 6 luni într-un 
cărucior, pe o alee din Grădina 
Botanică. Alături de cărucior să
rea din cînd în cînd într-un pi
cior un puști pistruiat. „Marieta 
Costin — s-a recomandat tînăra 
mamă — soțul meu lucrează la 
Ministerul Transporturilor. Eu, 
pînă la nașterea băiețelului am 
fost funcționară. Am întrerupt 
serviciul pentru cîțiva ani pentru 
a mă ocupa de creșterea și edu
carea copiilor. E un sacrificiu mo
ral și chiar material absența mea 
din ctmpul muncii. în schimb 
sînt compensată de bucuriile pe 
care mi le oferă acești doi copii".

Adrian Căracaș, balerin, solist 
al Operei bucureștene, este tatăl 
unui „flăcău*. Apelativul îi apar
ține și-I folosește cu toată convin
gerea deși flăcăul mal are încă 
pînă va merge la școală. „Cătălin 
— mărturisea interlocutorul — 
este un băiat admirabil". Toate 
gesturile lui neastâmpărate se to
pesc în drăgălășenia cu care le 
race. Cînd sîntem împreună între 
oameni pe care nu-i cunoaște, a- 
tund se transformă : devine un 
flăcău timid șl iezervat Mal bine 
așa. Are timp destul să-nvețe tot 
ce este pe lume. îl iubim foarte 
mult, iar el ne răsplătește cu a- 
celeași sentimente. Intr-o zi îl văd 
bătînd de zor în toba pe care i-o 
adusesem dintr-un turneu din 
Cuba. M-am mirat fiindcă pînă 
atunci nu se apropiase de ea. Ce 
faci ? Vreau să învăț să cînt la 
tobă și atunci pot să vin la tine 

i la teatru în fiecare seară; tu joci 
și eu îți cînt".

In cartierul Drumul Taberei 
am fost invitat în apartamentul 
familiei Mateescu. Gazda, Eleo
nora, o femeie trecută de prima 
tinerețe, mi-a vorbit de cei trei 
copii ai ei ; Emilia, 12 ani, elevă ; 
Emil, 14 ani, elev la școala profe
sională ; Costel, 20 ani, lucrează 
împreună cu tat^l său Ia Uzina 
„Vulcan". „Sînt copii buni, n-am 
de ce să mă plîng și în casă Ia 
noi e numai bucurie. Cea mai 
frumoasă zi la noi este duminica. 
Atunci ne adunăm toți în jurul 
mesei, rîdem, glumim, povestim 
de-ale noastre. După-amiaza Emil 
și Emilia pleacă la cinematograf. 
Costel cu taică-său joacă o pai- 
tidă de table și eu le fac cîte-o 
cafea".

Și asemenea păreri reporterul 
a consemnat multe. Copiii sînt 
buni, sînt frumoși, aduo bucurii, 
în mesajul plin de viață pe care

ei fi revarsă în viața unei familii 
răzbate totdeauna și întrebarea 
cu care din cea mai fragedă 
fjruncie ei încearcă sâ perceapă 
urnea : „de ce întrebarea pusă 

cu insistența de care numai copiii 
sînt capabili, atrage chiar din 
momentul în care a fost rostită 
pentru prima oară atenția asupra 
datoriilor pe care le au părinții.

Acum cînd sînt scrise aceste 
rfnduri pe masa de lucru a sosit 
o scrisoare de la cititoarea Maria 
Georgescu din Sibiu. Ea vorbește 
admirativ de familia Lepădatu cu 
care este vecină: „O familie care

Oglinda
generației

viitoare
ancheta în rindul 

pârinților

poate fi exemplu în întreg orașul. 
Tatăl sever dar cu un suflet ales. 
Mama bună și muncitoare. Toți 
copiii lor, două fete și cinci băieți 
muncesc cu dragoste acolo unde 
le este locul, își iubesc părinții, și 
țin foarte mult unul la altul. Pă
rinții lor au știut să le dea edu
cație încă de cînd erau mici și au 
rostit primul „de ce".

Scrisoarea aceasta mă cheamă 
spre o întîmplare recentă petre
cută la școala generală nr. 118 
din Capitală. Totdeauna orice 
părinte spune despre copilul său 
că este cel mai bun, cel mai fru
mos. Și trebuie să-l credem. Așa 
va fi fost vorba și despre fetița 
care este eroina întîmplării. A- 
ceastă fetiță la o teză dată de pro
fesoară a copiat. Singura din cla
să, și n-a observat-o nimeni. Pro
fesoara fiind foarte sigură pe sen
timentul de cinste al copiilor n-a 
supravegheat cu destulă severi
tate modul în care decurgeau lu
crările. Eroina noastră a dat teza 
liniștită și a plecat acasă. Făcuse 
gestul dintr-un sentiment de 
bravadă copilărească. Numai că, 
să copiezi la o teză nu este egal 
cu a înfrunta primejdiile unui 
gard ascuțit pentru a lua un măr 
din grădina vecină. Acasă, și a- 
cum atenție — aici intervine ceea 
ce s-a relevat de multe ori de-a

lungul anchetei noastre: spiritul 
de înaltă răspundere socială pe 
care părinții îl au — sau, în u- 
nele cazuri trebuie să-1 aibă față 
de copii, spirit pe care evident 
îl doresc perpetuat — acasă, fe
tița, cu lacrimi în ochi, a mărtu
risit mamei fapta necinstită. 
Mama nu și-a certat fata dar a 
convins-o împotriva sentimentului 
de rușine a amîndurora să mear
gă să povestească profesoarei 
ceea ce se întâmplase. Și ca s-o 
ajute au plecat împreună. (Sigur, 
fetița n-a primit nici-o admones
tare, ci a fost pusă să repete 
teza).

S-a întîmplat așa fiindcă mica 
noastră eroină nu putea să mintă, 
fusese astfel crescută de părinții 
ei și dacă vreți fiindcă trebuia să 
r&mînă în continuare pentru 
mama șl tatăl ei „cel mai bun și 
mai frumos copil".

Profesorul Onoriu Coman, di
rector în științe medicale, direo- 
torul Clinicii de puericultură — 
Casa copilului nr. 1 București, în 
sens figurativ tatăl a cîteva sute 
de micuți, ne-a vorbit cu multă 
emoție și dragoste despre copii.

„Noi — spune el — cadrele de 
modici și cadrele medico-sanitare 
care activăm aid avem o sardnă 
dintre cele mai nobile : pentru 
noii născuți pînă la vîrsta de 8 
ani ținem locul părinților absenți 
acum din diferite motive — din
tre care unul poate fi cel mai tra
gic — îngrijindu-ne de sănătatea 
acestor copii, de alimentarea co
respunzătoare vîrstei șl dezvoltării 
lor, de începuturile educației lor. 
Domeniul nostru de activitate este 
firește un mic exemplu în raport 
cu marea operă medico-socială 
pe care o îndeplinește statul nos
tru socialist în grija sa față de 
copii prin rețeaua de asistență a 
mamei și copilului la diferite ni
vele î începînd cu dispensare da 
circumscripție rurală și pînă la 
spitalele clinice de pediatrie. îri 
lumina acestei griji generoase — 
sumele cheltuite de stat pentru 
asistența acordată copilului cresc 
cu fiecare buget — apare tot 
mai ciudată purtarea unor părinți 
față de copiii pe care îi avem aici, 
lăsînd totul pe seama instituțiilor, 
adică ignorînd cele mai elemen
tare răspunderi sociale de pă
rinte".

Bineînțeles, aceste sînt cazuri, 
și dacă ne-am amintit astăzi de 
ele este pentru că sănătatea fizi
că și morală a copiilor reclamă 
îndeajuns dispariția acestor ca
zuri.

Frumusețea fizică și morală a 
copiilor implică în societatea 
noastră înflorirea în sufletele ce
lor mai tineri cetățeni a unor sen
timente de înaltă răspundere so
cială. Interlocutorii anchetei noas
tre l-au înfățișat ca unul dintre 
cele mai importante, acela al dra
gostei față de muncă și creație.

V. CONSTANTINESCU

SCUFIȚA ROȘIE — Olga Mandiuc, clasa a Vl-a Domeșți—Suceau* LA NUNTA — Ionel Militaru — clasa a Vl-a, școala generală 
Stoicănești, județul OU

PARTIDULUI
Spre soare să-nălțăm, copii ai țării,

Un cîntec drag, să zboare-n largul zării, 
Să spună el de visele-mplinite, 
Ale copilăriei noastre fericite.

Să poarte ctntecul tn depărtare, 
Salutul nostru spre Partid, In zare. 
Căci el Partidul, dă Învățăminte, 
îndrumător ne este și părinte.

Veghează pacea pe cuprinsul țării. 
Veghează Intr-una toți copii țării. 
Avem tot viitorul înainte, 
Să mulțumim partidului părinte.

Hai să Înălțăm tiebrinte etnt copil. 
Șl glasurile noastre unite, mii. 
Să se ridice pină-n depărtare, 
Ductnd salutul spre Partid in zare.

ELENA CIOBAN
Clasa a VIII-a B, Școala generală 
nr. 2 — Reșița

LA PLIMBARE
Ce-ai tn mtnă, lasă Jos I
Pui cu părul mătăsos și cu ochii de cicoare» 
Dă minuța 1 Opa mare !
Hai cu zimbeteie stol, mesei să ti dăm ocol.

Copăcel, incetinel, 
Puiul mamei mititel
— Pune pasul... unu... doi 

odată amîndoi — 
cuminte ochi de stea 
te las deabușilea!

Nu 
Fii 
Că

Nu
Ai

asculți, mă superi, uf! 
răbdare, că faci buf.

Pune pasul... stai puțin 
Celălalt, obraji de crin 
Vezi și bagă bine seama...

Te-afli-n pădurea tăcută, 
Ești apa izvorului clar; 
Zefirul din tine Împrumută 
Parfumul tău dulce și rar.

Te găsesc In orice culoare, 
Ce naște-n petale de flori, 
Compui
A razei

minunata chemare 
de soare tn zori.

tn tot ce-nconjoarlTe văd __
Viața ce-o duc zi de zi ;
Și-ți doresc, iubita mea țară, 
Mereu mai frumoasă să fii!

FILOTTI DANA CARMEN
Clasa a Vll-a A, Școala gene

rală nr. 28 — București

DE VORBĂ
CU MĂREA

I-a zta marea fetei; 
Ai făcut mare păcat 
tot albastrul de pe ape 
înadins mi l-ai luat

L-ai furat pe neștiute 
Cum fac oamenii cei răi 
Nu mi-a mai rămas nimica 
Tot l-ai pus tn ochii tăi

Și nu-ți fu deajuns attta, 
Ochii-țl dulci cu adinei visări 
Au furat șl tot seninul, 
Cerului aflat pe mări.

Ceru-ntreK și marea toată. 
Nu mai Însemnăm nimic 
Eu acuma-s mare verde 
Ceru-i un biet cer calic 1

Fata pltnge!... Marea ride 
Zvîrle-n ea cu stropi ușori 
Și-i sărută ochii albaștri 
Dulci, adinei, fermecători I

• • ® © O 6
Retrospectivă, de Ziua intema- 

țională a copilului, și pe alte me
ridiane. O dată cu ea întîlnim și 
o altă imagine a copilăriei.

In Africa, America Latină, Asia, 
continente în care trăiește cea 
mai mare parte a locuitorilor pla
netei noastre există — ușor de 
demonstrat — o dramă a copiilor 
și a copilăriei. Potrivit unui raport 
al Fondului Națiunilor Unite

tria extractivă, chiar înainte de a 
împlini vîrsta fragedă de 13 ani.

O societate nedreaptă, cu legile 
ei nedrepte, fură copilăriei copi
lăria. Ce inimă nu palpită în fața 
unor cifre ca cele amintite mai 
sus ? Statisticile comunică o zgu
duitoare dramă. 3 000 000 de 
copii din această lume mor de 
foame anual. Jumătate din copiii 
țărilor care și-au căpătat în ulti-

IONESCU M. ION
Clasa a Vll-a, Școala generală 
nr. 49 — București

Vin să te sărute mama!

(Urmare din pag. I)

O rază de soare, o speranță. Pe continentul 
african copiii întîmpină cu bucurie știrea des

chiderii unei școli

RECORDURI TRAGICE

BÂRĂGÂU C. VIORICA-GABRIELA
Clasa a Vl-a D, Școala generală 
nr. 86 — București

PRIVIND IN OCHII COPIILOR

In unele țări slab dezvoltate 
copiii cerșesc pentru a-și asi
gura cele necesare minimei 

existențe

pentru copii (UNICEF), jumătate 
din numărul copiilor din lume își 
duc viața in țări in care venitul 
anual pe cap de locuitor este sub 
100 de dolari. In majoritatea ță
rilor în curs de dezvoltare, unde 
copiii sub 15 ani formează aproa
pe 45 la sută din populație, posi- 

acor- 
sînt 

ajuta 
sînt
orar

pe 45 la sută din populație, 
bilitățile de școlarizare, de 
dare a asistenței medicale, 
foarte reduse. Pentru a-și 
familiile, mulți dintre copii 
obligați să muncească cu 
normal pe plantații sau în indus-

mii ani independența sînt anal- 
faheți.

In Guatemala, dacă alfa
betizarea continuă în ritmul ac
tual, problema va fi rezolvată 
abia peste 200 de ani I Lipsa ca
drelor didactice, a localurilor, a 
fondurilor necesare lasă în fie
care an milioane de copii în afa
ra celor mai elementare noțiuni 
de. civilizație: scrisul și cititul. In 
Bolivia, din cei 3 500000 de lo
cuitori 2 100 000 sînt analfabeți.

Peste aceste condiții, ciuntite 
pînă la sublimită, se așează cu zi-

durile ei înalte, politica de segre
gație rasială. In Republica Sud- 
Africană, Rhodesia, Mozambic, 
Angola, și în alte teritorii, popu
lației de culoare — imensei ma
jorități a populației acestor țări 
— îi este interzis accesul spre în
vățătură.

Am putea continua șirul dure
ros al exemplelor. Nu asta 
ne-am propus. Am vrut — solida- 
rizîndu-ne cu cauza acestei ge
nerații — să conturăm un sumar 
tablou al copilăriei ei.

I. TIMOFTE

Ce dezvâ 
luie »ta 

tistica 
despre co 
piii din țâ 
rile slab 
dezvol

tate

rîndurile de mal jos — îmi 
mărturisea la citeva luni 
după ce devenise tată că a 
trecut ou acest prilej 
creasta propriei sale crize 
de creștere spirituală. Nu 
l-am înțeles atunci. L-am ur
mărit apoi în ce făcea. în 
cum făcea, în ce spunea, In 
cum spunea. Era un altul. 
Vanitosul ce devora succese 
ușoare șl efemere dispăruse, 
blazatul eare-1 urma la pas 
după un nou balon de săpun 
strîns cu avariție la piept sa 
pierduse undeva printre a- 
mlntlrile de care ne e ru
șine să ne amintim, senti
mentul de persecuție — de 
cea de lîngă el, de cel de 
lingă el, de ploaia care că
dea atricîndn-i vacanța — cu 
care se justifica și justifica 
fată de alții balonul de ni
mic care exploda în nimic — 
val ! — îl recuza acum ca o 
prielnică pornire. Era el și 
era, totuși, altul. Era tată ! 
Nu cred că în viața unui om 
mai poate fi egalat acest 
sentiment de certitudine, de 
echilibru interior decît cel 
pe care-1 investește postura 
filială a omului. Nu e aici, 
evident, o plasare într-un 
spațiu eliberat de atracțiile 
gravitaționale ale zestrei bio
logice a fiecăruia dintre noi 
și, cu atît mai puțin, o re
semnare totală în fața vieții 
care este identificabilă cu o 
mare bătălie pe care o du
cem, cu noi înșine, supri-

mtnd pornirile subumane, 
care se reduc interior, cu 
inerția și alte zestre moște
nite social, din jurul nostru, 
vrem să fim mal buni și să 
facem să fie mai bine. Pri
vind în ochii copilului meu, 
al tău, al nostru, propria 
noastră existentă capătă cel 
mai sigur sens.

Dar aoeastă postură indi
viduală, această sumă de in
terese personale ce se string 
ca nn evantai Invers, spre 
privirea de omenie esențiali- 
zată a copilului nu este o 
terapeutică aplicabilă ici șl 
colo, acolo unde s-ar simți 
nevoia, ol un sens major al 
Întregii societăți, legătura 
inter-individuală cea mai in
destructibilă, numitorul co
mun ireductibil al interese
lor particulare caro compun 
interesul general, interesul 
întregii noastre comunități so
cialiste. Statul și partidul 
nostru canalizînd toate ener
giile — de condiție materia
lă și spirituală — ale între
gului popor £ao un gest so
cial absolut necesar propă
șirii României socialiste, tra
ductibil altfel în existența 
noastră prezentă care va de
veni din ce în ce mai pros
peră și, un gest de largă re
zonanță istorică, transmițînd 
viitorimii o cotă superioară 
care trebuie întregită și am
plificată.

Privind în ochii copilului 
te angajezi combatant în a- 
ceastă bătălie a oamenilor 
pentru ei, oamenii !
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și asimilare a influențelor și in
tențiilor pedagogice exercitate 
asupra conștiinței lui prin cu
noștințe, exemplul personal ș.a. 
A atribui toțul studentului, în
seamnă a minimaliza și denatu
ra rolul și locul pedagogului în 
procesul de învățămînt, a-1 face 
de prisos. Deci, de bună seamă, 
nu putem aprecia ponderea a- 
cestor factori, altfel decît pri- 
vindu-i în unitate. Examenul 
însuși este susținut de ambii 
factori implicați în relația res
pectivă — student — pedagog, 
întrucît atît unul eît și celă
lalt încearcă starea de emoție, 
de eventual succes sau eșec, iar 
dacă poate fi vorba de o anga
jare inegală, oricum balanța în
clină mai greu spre responsabi
litatea pedagogului. Aceasta, 
fiindcă învățămîntul în ansam
blu trebuie să fie eficace sub 
aspect instruct!v-educativ, iar
la realizarea acestui obiectiv 
concură toate disciplinele inclu
se în olanul de învățămînt. Or» 
eficacitatea fiecărui obiect de 
studiu, chiar dacă nu este asi
gurată exclusiv, este oricum o- 
rientată de pedagog prin cursuri, 
seminarii și alte activități, iar 
nivelul calitativ realizat se dez
văluie pregnant îndeosebi prin 
probele de examen — lucrări 
scrise, lucrări practice, răspun
suri orale, în funcție de specifi
cul fiecărei discipline.

Aceste probe de verificare și 
apreciere a pregătirii studenți
lor au devenit tradiționale, uni
versale, chiar dacă de la o țară 
la alta, de la un examinator la 
altul se realizează după o op
tică și o tehnică psihologică și 
metodică diferită*.

Examenul este un prilej de 
confruntare a efortului peda
gogic investit cu efectele, une
ori extrem de nuanțate, de in
egale ale acestuia în conștiința 
studenților, în funcție și de in
dividualitatea și personalitatea 
lor. Deși rezultatele studentu
lui sînt încă uneori direct si ex
clusiv raportate la felul de a 
fi și chiar la calitatea pregătirii 
profesorului, mai cu seamă cînd

servatoare a cunoștințelor reali
zată prin memorie ; pătrunde
rea și sistematizarea lor într-o 
manieră proprie prin gîndire, uti
lizarea și reconectarea lor crea
toare prin imaginație, aptitu
dinea de a le aplica și folosi cu 
suplețe ? Cu alte cuvinte, diag
nosticăm prin examinare cu
noștințele. aptitudinile, pricepe
rile și deprinderile, inteligența, 
memoria, imaginația, calitățile

altfel, se și proceda în trecut, 
mai ales pe treapta învățămîn- 
tului universitar ? De asemenea, 
timpul de examinare poate fi 
oare precizat atît de rigid ? în 
fond, un profesor cu experiență 
și intuiție fină se poate edifica 
uneori după primele cuvinte, 
ceea ce nu exclude însă nici 
eventualitatea de a sfîrși, dese
ori, examenul, fără să-și fi pu
tut face o imagine clară, con-

sînt aici extrem de nuanțate. 
Practic posibilitățile umane în
registrează mari și nețărmurite 
diferențe, iar sistemul de no
tare îngrădit, de regulă, între 
4 și 10 , ceea ce întreține in
evitabil un ridicat coeficient 
de nivelare a aprecierilor. Apoi 
nici nu există încă criterii ri
guros obiective pentru moti
varea fiecărei note din scars 
respectivă. Pentru disciplinele

înțelesuri și idei generale ; unii 
urmăresc mai ales latura teo
retică, speculativă -a cunoștin
țelor, alții latura aplicativă, ca
pacitatea de a ilustra și con
cretiza ideile abstracta; unii 
sînt preocupați mai mult de 
efectele instructive, alții de cele 
formative ale disciplinei lor.

La toate acestea se adaugă 
încă înclinația unor pedagogi 
de a aprecia răspunsurile stu-

mîne la nivelul unor relatări 
fragmentare, unilaterale, ' învă
țate mecanic.

La aceste modalități indivi
duale se adaugă încă și alte ca
lități și trăsături de comporta
ment : curajul, timiditatea, mo
destia, înfumurarea, încrederea 
sau neîncrederea în forțele pro
prii, vîrsta, înfățișarea fizică, 
gradul de expresivitate ș.a.

Subiectivitatea aprecierii cu-

turbantă să fie înlăturate. A- 
ceasta înseamnă că examenul — 
contrar unor practici uzitate — 
ar trebui să decurgă pe tonul 
unei convorbiri interpersonale, 
a unei firești confruntări de 
idei, opinii ș.a., ceea ce implică 
o măiestrie înaltă din partea 
examinatorului și o receptivi
tate adecvată, un optim echi
libru interior din partea celui 
examinat.

sînt nesatisfăcătoare, e bine să 
nu se treacă peste un adevăr 
elementar. De la predarea pînă 
la asimilarea cunoștințelor se 
interpun multe verigi, iar cea 
hotărîtoare este atitudinea stu
dentului față de învățătură, față 
de disciplina și stilul muncii 
universitare, căci nu poate fi 
nici studentul absolvit de răs
pundere. In orice caz, este o- 
portun să se evite cel puțin 
judecățile cu viză unilaterală și 
cu tendință absolutizantă.

O altă problemă, care sus
cită încă discuții, se referă la 
obiectul sau laturile supuse in
vestigării prin examinare. Ce 
anume supunem aprecierii — 
cunoștințele, priceperile și de
prinderile, aptitudinile ? ; ră- 
mînem în limitele culturii ge
nerale a disciplinei respective 
sau coborîm apre problematica 
detaliată.

De asemenea, căror funcții 
psihice ne adresăm cu precă
dere ? — interesează latura con

INCURSIUNI IN PSIHOLOGIA EXAMENELOR
personalității ? Aceasta se cere 
de la caz la caz precizat, de
oarece tehnica examinării și ma
niera aprecierii vor fi, cum este 
și firesc, condiționate de na
tura obiectivelor urmărite. Re
feritor la tehnica examinării e 
necesar să înțelegem mai în- 
tîi natura și eficiența practici
lor uzitate. Este oportun, de 
exemplu, să facem un secret din 
formularea subiectelor de exa
men (avem în vedere exame
nele curente) sau ar fi mai in
dicat ca ele să fie afișate din 
timp și cunoscute în prealabil 
de studenți ? In ceea ce ne pri
vește înclinăm pentru această 
ultimă rezolvare.

Interesează, de asemenea,
dacă este temeinic motivată 
practica elaborării biletelor de 
examen, care întreține ideea 
de hazard, sau ar fi mal adec
vat să angajăm serii de cîte 
4—5 studenți în dezbaterea unor 
probleme axate pe esențial șl 
anunțate în timp util, cum, de

vingătoare asupra pregătirii 
candidatului. Evident, timpul 
de examinare va oscila sensibil 
de la caz la caz, dar chiar mi
nimal fiind, i)u este îngăduit să 
se planifice circa 40—50 de can
didați într-o zi, ceea ce facili
tează oboseala și frecvența ero
rilor — deseori grosolane — de 
apreciere. în timpul examinării 
intervin șl particularități indi
vidual: — unii studenți se mo
bilizează ușor, alții mai greu, 
dfferă, de asemenea, gradul de 
emotivitate, ritmul expunerii, 
incit timpul de examinare este 
afectat și de astfel de factori 
subiectivi.

Problema cea mal complexă, 
mai dificilă și mai expusă im
plicațiilor subiective, multiple
lor influențe, determinări și ab
dicări rămîn însă aprecierea re
zultatelor prin note. Or, nota 
are semnificația de recompensă 
sau de sancțiune, Iar efectul ei 
trebuie să fie întotdeauna edu- 
eativ și stimulativ. Dificultățile

social-umaniste stabilirea unor 
astfel de criterii constituie o 
operație mai mult decît ane
voioasă, riscul aprecierilor su
biective fiind cu mult mai po
sibil decît în domeniul științe
lor pozitive.

In ansamblu, frecvența ero
rilor de apreciere privește nu 
atît notele extreme 3—4 sau 
0—10, cît mai ales distribuția 
medie a lor, 5—6 și chiar 7—8, 
între aceste limite diferentele 
fiind greu sesizabile.

Caracterul subiectiv al apre
cierii este întreținut deopotrivă 
de cei 2 (doi) factori student- 
profesor.
v în primul rînd, de la un pe
dagog la altul diferă însuși ni
velul de exigență, formația in
telectuală și morală, tipul de 
personalitate. De asemenea, di
ferită poate fi însăși optica și 
tehnica examinării; unii peda
gogi sînt — se știe — metlculoși 
șl atențl la rigoarea amănuntu

lui. alții, dimpotrivă, merg pe

dentului în funcție de felul în 
care a fost apreciat și la alte 
discipline, procedeu desigur pro
fund nepedagogic. Dispoziția pe
dagogului este și ea oscilantă în 
funcție de diverși factori (sta
rea sănătății, echilibrul psihic, 
gradul de oboseală ș.a.), ceea ce 
influențează aprecierea. Aceasta 
este uneori condiționată și de 
natura raporturilor, a impresi
ilor prealabile reciproce ; pre
cum și a altor relații exterioare.

Pe de altă parte, studentul în
suși contribuie la subiectivita
tea aprecierii prin tehnica ex
punerii sale: unul este stăpîn 
pe raționamente, convins de jus
tețea relatărilor sale, altul dim
potrivă, este oscilant, nesigur ; 
unul răspunde antrenînd mai 
mult memoria, altul face apel la 
inteligență ; unul este spontan 
și profund, altul greoi și super
ficial ; unul recurge la corelații, 
asociații interesante interdisci- 
plinare, mobilizînd prompt cu
noștințele asimilate, iar altul ră-

noștințelor este deci menținută 
de ecuația personală a celor doi 
factori (student-pedagog), ca și 
de relativitatea criteriilor și mo
dalităților de apreciere.

în alte țări, în special în 
S.U.A., la examene se folosesc 
baterii de teste de cunoștințe, 
aptitudini, în vederea unei esti
mări mai obiective. Și aceste 
probe au însă destule inconve
niente, pe Ungă tehnica compli
cată de valorificare și cantifi- 
care a rezultatelor.

Aprecierea subiectivă ar pu
tea fi oarecum îngrădită prin 
cunoașterea prealabilă a fie
cărui candidat, a efortului de
pus, a fondului său aperceptiv, 
a interesului pentru disciplina 
respectivă, a eventualelor di
ficultăți întîmpinate, a trăsătu
rilor de personalitate.

De asemenea, interesează tot 
în acest context ambianța, cli
matul psihologic în care se 
desfășoară examenul, astfel ca 
tensiunea inhibitivă, emoția pre-

Ambianta preocupă și ea, de
oarece afectează comportarea și 
chiar randamentul mental al 
studentului. De regulă, trans
formarea sălii de examinare în
tr-un peron, pe care se pe
rindă tot felul de persoane ne
cunoscute, exercită • o influență 
profund nefastă atît asupra exa
minatorului (căruia trebuie să 1 
se acorde totală încredere, fiind 
considerat suveran al aprecierii), 
cît și asupra celui examinat, 
care se inhibă sau își dezorgani
zează deseori gîndurile, apărînd 
sub nivelul pregătirii sale.

Iată doar cîteva dintre pro
blemele privind psihologia șl 
metodica examinării asupra că
rora s-ar cuveni să reflectăm 
mai stăruitor, efectuînd investi
gații științifice riguroase și de 
amploare, generalized totodată 
experiența pozitivă, expresie a 
unui autentic stil universitar de 
pregătire a viitorilor specialiști.
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— Spune-mi, Stropha, îl întrebă maestrul pe asistentul său, 
cunoști motto-ul pe care l-a pus biograful în fruntea capitolu
lui trei în care consemnează alte aspecte ale vieții noastre, 
ai auzit de dictonul : „poeta nascitur, non fit" ?

— Da, maestre.
— Și cum îl traduci ?
— „Poetul se naște, nu se face* !
— Eroare, eroare fatală, Stropha ! Toate tălmăcirile clasice 

perpetuează greșeala asta de neiertat. Adevărata traducere este : 
„poetul se naște ca să-nu facă nimic“. Da, da Stropha, nu lua 
figura asta mirată, nu simula uimirea, și nu te revolta : ceea 
ce numim de cele mai multe ori lașitatea altora, nu e decît 
propria noastră lipsă de suplețe: reala misiune a poetului 
autentic e să nu facă nimic, și sînt gata să-mi sprijin demons
trația pe argumente istorice irefutabile. Homer, de pildă, știi 
si fi făcut în viață și altceva decît „Iliada“ și „Odiseea“ ?

— Homer a fost orb.
— Aș fi putut jura că vii cu explicația asta. Dar Dante ? A 

rămas în urma lui și altceva decît „Divina Comedie" ?
— Shakespeare a fost actor.
— O excepție.
— Cehov a practicat medicina.
— Nu vorbesc de dramaturgi. De poeți. De acele ființe cu 

adevărat superioare mutanți anunțînd lumi viitoare, la ei mă 
refer, și nu la succedaneele lor incerte, ca numele pe care 
le-ai citat din naivitate. Poetul, dragul meu, și te plîng că pînă 
la vîrsta dumitale, n-ai reflectat cu deplină seriozitate și com
petență la problemă, nu trebuie să facă nimic — și ca să fiu 
consecvent cu mine însumi — nici măcar poezii. Ca să le 
rămînă întreg, nealterat, netulburat timpul necesar reveriei, 
visului și contemplației. Acum ai înțeles, în sfîrșit, Stropha ?

— Da, maestrejngăimă asistentul devastat da elocința toren
țială a «avântului.
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Aventurile profesorului
KATTA șl ale asistentului 

sau STROPHA
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— De Mord. ttn* t&eft eâifcnuit de • întrebare : din ee eă 
trUaaeă?

— Cine ?
— Poeții.
Problema fl puse subit pe Katta în acea stare colerică, vecini 

cu apoplexia, de care Stropha ae temea cel mai tare.
— „Din ce o să trăiască" T Din ce o să trăiască, al întrebat T 

Dar obștea, dar colectivitatea umană unde e ? Cîțd oameni îți 
imaginezi că există azi pe planeta noastră, Stropha ?

—Trei miliarde.
— Exact Șl cîțl poeți T Să-ți spun eu care am alcătuit azi 

noapte — nu-mi pot îngădui luxul să dorm — o statistică 
aproape completă. îmi lipsesc date privind situația din Portu
galia și Creta, dar asta nu modifică esențial cifra : patruzeci 
și cinci de mii șase sute nouă, în ipoteza că îl trec printre 
poeți și pe cel care se ocupă în clipa de față de noi, și cred 
că n-ai nimic împotrivă să-i fac această politețe, patruzeci și 
cinci de mii • șase sute opt, dacă renunț la el. Ei, bine, ce 
înseamnă pentru trei miliarde de oameni sarcina să întrețină
o minoritate atît de infimă, dar în același timp atît de glo- . 
rioasă ? Nu, scumpul meu Stropha, îți repet: pentru ca ome- I 
nlrea să meargă mai departe e absolut obligatoriu ca poeții I 
să nu facă nimic și nici măcar versuri.

— Și atunci poezia cine s-o facă, maestre T
— Ceilalți!
Cu aceasta Katta își începu febril redactarea stadiului său 

de răsunet mondial: „Pentru poezia nerostită și nescrisă, forma 
cea mai înaltă a artdi", în timp ce asistentul său căzu pe 
gînduri. Din fericire însă gîndurile lui Stropha erau în noaptea 
aceea foarte moi, îneît nu se alese decît cu o vagă, impercep
tibilă, zgîrietură. Lumina dimineții batea în ferestrele profe
sorului pe cînd acesta mai lucra pasionat înegrind pagină după 
pagină cu un scris mărunt și caligrafic, vegheat de asistentul 
său devotat, adormit în fotoliu. La ora opt savantul iscăli 
satisfăcut, în timp ce Stropha, trezit de o cafea amară, aștepta, 
emoționat, ca maestrul să-i citească ce a scris.

Spre stupefacția sa însă Stropha îl văzu pe Katta semnînd 
și rupînd manuscrisul în bucățele.

— De ce, de ce, maestre ? izbucni asistentul, îndurerat, încre
dințat că asistă la un sacrilegiu.

— Să nu fim orgolioși, Stropha. Cel mai grav păcat al filo
zofului e zădărnicia, vanitatea de a lăsa posterității o moștenire 
care nu e de cele mai multe ori decît o povară, impunînd 
urmașilor discuții, interpretări și controverse. Cunoști capito
lul lui Aristoteles privitor la „Comedie" ?

— Nu, maestre, fiindcă s-a pierdut.
— Sublim I în acest fel fiecare dintre noi e liber să-și ima

gineze despre acest studiu ce vrea și orice.
$i zicînd aceste cuvinte, notate urgent de asistentul său, 

ca să nu albă soarta Stagyritului, profesorul se îndreptă spre 
camera sa de culcare, pentru cîteva ceaeuri, binemeritate, de 
odihnă.
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UMOR o SATIRĂ • UMOR
E/iberot de lanțurile care-l țin- 

tuiau de stîncă și vindecat de 
hepatita cronică pe care i-o în
treținea ciocul hulpavului vultur, 
Prometeu mulțumi emoționat lui 
Hercule, urîndu-i în încheiere:

— Succes în probele care te 
mai așteaptă. Sînt convins că 
vei urca pe podiumul învingăto
rilor în campionatul mitologic 
de lupte libere.

— Numai de m-aș menține în 
formă, mormăi Hercule.

Și cum, asemenea multor at- 
leți, nu prea-i plăceau discursu
rile, strînse mina lui Prometeu în 
tăcere, dar cu atîta vigoare, în-

cît fostul prizonier gemu înăbușit 
și, multă vreme încă după ple
carea salvatorului său, își frecă 
degetele zdrobite. Apoi, întinzîn- 
du-și cu voluptate mădularele 
amorțite de îndelunga imobili
tate la care fusese osîndit, începu 
să coboare agale povîrnișurile 
abrupte ale Caucazului.

Nădăjduia că acum, cînd se 
putea mișca în voie, va găsi răs-

gîndurile lui. Un berbec negru, 
cu fruntea bombată și coarne 
răsucite, ca niște imenși cercei 
pop-art, îl privea batjocoritor cu 
ochii lui, mici și vicleni, pe care 
pleoapele nu coborau niciodată.

— Cum ți-a priit vacanța la 
munte, dragă Promt ? întrebă 
berbecul. A fost un concediu 
lung de data asta, un concediu 
de creație... acordat după creație.

F

► VASILE BĂRAN

lui. Pretutindeni întîlni focul. 
Văzu păduri milenare, mistuin- 
du-se în flăcările răsărite din 
grăuntele unui jăratec semănat 
din nebăgare de seamă. Văzu 
pălălaia lacomă prefăcînd în tă
ciune verdele generos al ierburi
lor unduitoare de pe necuprinsul 
șesurilor. Văzu turme de mamuți, 
gonind înnebunite de groaza pîr- 
jolului care le mina din urmă.

Pelicanul
de pasaj
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puns la o întrebare care-l mun
cise încă pe vremea cînd zăcea 
răstignit pe aspra saltea de piatră 
a muntelui: ae ce se mîniase pe 
el Jupiter ? E drept că făpturile 
pe care le plăzmuise din lut Pro
meteu semănau la chip cu zeii. 
Dar cît de nevolnici erau acești... 
cum le spunea ?... a, da, oameni... 
Cît de nevolnici erau oamenii în 
comparație cu nemuritorii loca
tari ai Olimpului, și, mai ales, cu 
omnipotentul stăpîn al fulgerelor 
și tunetelor I Pînă și cel mai 
mărunt dintre zei — dolofanul 

șolticul Cupidon — întrecea 
ca putere pe cel mai vînjos din
tre oameni. Pentru ce se supă
rase, așa dar, Jupiter ?

Un hohot de rîs ironic, care 
se auzi dinspre un tufiș de jne- 
peni, îl zmulse pe Prometeu din

de NICOLAE MINEI
Prometeu înțelese numaidecît 

că avea de-a face cu Jupiter. 
De altfel, acesta nici nu-și dădu 
osteneala să-și ascundă prea mul
tă vreme identitatea :

— M-ai înfruntat cu nesăbu
ință, continuă el. Nu ți-a fost de 
ajuns că i-ai zămislit pe oameni, 
le-ai mai dăruit și focul, 
urcă pe spinarea 
arăt ce-au făcut 
din cadoul tău.

Impresionat de 
și sigur de sine 
Prometeu încălecă pe spinarea 
lînoasă a berbecului și se lăsă 
purtat, într-o viteză care depășea 
orice limită legală, prin meleagu
rile unde se aciuiseră protejații

Hai. 
mea și o să-ți 
nemernicii aia

tonul sarcastic 
al lui Jupiter,

Văzu limbile de fum cenușiu și 
înnecăcios, care se înălțau din 
peșterile sacre, sălășluite odinioa
ră doar de spiritul dumnezeiesc 
al lui Apolo.

— Uită-te bine, uită-te bine I 
îl îndemna mereu berbecul.

* Uită-te cum pustiește și profa
nează darul tău, în mîna făptu
rilor tale.

Prometeu tăcea, copleșit de 
amărăciune. Prin urmare jertfa 
lui fusese nu numai zadarnică, 
ci și dăunătoare. în loc să creeze 
nimicise. Cu durere în suflet, 
era nevoit să dea dreptate călă
ului său: își meritase pedeapsa.

Dar, ca ori de cîte ori lua în
fățișarea unei vietăți, Jupiter era 
supus slăbiciunilor ei, așa că 
începu să obosească. Berbecul își 
domoli goana și atunci Prometeu

avu prilejul să vadă și altceva 
decît ceea ce îi arăta zeul-vehicol. 
Văzu pavăza de flăcări ridicată 
de codrii arzînd în calea fiarelor 
sălbatice care atacau așezările 
omenești. Văzu spicul bălai și 
durduliu al griului, înălțîndu-se 
deasupra cîmpiilor pe care vîl- 
vătăile gospodine le dereticaseră 
de bălării. Văzu femei frăgezind 
carnea tare a mamuților pe pie
trele încinse ale vetrelor. Văzu 
copii care se apărau de ger, aco- 
perindu-se cu calda răsuflare a 
unui morman de vreascuri aprin
se. Văzu bărbați scrijelind pe 
pereții peșterilor, la lumina pil- 
pîitoare a unor făclii, mici con
tururi ciudate care semănau cu 
oamenii, cu jivinile, cu copacii și 
cu florile.

Și atunci Prometeu înțelese, 
înțelese de ce trebuise să îndu
re crîncenele cazne de pe piscul 
Caucazului. Poate că, dacă s-ar 
fi mărginit să dea viață unor făp
turi neputincioase, stăpînul 
Olimpului n-ar fi fost atît de 
necruțător cu el. Dar cum să i 
se ierte vina că dăduse oameni
lor mijlocul de a se pune ei înșiși 
la adăpost de armele preferate 
ale lui Jupiter — moartea, foa
mea, frigul și urîtul ?

Venise în Deltă, in fe
bruarie, dintr-un sat de 
lingă Urziceni unde fusese 
repartizat ca medic de cir
cumscripție, dar îl intilri- 
se, prima oară, abia prin 
aprilie, tîrziu, cînd ceilalți 
pelicani se și stabiliseră în 
colonii. Se plimba pe rria 
Iul apei legănindu-și cio
cul lung, ca pe o spadă de 
argint și se vedea că nU-i 
venea să se apuce de ni
mic.

POȘTAȘ UI
loan Azrup, str. 

Dunărea nr. 6, Timi
șoara: Să încercăm 
să vă răspundem la 
una din întrebările 
pe care ni le adresați. 
Prima întrebare sună 
astfel : „O zînă a 
mușcat flămîndă din 
dragostea mea și a 
fugit în... lună. Cum 
să ajung la ea ?...“.

Ce v-aș putea răs
punde ? !... Dacă zîna 
vă iubește, într-ade- 
văr, dacă și dumnea
voastră o iubiți la 
fer de mult, de ce nu 
vă căsătoriți ? în fe
lul acesta ați putea 
pleca amîndoi în 
lună. Luna... de mie
re bineînțeles I

Un anonim din
București : Nu am
înțeles prea bine ce 
s-a petrecut între 
dumneavoastră și 
Nona. V-ați oprit cu 
istorisirea la prima 
jumătate de oră de 
dragoste și nu 
dăm încă seama 
ce 
de

ne 
de 

v-a „durut" atît 
mult despărțirea.

r* ■*r
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• Un scoțian pe
trece o lună la un 
amic la Londra și în 
tot acest timp trăiește 
în întregime pe banii 
acestuia. Cînd șede
rea lui se termină, 
prietenul fi însoțește 
la și, ei se ane
să un ultim pa
har. Dar cînd engle
zul vrea să plătească, 
scoțianul îi oprește 
mîna, scoate o piesă 
și spune.

— Ah ’ Nu. Asta 
niciodată. „ Timp de 
o lună ai plătit sub 
pretextul că sînt invi
tatul tău. Acum s-a 
sfîrșit Ultimul pahar 
e sfînt. Dăm eu ba
nul...

Anecdote

• Un scoțian urcă 
în tren fără să aibă 
bilet Controlorul îi re
clamă prețul călăto
riei. Celălalt refuză 
să plătească. Atunci, 
controlorul fî ia va
liza și i-o aruncă pe 
fereastră.

— Cum ! urlă sco
țianul. Și în plus îmi 
aruncați fiul afară I

• A. Glasgow Mac 
Adam către Mac In- 
tosh :

— Dacă ai fi avut 
6 castele, mi-ai da 
unul P

— Desigur.
— Și dacă ai fi 

avut 6 mașini, mi-ai 
da una ?

— Evident
— Ah, iată un a- 

devărat prieten, 
dacă ai fi avut 6 
măși tu mi-ai 
una ?

— Ah, nu !
— Cum nu I 

ce ?
— Pentru că am 0 

cămăși...

• Un scoțian în 
voiaj scrie soției sale : 

— Fii atentă, să 
nu uzezi ochelarii. 
Am uitat să-ți spun 
tă-1 iei cînd na pri
vești la nimic.

Și. 
că- 
da

De

8< Weicas
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Marieta V., dacti
lografă, 19 ani, Plo
iești : Reproducem
din scrisoarea dum
neavoastră : „într-o 
Ei mă aflam în parc. 
Un tînăr care trecea 
pe acolo s-a așezat 
pe banca pe care 
stăteam eu, a scos o 
carte și-a început să 
citească. La un mo
ment dat, cartea i-a 
6căpat din mînă. Vă- 
zîndu-1 că nu se a- 
pleacă după ea, i-am 
atras atenția :

— Iertați-mă ! V-a 
căzut cartea !

— O, mulțumesc ! 
mi-a răspuns el ama
bil. Eram atît de cu
fundat în lectură în- 
cît nici n-am băgat 
de seamă !

Apoi am intrat în 
vorbă și, spre seară, 
mi-a propus să-i fiu 
soție. Dar a doua zi 
am aflat că este în
surat. Dumneavoas
tră ce părere aveți ? 
Cum să procedez

Noi vă propunem 
să-i spuneți chiar lui 
direct în față :

— Ascultă, domnu
le, am aflat că ești 
căsătorit

Vă va răspunde, si
gur :

— O, da I Eram 
atît de preocupat de 
căsnicia mea îneît, 
pur și simplu, uita
sem 1

Așteptăm continua
rea povestirii, dar 
vă rugăm să n-o lă- 
sați din nou cu ..va 
urma" și să ne scoa
teți sufletul ca... Eva
datul.

cald și invers. Iarna 
mănușile țin cald. 
Dar vara ? Nu-i mai 
frumoasă mina în 
starea el naturală 
așa cum ne-am năs
cut ? Dacă cineva te 
prinde de mină apa
re arcul reflex care 
se numește dragos
te..."

Deci, după părerea 
dumneavoastră, în 
dragoste nu trebuie 
să te porțl... cu mă
nuși ! înseamnă că 
iarna nu mai apare 
niciodată „arcul re
flex". Și totuși, cîte 
iubiri se nasc sub 
puzderia steluțelor 
de nea, chiar și cu... 
mănuși îmblănite ? !

ION MUSTAȚA

AMUZĂ
Pînă atunci însă, o 

precizare : Noi nu 
credem că „civiliza
ția distruge dragos
tea" și nici nu consi
derăm „paradoxal 
să amintești acum de 
ceva ce era la modă 
pe vremea bunicilor".

Să știți că și cos- 
monanții iubesc î

Inima, stimate 
nonim, bate la fel 
în secolul 20 ca și 
secolul 16. 
și-atuncl cînd 
transplant 1
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O Nu învăța In glumă, pentru oă la examen riști
• E bine să ai „cap" Ia fotbal, cu condiția să-l mai 

vățătură.
• In timpul predării e mai bine să fii tu atent la profesor decît să 

el atent la tine.
• Televizorul poate fi un prieten în timpul liber și un dușman clnd ta 

distrage de la învățătură. Depindejcum îl privești.
• Nu învăța ca un papagal. “ 

școală.
• Dacă din lene întîrzii la

tîrziu.
• Se spune eă leneșul mal

Pînă acum, nici un papagal n-a absolvit o
cursuri, nu Invoca diverse motive : • prea

I
8
8

Mircea D., strada 
Brazilor, Brașov .

Referindu-vă la 
modă, ziceți : „Moda 
e modă, dar trebuie 
s-o alegem. Să știm 
să deosebim frigul de

I
8

• Se spune eă leneșul mal mult aleargă. E foarte adevărat. Cei care 
fug dimineața spre școală, nu ajung niciodată... primii.

• Cine doarme mult, nu poate să Sie deștept.
• Cine nu învață, își fură singur căciula șl se mal și miră că are capul gol.
• O lecție nefăcută la timp e ca o piatră în pantof : nu te lasă să mergi
deP“‘e- RODICA TOTT

8
8
8

Totul, dar absolut totul, a în
ceput în urmă cu mulți ani, (And, 
directorul fabricii de conserve 
„Idei în suc propriu" i-a adunat 
pe toți mai micii săi și le-a vorbit 
așa ca de la om la om, sau mai 
bine zis de nu s-a văzut om cu 
om. „De ce nu gîndiți fraților ? 
Aveți capete, aveți salarii, de ce 
niî gîndiți ? De trei luni de zile 
sîntem in gol de producție pen
tru că nu avem idei. Ce vreți 
să punem în cutiile și borcanele 
din depozit ? Furnici ? Toți, sîn- 
teți obligați să veniți zilnic la 
mine cu idei, nu cu mîna-n buzu
nar".

După această memorabilă dis
cuție, o parte din salariați și-au 
dat demisia și au plecat să lu
creze în construcții. Unii însă au 
rămas să gîndească. Cel mai zelos 
s-a dovedit Chimion Propunescu 
— șef de echipă în secția „Idei 
proaste, congelate în saramură", 
care gîndește zi și noapte dar 
nu pentru echipa lui, nu pentru

el, oi pentru alțU. Chiar « doua 
zi a mers la director. „Am o ideel 
In secția noastră lucrurile merg 
prost din cauza șefului secției. 
E de neconceput la șeful secției 
„Idei proaste congelate în sara
mură" să fie un om care are 
idei bune. Pentru aceasta eu pro
pun ca aici să fie un om care 
la fiecare secundă să elaboreze 
o idee proastă. Pentru a nu se 
pierde, trebuie ambalată imediat 
în celofan și trimisă la îmbute- 
liere. în acest fel, fiecare om va

dovadă de...*. „A da... Ești... Stai 
că-mi scapă... E titlul unui ro
man... începe cu I". Și Propu
nescu a plecat fericit.

Discuția i-a stimulat ideile. Așa 
se explică și faptul că a găsit 
cauza pentru care sortimentul 
„Idei praf" e deficitar. Vinovat 
era directorul adjunct care nu 
avea nici idei proaste și nici 
bune ; el era numai director ad
junct. Expunerea argumentată a 
lui Propunescu l-a făcut praf pe 
director, motiv pentru care, tot

rector la fabrica din Borcănești, 
la vreo 800 kilometri de Capitală.

A fost chemat deci la depar
tament. „Tovarășe Propunescu — 
a început șeful departamentului 
— ideile av sînt pentru noi o 
adevărată mană cerească. Ele ne 
stimulează să... In sfîrșit, ne sti
mulează. Vă felicit tovarășe Pro
punescu, de azi sînteți numit di
rector la Borcănești. Sperăm că 
și acolo genialul dumneavoastră 
cap va produce idei și pentru 
generațiile viitoare". „îmi pare

„PRIN BUCUREȘTIUL IUBIT"

OMUL CU IDEEA
produce în 8 ore de muncă 28 800 
idei proaste. Astfel magazinele de 
solduri vor realiza un stoc de

cucutii și borcane egal 
180 245 324 de bucăți".

Directorul, emoționat, nu s-a 
putut abține să nu-l felicite și să 
nu-l numească pe loc, șeful sec
ției cu pricina. „Propunescule, tu 
ești plin de idei...". „Proaste, to
varășe director. Eu sînt... Cum 
să vă spun... Nu știu cum se{ 
zice...". „Idealist. Așa se spune 
la oamenii cu idei multe". „Vai, 
nu idealist tovarășe director, doar 
știți că eu nu am dat niciodată

pe loc (asta zic și eu operativi
tate) l-a numit director adjunct, 
pe omul cu multe idei. Ei, acum 
e acum. Propunescu își văzuse 
visul cu ochii, dar nu mai avea, 
mai bine zis nu voia să mai aibă 
nici o idee pentru fabrică; doar 
nu era să-și fure singur căciula / 
Așa că a început să aibă idei 
pentru alte fabrici din țară. La 
departament ideile lui Propunescu 
au început să pătrundă serios. 
Șeful ierarhic superior, expert în 
conservarea ideilor, s-a gîndit 
(nu prea mult) și l-a propus di-

rău, dar trebuie să refuz pro
punerea. Eu nu pot produce idei 
în provincie, ci numai în Capitală. 
Ce importanță ar avea la do. o 
idee sosită de la Borcănești P Pe 
cînd aici sînt în elementul meu. 
Dar am o idee: trimiteți-l la 
Borcănești pe Ion Saramură ; el 
este specialist în prepararea ghi
veciului de idei". „Propunescule, 
ești colosal, ești un om cu multe 
idei, ești...". „îmi scapă tovarășe 
șef de departament... A, da... E 
titlul unui roman... începe cu 
1..".

GII. NEAGU

:•

ORIZONTAL: 1) Libertă
ții, Herăstrău etc. — între
prinderea de Transporturi 
București. 2) „Sucursala" 
bucureșteană a vechii Aca
demii — Simbol al Triumfu
lui la șasea — Subsemnatul 
3) Un sens al Magistralei — 
Sfîrșit în București în titlul 
unui roman de Ion Marin 
Sadoveanu. 4) La ieșirea din 
Colentina ! — Studio 
matografic ____
Avantaj. 5) Domn muntean 
în al cărui hrisov (20 sep
tembrie 1459) apare pentru 
prima dată numele de Bucu
rești — Măsura lui Cuza — 
Bir ! 6) Vitejească — Colec^ 
ții bucureștene, nu mai pu
ține de 38. 7) Adevărată oază 
în inima Bucureștiului. 8) 
Palatul muzicii — Sub. 9) 
Dat la „Mica publicitate" — 
Bucureștii... mai tineri — 
Primele vocale. 10) Localita
te în Anglia — Regina cofe
tarilor. 11) Copacul lui Emi- 
nescu... în București — în
treprindere de contractare 
și industrializare a laptelui 
— Cunoscut „pașoptist". 12) 
Asociația Sportivă — Apa 
Bucureștilor.

cine-
bucureștean —

VERTICAL: 1) „în Bucn- 
reștiul iubit"... — Măiestrie. 
2) Salutare — Ușor, diafan 
— Editură de Stat. 3) Dîm
bovița — București I, Bucu
rești II... 4) Republica So
cialistă — Au făcut prima 
mare răscoală din București 
(1655). 5) Cetatea luminii (2 
cuv.). 6) Răsuflă ușurat — 
Localitate în Japonia — Fa
cultate în cadrul Institutului 
Politehnic București 
7) Se 
„Aici

reștlulal. 12) Din București 
(fem).

Cuvinte mal puțin cunos
cute : Rlet, Age, Aetna.

TOMA MICHINICI

Âritmogrif

A
(abr.). 

recomandă deobicei 
București...- — Iunie

2 8 6 1 6 9 1

10 2 10 2 11 1 1

4 2 11 3 1 11 9

4 2 4 2 11

4 11 1 9 11

12 6 5 7 6

4 9 10 5 6 1 9

8 9 4 6 11 7 9

4 2 11 7 11 9 7

B

SATIRĂ • UMOR • SATIRĂ
(abr.) — Ion Barba. 8) Alifie 
(mold.) — Acum (arh.) — 
Altă capitală europeană. 9) 
Cav cav ! — Aur — Elegan
ță; 10) Dînsa — Pe cuvînt — 
1459 — 1959. 11) Temple ale 
Thallei: Naționalul, Nottara, 
Mie ete. — In central Bnew-

înlocuind cifrele cu litere, 
veți afla pe verticala A—B 
numele unui cunoscut poet 
român dintre cele două răz
boaie mondiale iar pe orizon
tale titlurile a 9 poezii ale 
sale.

MONA SUSAN — Studentă

Pescarii ti povestiseră 
că e o pasăre stearpă și 
după citeva luni de umblet 
fără rost își ia zborul cine 
știe pe unde.

El îl privea adesea seara, 
cînd se ivea luna polein- 
du-i penele, și i se părea 
că între el și pelicanul a 
cesta singuratic există o 
legătură, un fel de afinita
te, dar pe care nu știa cum 
s-o definească. în absolut 
toate filele jurnalului său, 
simțea o nevoie aproape 
organică să pomenească și 
de pelicanul de pasaj ca 
despre sine însuși.

O vreme nu l-a mai vă
zut și aproape că-l uitase; 
dar spre toamnă, într-una 
din dimineți pelicanul s-a 
ivit trecînd dinspre pădu
rea de stuf peste case, cu 
aripile larg desfăcute miș- 
cindu-și ciocul ca pe acul 
unei busole, cînd într-o 
parte, cînd in alta, nehotă- 
rît parcă în ce direcție s o 
apuce.

Așadar, pleca 1
El îl privea din grădina 

dispensarului cum se de
părta și se făcea tot mai 
mic și inima i s-a umplut 
de nostalgie.

Seara și-a făcut bagajul 
și a plecat și el spre Ga
lați, iar de acolo spre Iași. 
Apoi la Craiova, iar de a- 
colo spre Timișoara...

Razgîndirc
Foarte entuziasmat de 

descoperirea unui biojizi- 
cian care a declarat că 
printr-o folosire extraordi
nară a spectrominiscopiei 
poate reduce individul la 
dimensiunile unei gîze fără 
să-i altereze cu nimic ca
litățile umane, prietenul 
meu Ted iși făcu bagajul.

— Unde te duci Ted ?
— La laboratorul biochi- 

mistului. li stau la dispo
ziție.

— Ted !
Ted iși ridică pribirile. 

Era fericit :
— Te-ai gîndit vreodată 

că ai putea să fii, măcar 
pentru o vară, fluture și să 
zbori, cum te taie capul, 
peste toată cîmpia ? Să 
treci, cum s-ar spune, de 
la o floare la alta ?

— Dar o să-ți lipsească 
atitea, Ted 1 l-am compăti
mit eu.

— De pildă ?

— De pildă teatrul, căr
țile... Cu ochii care o să-i 
ai atunci n-o să mai poți 
citi. Am o idee 1 am tresă
rit. Știi Ted ? Ia-ți cu tine 
și cărțile. Și cere-i să le 
micșoreze și pe ele.

Ted îmi împinse ușor 
brațul cu cărți.

— Lasă, lasă, dragul 
meu, nu-i nevoie... Tu știi 
că nu mă prea omor.

Mă sărută, iși luă valiza 
și ieși. Se întoarse de la 
poartă :

— Cum dracu'am uitat? 
trînti el valiza in pat. Nu 
pot pleca !

— De ce, Tedi ?
— Duminică e meciul 

Dinamo — Electronul!

Desene de

DORIN D1MITRIU
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Dimineața, în răcoarea pădurii

VIZITA DELEGAȚIEI TINERETULUI
DEMOCRAT „LAMBRAKIS" DIN GRECIA

ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

AZI, ORELE 17,30, PE STA
DIONUL 23 AUGUST 

ROMÂNIA — F.C. BRUGES

Astăzi, pe stadionul „23 
August" din Capitală, cu în
cepere de la ora 17,30 va avea 
loc meciul de fotbal dintre lo
tul nostru reprezentativ și 
formația belgiană F. C. Bru
ges.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX

SPECTACOLUL A FOST ÎNLOCUIT CU REALISMUL
LUPTEI PENTRU TITLU

75 minute dăruite

• FORJEI

• SĂNĂTĂJII

i'r" ' '' M'î

9

★

Astă seară, cu începere de 
la ora 19, pe stadionul Repu
blicii se va desfășura gala fi
nală a campionatelor naționa
le de box.

HERRERA, NOUL ANTRE
NOR AL A. S. ROMA,

SE GINDEȘTE LA TITLU

Cunoscutul antrenor de fot
bal, Helenio Herrera, a sem
nat un contract pe un an cu 
echipa A.S. Roma. Fostul an
trenor al lui Intemazionale 
Milano a declarat că speră 
într-o bună comportare a e- 
chipei din Roma, care ar pu
tea să cîștige titlul național 
în următorii doi ani.

Maratonul pugilistic care a 
dominat săptămînă în curs 
și a atras în potcoava de pe 
„Republicii" zeci de mii de 
spectatori, se apropie de fi
niș. Joi seara, s-a desfășu
rat a doua reuniune semifi
nală. Se cunosc, deci, fina- 
liștii. Vor încrucișa astăzi 
mănușile, în ordinea catego
riilor : P. GANEA — V. 
DRĂGAN ; C. CIUCĂ — C. 
GRUIESCU ; N. GÎ.TU — C. 
PUȘCAȘ ; A. SIMION — 
C. BUZULIUC ; C. CUȚOV 
— GH. BĂDOI ; V. ANTO
NIO — GH. ENE ; V. SIL- 
BERMAN — A. MAJAI ; I. 
COVACI — V. BADEA ; GH. 
CHIVAR — AL. NĂSTAC ; 
I. MONEA — P. ClMPEANU; 
I. ALEXE — A. IANCU. (Fi
nalele încep la ora 19).

Cîteva succinte considera
ții asupra celor două semi
finale. Meciurile, cu rare ex
cepții, nu s-au ridicat la un

A.

înalt nivel tehnic. Publicul 
a gustat foarte puțin din ceea 
ce numim, în mod obișnuit, 
„scrimă pugilistică". Trebuie 
însă să recunoaștem că cele 
două reuniuni semifinale au 
suplinit această lipsă prin 
extraordinara combativitate 
de care au dat dovadă pugi- 
liștii. Și este ” ’ ”
Pe de o parte 
bate la ușă, iar 
altă parte „noul 
boxului nostru pare 
cis să „răstoarne*4 
valori. Prezența în __  .
cîtorva componenți ai lotului 
de tineret (CUȚOV, SILBER- 
MAN, ENE, NASTAC) și ie
șirea din cursă a unor cam
pioni de anul trecut, sînt e- 
dificatoare. Revenind, sub
liniem că tinerii amintiți mai 
sus au fost parcă mai aproa
pe de boxul tehnic, specta
culos, și au manifestat o 
bună condiție fizică.

explicabil. 
Mexicul...

pe de 
val* al 
a fi de- 
vechile 

finale a

In sfîrșit, cîteva cuvinte 
despre arbitraj. Spre deose
bire de alți ani, deciziile 
controversate au fost mai pu
ține. Poate și 
zenței celor 
străini. Totuși, 
ciului Covaci 
tînăr cu reale . .
fost zgomotos dezaprobat de 
public. Juriul a preferat (de
cizie unanimă : 5—0 !) pe Co
vaci. Publicul însă l-a „văzut** 
cîștigător pe Călin. Dar, în 
box, mai ales în box !, la 
meciurile echilibrate, contro
versele sînt greu de evitat 
și, în ultimă instanță, inutile, 
deoarece verdictul juriului 
este inatacabil. Ne permitem, 
însă, să facem un apel la o- 
biectivltate arbitrilor, mai a- 
les acum, la finale.

• FRUMUSEȚII
datorită pre- 
trel arbitrii 

verdictul me- 
— Călin (alt 

calități 1) a

T. POGOCEANU

La invitația Comitetului 
Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist o delegație a Ti
neretului Democrat „Lambra
kis" din Grecia, formată din 
Pangalos Teodor, secretar al 
Comitetului Central și Yan
nis Logothetis, a efectuat o 
vizită de prietenie în Republi
ca Socialistă România.

$u acest prilej s-a realizat 
o informare reciprocă asupra 
activității și preocupărilor ce
lor două organizații și a avut 
loc un schimb de păreri cu 
privire la situația din mișca
rea internațională de tineret 
și la alte probleme de interes 
comun

Delegația Tineretului De
mocrat „Lambrakis* a infor
mat despre situația creată în 
Grecia în urma lo^jturii mili
tare îndreptate împotriva in
tereselor fundamentale ale 
poporului și tineretului grec. 
Totodată delegația a înfățișat 
activitatea Tineretului „Lam
brakis* în vederea unirii efor
turilor maselor largi ale tine
retului grec care se pronunță 
împotriva dictaturii militare, 
pentru eliberarea deținuților

politici, pentru o dezvoltare 
normală democratică a țării, 
restabilirea legalității, libertă
ților și drepturilor constituțio
nale fundamentale ale omului.

Din partea G.C. al U.T.C. 
s-au expus obiectivele și preo
cupările actuale precum și ac
tivitatea politico-educativă 
desfășurată de U.T.C în rîn- 
dul tineretului.

Reprezentanții U.T.C. au 
reafirmat solidaritatea depli
nă a întregului tineret din 
Republica Socialistă România 
cu lupta tineretului democrat 
„Lambrakis*, a tuturor forțe
lor progresiste și patriotice, 
pentru restabilirea libertăților 
democratice, pentru împlini
rea aspirațiilor de libertate și 
progres ale tineretului și po
porului grec.

Apreciindu-se cu satisfacție 
relațiile prietenești existente 
între Uniunea Tineretului Co
munist .și Tineretul Democrat 
„Lambrakis* din Grecia s-a 
afirmat reciproc dorința de a 
dezvolta în continuare legă
turile de cooperare și solida
ritate între tineretul din cele 
două țări.

Lipsită de aportul lui Cruyff 
(accidentat), echipa de fotbal 
a Olandei n-a reușit decît un 
rezultat egal, 0—0, pe teren 
propriu, cu selecționata Sco
ției, în care nu au figurat ju
cătorii din formațiile Celtic 
Glasgow și Tottenham. 20 000 
de spectatori au asistat, pe 
stadionul olimpic din Amster
dam, la un meci lipsit de 
strălucire și cu puține 
poartă.

Pronosticul lui NEAGU RĂDULESCU
OLANDA — SCOȚIA 0—0î 
VIITORII NOȘTRI AD- 

VERSARI IN ECLIPSA 
DE FORMA

TREI PRESUPUȘI CAMPIONI

C. BUZULIUCV. BADEAV. ANTONIO

PELE LA CEASUL MARILOR
Cu Pele se pot discuta o mul

țime de probleme din cele mai 
diferite domenii ale vieții. Dar, 
firește, fotbalul revine de fieca
re dată pe primul plan. Compor
tarea Braziliei la Campionatul 
Mondial din Anglia a stîrnit 
cele mai numeroase și mai va
riate comentarii. Comisia na
țională de selecție a fost acu
zată că niî'Sji ales pe cei mai 
buni (în Brazilia este cu adevă
rat cel mai dificil să alegi 11 ju
cători, pentru că numărul fotba
liștilor excepționali este impre
sionant), antrenorului Feola i 
s-a reproșat-o pregătire necores
punzătoare a formației, iar zia
riștii brazilieni, cam 2 000 cîți au 
fost prezenți în Anglia, au des
coperit un „complot** împotriva 
bi-campionilor, acuzînd arbitrii

DESTĂINUIRI (iv)
Interviu acordat lui PETRE CRISTEA in exclusivitate pentru „Scinteia tineretului"

Cu prilejul vizitei pe care o 
întreprinde în țara noastră, de
legația Uniunii Naționale a 
Forțelor Populare din Maroc a 
vizitat municipiul București și 
noile cartiere ale orașului, 
precum și Muzeul de istorie a 
Partidului Comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice 
din România. Delegația a făcut, 
de asemenea, o călătorie în ju
dețele Argeș, Dolj și Constanța 
în cursul căreia au fost vizitate 
întreprinderi industriale și a- 
gricole, obiective turistice și 
culturale de pe litoral.

Membrii delegației au avut 
întîlniri cu tovarășul Ilie Ră- 
dulescu. membru supleant al 
Comitetului Central, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., și cu re
prezentanți ai Comitetului ju
dețean Dolj al P.C.R., și ai 
Consiliului popular județean 
Argeș.

Au fost prezentate apoi trei fil
me de animație vietnameze.

și organizatorii de rea credință.
— Este foarte adevărat că s-a 

jucat brutal, chiar foarte brutal 
la C.M. din Anglia iar eu din 
nou am fost victimă. Dar con
ducerea tehnică a echipei noas
tre se aștepta la un astfel de joc

brutal. Nici în Suedia și mai 
ales în Chile nu am fost scutiți 
de brutalități. Deci nu asta este 
cauza principală a eșecului nos
tru. Cu toții s-au năpustit asu
pra lui Feola ca fiind principa
lul vinovat. Imediat după ce 
ne-am întors acasă, am explicat 
prin radio și televiziune milioa
nelor de oameni care ne iubesc 
și care așteptau de la noi al 
treilea titlu mondial, ca nu an
trenorul este cel care a pierdut 
ci noi, toți jucătorii. La edițiile 
precedente, cînd am cîștigat, an
trenorul a fost încoronat ca ele
mentul primordial al succesului 
iar la eșec el trebuia să plă
tească totul ? Ar fi ideal ca

trebuie să-i arăți cum se înșuru
bează o piuliță. Și am convinge
rea fermă că toți fotbaliștii care 
compuneau la acea oră formația 
Braziliei erau adevărați ingineri 
în ale fotbalului, cu destulă pri
cepere în abordarea unui joc. 
Punctul nevralgic a fost altul și 
anume că mulți dintre acești 
„ingineri" nu mai aveau sponta
neitatea, explozia și mai ales vi
goarea pe care ți-o dau anii mai 
tineri.

— Am asistat cn durere cînd 
ați fost lovit de către Morals și 
în timp ce erați căzut la pămînt, 
l-am văzut pe Eusebio foarte a- 
fectat, certîndu-și coechipierul 
și apoi venind și încercînd să

★

★
Continuîndu-și vizita în țara 

noastră, delegația Uniunii Na
ționale a Studenților din Fin
landa (S.Y.L.), compusă din 
Tuomo Tirkkonen și Jyrki 
Vesikansa, vicepreședinți ai 
S.Y.L, a fost primită ieri de 
tov. Mircea Angelescu, preșe
dintele Consiliului U.A.S.R.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de opinii privind miș
carea studențească internațio_ 
nală și dezvoltarea relațiilor de 
cooperare dintre cele două or
ganizații.

Delegația Partidului Labu
rist din Marea Britanie, con
dusă de Jennie Lee, președin
ta Partidului, ministru de stat 
la Departamentul pentru E- 
ducație și Știință, membră în 
Parlament, care ne-a vizitat 
țara la invitația Institutului 
român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, a părăsit 
vineri dimineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de Ion Pas, președintele 
I.R.R.C.S., membru al C.C. al 
P.C.R., Petre Furdui, preșe
dintele Comitetului Uniunii 
sindicatelor din industria mi
nieră, energie electrică și ge
ologie. Alexandru Grecu, pre
ședintele Comitetului Uniunii 
sindicatelor din întreprinde
rile de transport și telecomu
nicații, membri ai conducerii 
I.R.R.C.S.

Au 
zenți 
wick, 
tanii
ai ambasadei.

fost, de asemenea, pre- 
Sir John Edward Chad- 
ambasadorul Marii Bri- 
la București, și membri

(Agerpres)

• ANTRENORUL FEOLA NU ESTE VINO
VAT PENTRU EȘECUL BRAZILIEI LA 
CAMPIONATUL MONDIAL DIN ANGLIA
• „REGELE” FOTBALULUI CEDEAZĂ 
„TRONUL” LUI EUSEB1U • PRONOSTI
CUL LUI PELE PENTRU MECIUL ROMA

NI A-PORTUGALIA

momente cînd ești convins că 
face o centrare sau că pregă
tește un dribling. Am o mare 
admirație pentru modestia lui și 
pentru sinceritatea cu care joa
că fotbal.

— în preliminariile Campio
natului Mondial din 1970, Româ
nia se va întîlni cu Portugalia. 
Fotbaliștii noștri vor încerca să-1 
învingă pe Eusebio, așa cum au 
făcut și în preliminariile pre
cedente cînd am avut adversari 
pe aceiași portughezi în grupă.

— Meciul acela de la Bucu
rești a fost transmis și la noi 
în Brazilia și a făcut mare sen
zație, dar Portugalia a fost pre
zentă la finalele din Anglia și nu 
trebuie uitat că a terminat com
petiția pe locul trei. Nu cunosc 
fotbalul românesc, dar Portuga
lia este din nou mare favorită a 
grupei pentru că Eusebio este 
un mare jucător, capabil să ho
tărască singur soarta unui joc. 
Asta nu mă împiedică să urez 
fotbaliștilor români să răstoarne 
toate pronosticurile și să fie pre- 
zenți la Mexico City la deschi
derea festivă a marei competiții.

— Dar pentru că vorbim de 
Mexio, ce credeți despre mult

discutata problemă a altitudinii? 
Va constitui un impediment ?

— în timp ce echipa mea San
tos a jucat în Chile, la marele 
turneu „octogonal“, o altă for
mație braziliană, Botafogo, a ju
cat în Mexic și după cum se 
știe a cîștigat. Zagallo, celebrul 
nostru jucător, actualmente an
trenor al acestei echipe, a făcut 
constatări foarte interesante cu 
privire la capacitatea de efort a 
jucătorilor, la posibilitatea de 
adaptare mai bună a celor ti
neri. $i o comisie numeroasă de 
specialiști brazilieni s-a deplasat 
și a studiat la fata locului efec
tele altitudinii. Dar există sufi
ciente posibilități de a contra
cara neajunsurile vieții la mare 
altitudine șl nu cred că va in
fluența hotărîtor asupra calității 
jocurilor. Aș fi fericit dacă alti
tudinea ar avea un efect distru
gător asupra capacității acelor 
jucători brutali care vor să um
brească fotbalul. Sînt convins că 
la Mexico va triumfa jocul de 
calitate pe care sud-americanll 
știu să-l prețuiască.

★
Delegația de cineaști din R. D. 

Vietnam, alcătuită din Tzvonh 
Hua, directorul Studioului cine
matografic de animație și regi
zoarea Noven Thj Nghien Dvog, 
aflată în țara noastră cu ocazia 
celei de a Il-a ediții a Festivalu
lui internațional al filmului de 
animație de la Mamaia, a făcut 
vineri dimineața o vizită la sediul 
Asociației cineaștilor.

Cu acest prilej, cineaștii viet
namezi au discutat cu colegii lor 
români și cu ziariștii, prezenți, 
probleme actuale ale filmului de 
animație din cele două țări.

„Poezia Music Hall-ului" (France Sofr)

A apărut

LUPTA DE CLASĂ

organ teoretic și politic al 
Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român 
nr. 5 mai 1968

,ln sfîrșit un spectacol adevărat" (Le Combat)

MUSIC-HALL DIN MOSCOVA

13, 14, 15 și 16 iunie, Sala Pa-

„Zimbete 
Spectacol

100 Zimbete 
extraordinar

Grăbiți-vâ să vedeți" (Le Monde)
în sfîrșit, Moscova reînviază music -hall-ul" (Paris Jour).

Biletele pentru spectacolele din București se găsesc la Casa de 
bilete O.S.T.A., Calea Victoriei 68—70, telefon 13.53.75 ; pentru 
spectacolele din orașele Iași, Bacău și de pe Litoral, biletele se 
găsesc la agențiile teatrale din orașele respective.

BUCUREȘTI, în zilele de 17. 71, 77 TI 77 2_„L, 
latului; LA IAȘI, în zilele de 2, 3, 4, 5 și 6 iunie ; LA BACĂU, 
în zilele de 8, 9 și 10 iunie și pe LITORAL, în zilele de 18, 
19, 20 și 21 iunie a.c.

antrenorul să aibă posibilitatea 
ca de pe marginea terenului să 
gîndească pentru jucător și să-i 
transmită pe o cale nevăzută și 
neauzită cele mai prețioase solu
ții. Un astfel de antrenor-magi- 
cian ar fi plătit cu cel mai 
scump aur din lume. Pînă la a- 
pariția acestuia, consider că un 
jucător de fotbal care a ajuns în 
prima echipă, răspunde pentru 
ceea ce face bine și pentru ceea 
ce nu face bine.

Antrenorul Feola a fost acuzat 
că a dat indicații greșite jucă
torilor. Nu. Feola discuta cel 
mai mult cu căpitanul echipei. 
Pentru restul jucătorilor dădea 
cîteva instrucțiuni generale, de 
regulă recomandări asupra ad
versarului, asupra terenului de 
joc și anunța formația care intra 
în luptă. Eu îmbrățișez teoria 
lui Feola ; că unui inginer nu

aline durerile cu cîteva mîn- 
gîieri prietenești pe frunte.

— Desigur că îmi amintesc. 
Trecînd peste amărăciunea in- 
sucesului de atunci, dealtfel și 
timpul a mai vindecat cicatricea, 
trebuie să spun că realizatorul 
principal al victoriei de atunci 
a fost Eusebio, acest admirabil 
jucător căruia i se poate atribui 
meritul principal că Portugalia 
a obținut locul trei la C.M. Este 
după părerea mea cel mai mare 
jucător al lumii. Locul pe care 
toți specialiștii mi-1 acordă mie 
în ierarhia valorilor fotbalistice, 
fără jenă eu 1-1 ofer lui Eusebio. 
Mărturisesc că eu aș face cu 
greu față jocului european, dîrz 
iar de cele mai multe ori brutal. 
Eusebio rezistă și încă cu mare 
succes. Trece de apărări dure și 
înscrie cu o mare măiestrie go
luri surprinzătoare, tocmai în

Cuvîntul

spectatorului

Spre meciurile Progre
sul—F. C. Argeș și Pe
trolul—Steaua, care urmea
ză să se dispute peste o 
săptămînă, sînt îndreptate, 
știe toată lumea. privirile 
tuturor iubitorilor fotbalului. 
Ele urmează să decidă prin 
rezultatele lor normale — 
sau prin „jocul" rezultatelor 
— echipa campioană. în ju
rul acestui final de campio
nat s-au țesut, datorită arbi-

Ex. 1. Din poziția «tind cu coa
tele sprijinite pe o banchetă 
executăm flexie șl extensie din 
articulația coatelor cu haltere
le mici. Executăm două serii a : 
12 repetări — în fiecare zi se 
mai adaugă cîte o repetare ast
fel ca la sfîrșitul săptămînii să 
avem 2 x 8. în zilele de miercuri 
și vineri se va lucra suplimen
tar cîte o serie de repetări al
ternativ cu brațul stîng și drept.

Ex. 2. Din poziția stînd cu 
brațele în lateral, rotări înainte 
și înapoi. Executăm 2 serii a 
10 repetări înainte și două serii 

_a 10 repetări înapoi
* Ex. 3. Din poziția stînd încli- • 
nări laterale alternative cu hal
terele mici. Executăm 3 serii a 
10 repetări. în fiecare zi se mal 
adaugă cîte o repetare astfel ca 
la sfîrșitul săptămînii să avem 
3 serii x 16 repetări

Ex. 4. Din poziția stînd cu 
picioarele depărtate la lățimea 
umerilor executăm împingeri 
înainte alternative cu halterele 
mici, cîte 2 serii a 10 repetări 
adăugîndu-se în fiecare zi cîte 
o repetare, astfel ca la sfîrșitul 
săptămînii să avem 2 x 16

Ex. 5. Un exercițiu izometric 
pentru dezvoltarea musculaturii

cu asistentul universitar I 
HÎTRU DUMITRU 

de la catedra de atletică grea 
a I.C.F.

cefli. Din poziția stînd, cu fața 
către tocul ușii, înclinăm trun
chiul la 20 grade și împingem 
cu fruntea în tocul ușii. Execu
tăm 3 repetări a 5 secunde cu 
inspirația blocată. Pentru pro
tejarea frunții folosim o bucată 
de buret sau o pemuță.

Ex. 8. Un alt exercițiu izome- 
tric la tocul ușii pentru dezvol
tarea musculaturii brațelor este 
din poziția stînd, cu picioarele 
ușor depărtate, împingem late
ral în tocul ușii cu brațele în
tinse cu partea dorsală a pal
mei. Executau 4 repetări a 5 
secunde — cu Inspirația blocată.

Ex. 7. Din poziția stînd, cu 
un braț sprijinit pe spătarul 
scaunului, ducem piciorul înain
te (90 grade) cu halterele mici 
legate de laba piciorului șl re
venim. Executăm 2 serii a 10

repetări cu piciorul drept țd 
apoi cu stîngul. (fig. 7).

Ex. 8. Din aeee-ași poziție (fig. 
7) ducem piciorul în lateral cu 
revenire — 2 serii a 10 repetări 
cu piciorul drept și apoi cu 
stîngul (fig. 8)

Ex. 9. Din poziția stînd cu hal
terele mici la nivelul umărului 
executăm sărituri înainte peste 
un obstacol (20—30 cm înălțime) 
cîte 3 serii a 8 sărituri (fig. 9)

Ex. 10. Din poziția stînd cu 
halterele mici la ceafă, cu pi
cioarele puțin depărtate, ne a- 
plecăm înainte la 90 grade cu 
revenire. Executăm 3 serii a 
8 repetări, în fiecare zi, adău
gind cîte o repetare astfel ca 
la sfîrșitul săptămînii să avem 
3 serii a 14 repetări.

0E CE MECIUL PROGRESUL - 
E. C. ARGEȘ A EOST PROGRAMAT 

ANTICIPAT?
trajelor, datorită reprogra- 
mării unor meciuri, — în
dreptățite sau nu — multe 
suspiciuni. F.R.F. — în loc să 
le preîntîmpine prin măsuri 
severe de control asupra 
desfășurării jocurilor din ul
tima etapă — creează condiții 
pentru apariția lor.

Programarea meciului Pro
gresul—F. C. Argeș sîmbătă 
8 iunie cu o zi înaintea ce
lui de la Ploiești — este o

„oficializare* a acestor sus
piciuni. Pe ce criterii a fost 
programat anticipat acest 
meci ? Normal ar fi ca el 
să fie reprogramat pen
tru a se disputa în aceeași zi 
și la aceeași oră cu meciul 
de la Ploiești. Ultimul meci 
al luptei pentru titlu s-ar ju
ca astfel în condiții care n-ar 
comporta nici un dubiu.

VASILE POPESCU 
uzina de aluminiu Slatina

Atentatul la omenie drastic sancționat de oameni
(Urmare din pag. I) ram drept o îndatorire perma

nentă, să desfășurăm munca de 
educare politică și cetățenească a 
lucrătorilor noștri, deoarece astăzi 
răspunderea lor față de apărarea 
cetățenilor de orice fel de acte 
huliganice, de acte care atentea
ză la integritatea lor fizică sau a 
bunurilor lor, în contextul conti
nuei întăriri a legalității noastre 
socialiste, este mai mare decît ori- 
cînd. în această direcție, aș vrea 
să subliniez că, așa cum și pînă 
acum s-a intervenit pentru stîr- 
pirea unor manifestări huliganice, 
incompatibile cu morala noastră, 
vom continua cu și mai mare fer
mitate, avînd sprijinul și mai 
substanțial al cetățenilor, în 
combaterea unor astfel de mani
festări, dar în limitele legalității 
noastre. Menifestîndu-ne profun
dul dezacord față de abuzurile 
comise, față de actele inumane 
comise, noi, toți lucrătorii din 
miliția județeană, vom veghea în . 
permanență la respectarea legali
tății socialiste pe care sîntem 
chemați s-o apărăm.

Este bine știut că printre pri
mii chemați să respecte legalita
tea socialistă sînt și apărătorii ei, 
cei a căror datorie supremă e să 
vegheze corecta ei aplicare, să 
intervină cu promptitudine ori 
de cîte ori cineva, indiferent de 
persoană și de locul pe care-1 
ocupă în societate, atentează la 
litera și la spiritul ei. Este, deci, 
o datorie elementară a organelor 
noastre, Ia fel cu promptitudinea 
intervențiilor, corectitudinea le
gală exemplară. De aceea orice 
abateri, cit de mărunte, de la 
aceste imperative ale muncii 
noastre, trebuie să constituie o- 
biectul unor temeinice analize 
cu întreg corpul milițienesc, și 
să fie obiectul unor sancțiuni 
drastice.

Desigur, față de fapte repro
babile, cum sînt cele despre care 
discutăm, se cer luate măsuri se
vere, pentru că nimănui nu-i este 
îngăduit, indiferent de funcția 
pe care o deține, să încalce legea, 
normele conviețuirii umane, să 
săvîrșească abuzuri de orice na
tură ar fi ele.

In același timp, noi conside-

om, oricărui cetățean conștient și 
responsabil. EI a fost, de fapt, a- 
preciat ca atare și înaintat orga
nelor de justiție. Aș dori să spus 
că el este incompatibil cu practi
ca organelor noastre de miliție.

Am aflat, chiar în aceeași zi, 
cu surpindere, de această groso
lană încălcare a normelor noas
tre de funcționare, fapta care 
a indignat cu sinceritate pe toți 
lucrătorii noștri. Inculpații n-au 
nici o justificare, ei nu pot chema 
nimic întru apărarea lor. De alt
fel, imediat, cei vinovați au fost 
arestați de către noi și, la cîteva 
zile, au fost scoși din cadrele mi
liției laolaltă cu maiorul Vasile 
Pop, acesta din urmă făcîndu-se 
vinovat de comportare abuzivă. 
Promptitudinea cu care am trans
ferat acest caz tribunalului, do
vedește și ea atitudinea noastră 
față de asemenea abuzuri, să- 
vîrșite în afara normelor noastre, 
în afara sentimentelor de umani
tate, indignarea legitimă de care 
am fost cuprinși aflînd de com
portarea cu totul străină muncii 
noastre, pe care au avut-o aceș
tia.

ționează lucrătorii miliției noas
tre — este, desigur, tragică, 
ireparabilă. Nu le relatăm pen
tru a impresiona cititorul. Nici 
pentru a lăsa să se înțeleagă că 
atitudinea necivilizată, colinda- 
rea localurilor în stare de ebrie
tate și atentatul la liniștea pu
blică pot fi privite cu clemen
ță și îngăduință din partea ce
tățenilor. Dimpotrivă, ele tre
buie condamnate, trebuie mobi
lizată opinia publică pentru a 
participa la înlăturarea lor, pen
tru a interzice prin toate mij
loacele prezența în viața noas
tră cotidiană a unor asemenea 
manifestări. Dar mijloacele de 
realizare a unor asemenea țe
luri n-au avut și nu pot avea 
nimic comun cu cele întîmplate 
la Cluj. De altfel, în acest spi
rit ne-a vorbit și colonelul Ma
rin Vlășceanu, comandantul in
spectoratului de miliție Cluj 
care, solicitîndu-i opinia în 
litatea pe care o deține, ne-a 
puns :

— Cazul, singular, și de o 
tremă gravitate, provoacă o

lovituri peste față. Este eloc
ventă, în această privință, de
clarația lui Vasile Cistean la an
chetă : „Nu știu cîte lovituri 
s-au dat, dar arăt ca sergentul 
major Moldovan sufla greu, de 
oboseală probabil. în orice caz, 
loviturile pe care acesta le apli
ca victimei erau puternice. In 
acest timp eu am plecat. Arăt 
că am plecat, pentru că m-a 
impresionat, mi-a fost milă de 
victimă".

în după-amiaza zilei de 21 
aprilie, în jurul orei 5,30, Tudor 
Mîndreanu a decedat. în conclu
ziile expertului medico-Iegat a- 
flăm cauzele decesului în : „in
suficiență cardiorespiratorie a- 
cută, consecutivă, 
traumatism toracic cu 
costale, favorizată de 
organice preexistente 
mului și de stare de 
alcoolică a victimei".

Urmarea faptelor 
bile săvîrșite de acești cîțiva lu
crători de miliție — acte care 
vin în totală contradicție cu 
modul lucid, uman, în care ac- gitimă revoltă din partea oricărui

urmarea unui 
fracturi 

modificări 
traumatis- 
îmbibație

iresponsa-

ca- 
răs-

ex- 
le- A. VARTAN 

ION RUSU



pest
Frmutările sociale din Franța

Cele 10 milioane de francezi continuă greva refuzînd să pă
răsească întreprinderile și instituțiile ocupate. Acesta este 
răspunsul oamenilor muncii francezi aflați în grevă la cuvîn- 
tarea de joi a generalului de Gaulle.

în ansamblu, poziția gre
viștilor este exprimată în două 
cuvinte : „Greva continuă". 
Aceste cuvinte au răsunat joi 
după-amiază și vineri cu pri
lejul mitingurilor și demon
strațiilor care au avut loc atît 
în provincie cît și Ia Paris. La 
Lyon, un număr de 2 000 de 
studenți au manifestat împo
triva cuvîntării rostite de pre
ședintele Franței, iar la Gre
noble aproximativ 20 000 de 
persoane au demonstrat răs- 
punzînd apelului centralelor 
sindicale. Manifestanții au ce
rut ca puterea să revină oa
menilor muncii.

La Lille, Douai, Saint-Quen
tin, Dijon, precum și la Rouen, 
manifestațiile s-au desfășurat 
în calm.

în departamentul Gironde, 
manifestațiile țărănești au fost 
marcate prin ridicarea de ba
raje pe șosele.

într-un manifest lansat, de 
Uniunea națională a studenți
lor din Franța se precizează 
„hotărîrea studenților de a 
continua lupta pînă la reali
zarea deplină a revendicări
lor lor".

După cuvîntarea radiodifu
zată a generalului de Gaulle, 
Alain Geismar, fost secretar 
al Sindicatului național al în
vățămîntului superior, a decla
rat că „statul puternic zdrun
cinat încearcă să instituie de 
fapt starea de urgență".

Intr-o declarație a Biroului 
național al U.N.E.F. se spune : 
„Generalul de Gaulle îi ame
nință pe lucrătorii, pe profe
sorii și pe studenții aflați în 
luptă". La mitingul care a avut 
loc vineri la uzina de automo
bile „Renault" din Boulogne 
Billancourt, aflată în împreju
rimile Parisului, au luat parte 
reprezentanți ai tuturor mari
lor centrale sindicale din 
Franța : C.G.T., C.F.D.T. și 
Force Ouvriere. La încheierea 
mitingului a fost adoptată o 
rezoluție în care este exprimat 
un protest împotriva declara
ției generalului dc^Gaulle.

★

PARIS 31. — Coresponden
tul Agerpres, Ai. Gheorghiu, 
transmite: Deși greva genera
lă continuă să paralizeze prin
cipalele sectoare de activita
te, totuși situația socială din 
Franța a cunoscut în cursul 
zilei de vineri o anumită e- 
voluție. Un prim acord im
portant în vederea soluțio
nării conflictului de muncă a 
fost încheiat între organizații
le sindicale și administrația

întreprinderilor de gaz și e- 
lectricitate din întreaga Fran
ță. Acest acord este de na
tură să pună capăt grevei din 
acest sector. Se apreciază că a- 
cordul intervenit în cadrul în
treprinderilor de gaz și elec
tricitate ar putea să deschidă 
calea altor acorduri cu privire 
la satisfacerea revendicărilor 
greviștilor din diverse ramuri 
ale sectorului naționalizat. Vi
neri seara au fost reluate nego-

cierile și la regia autonomă a 
transporturilor pariziene. La 
căile ferate însă nu se prevede 
reluarea negocierilor în viito
rul imediat.

O anumită tendință de re
luare a lucrului se manifestă 
la serviciile poștale, mai ales 
în provincie. La Paris s-au re
deschis o serie de centre de 
vînzare a benzinei.

La Paris s-a anunțat că ale
gerile legislative din Franța se 
vor desfășura la 23 iunie (pri
mul tur de scrutin) și 30 iunie 
(al doilea tur de scrutin).

Incertitudini

la Roma

Convorbirile dintre reprezen
tanții R D. Vietnam și S.U.ft

Școala tunisiană

Vineri după-amiază la Pa
ris a fost dată publicității lis
ta guvernului francez rema
niat prezidat de Georges Pom
pidou. în noul cabinet, funcția 
de ministru al afacerilor ex
terne este deținută de Michel 
Debre.

Maurice Couve de Mur- 
ville devine ministru al eco
nomiei și finanțelor. Ministerul 
de Interne își schimbă titula
rul, trecînd sub conducerea lui 
Raymond Marcellin, care a o- 
cupat pînă acum portofoliul

te-planului și administrării. 
ritoriului. Portofoliul educa
ției naționale a fost atribuit 
lui Francois Ortoli. In fruntea 
Ministerului Justiției a fost 
numit Rene Capitant, unul din 
reprezentanții aripii de stînga 
a Partidului guvernamental. 
Pierre Messmer 
ocupe funcția de 
armatelor ca și 
precedent.

în componența 
binet cuprinde pe majoritatea 
membrilor vechiului guvern.

continuă să 
ministru al 

în guvernul

sa, noul ca-

R. F. C.: Acțiuni de protest
împotriva legislației excepționale

După adoptarea legis
lației excepționale de 
către Bundestagul vest- 
german, în R.F.G. con
tinuă să aibă Ioc de
monstrații de protest, la 
care participă munci
tori, studenți, intelec
tuali.

prilejul unei demonstra- 
orașul Ingolstadt, depu- 
social-democrat Erwin

a

Cu 
ții în 
talul 
Esil din landtagul Bavariei
cerut ca în problema legisla
ției excepționale să i se per
mită însuși poporului să ho
tărască. Conducerea Sindica
tului industriei grafice din 
Hessen a cerut, de asemenea, 
organizarea unui referendum. 
Sindicatul a adresat tuturor 
guvernelor de land o chema-

re de a determina ca Bundes- 
ratul să respingă legislația 
excepțională și să organizeze 
o consultare a poporului.

Acțiuni de protest au avut 
loc în aproape toate orașele 
R.F.G. La Kiel, unde cursurile 
universității sînt întrerupte de . 
miercuri, organizația locală a 
Uniunii sindicatelor vest-ger- 
mane s-a declarat solidară cu 
studenții greviști. La Bonn a 
fost organizat un marș al tă
cerii la care au participat 
2 500 de elevi și studenți. Ei 
au împărțit manifeste împo
triva 
și au 
tiții.

La
purtat un coșciuc care simbo
liza înmormîntarea libertăților 
democratice.

La Palazzo dei Congressi 
din Roma au început vineri 
lucrările Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist 
Unificat (P.S.U.), care exa
minează situația creată 
după alegerile politice ge
nerale de la 19—20 mai. 
Mario Tanassi, unul din cei 
doi secretari ai P.S.U., a 
prezentat un amplu raport 
care propune aprobarea 
platformei politice, sugera
tă de Direcțiunea partidu
lui la încheierea dezbateri
lor sale. In documen
tul menționat, Direcțiunea 
P.S-U. consideră că „în pre
zent nu există condiții pen
tru formarea unei noi coa
liții guvernamentale de cen- 
tru-stînga" (democrat-creș- 
tini, socialiști unificați și 
republicani). Rezoluția Di
recțiunii subliniază, în ace
lași timp, că Partidul de- 
mocrat-creștin „nu pare a 
dori să renunțe la poziția 
sa neclară" în ce privește 
dorința de a promova o po
litică de înnoire pe plan 
național. In legătură cu in
succesul partidului la re
centele alegeri parlamenta
re, ziarul „Avânți", orga
nul Partidului socialist, ară
ta că „un partid cu simțul 
răspunderii, îndeosebi cînd 
iese slăbit dintr,-o confrun
tare electorală nesatisfăcă
toare, nu-și poate permite 
luxul de a amina convoca
rea organelor sale de con
ducere și nici nu se poate 
expune psihozei insuccesu
lui.

în același timp, la Roma 
a avut loc o reuniune a 
conducerii Partidului repu
blican, care, după cum se 
știe, face parte din coaliția 
guvernamentală de centru- 
stînga. în documentul dat 
publicității se . subliniază 
„necesitatea unor convor
biri aprofundate între par
tidele de centru-stînga".

PARIS 31. — Trimisul special Agerpres, I. Ionescu, 
transmite : Nici în ședința din 31 mai a reprezentanților ofi
ciali ai Republicii Democrate Vietnam și Statelor Unite ale 
Americii nu s-a constatat nici o schimbare de poziții.

Partea americană — a declarat 
purtătorul- de cuvînt nord-vietna- 
mez — „nu a avansat nici un mi
limetru" in direcția satisfacerii 
cererii legitime a guvernului 
R. D. Vietnam de a se sista ne
condiționat toate actele de război 
ale Statelor Unite împotriva 
R.D.V., pentru a se trece la dis
cutarea problemelor care să con
tribuie la reglementarea proble
mei vietnameze în ansamblu.

In cuvîntarea sa de o oră, 
Harriman a repetat argumentele 
arhicunoscute privind pretinsul 
caracter legal al prezenței trupe
lor Statelor Unite în Vietnamul 
de sud și al bombardării terito
riului Republicii Democrate Viet
nam.

Ministrul nord-vietnamez Xuan- 
Thuy a respins toate aceste afir
mații false ale reprezentantului 
american, subliniind că poporul 
vietnamez nu poate fi niciodată 
divizat și că actualul guvern de

Plenara C. C. 
P.C.

Cehoslovacia
PRAGA 31 (Agerpres). — în 

cadrul ședinței de joi după-amia
ză a Plenarei C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, au luat cuvîntul 
membrii supleânți ai C.C. ai 
Partidului care au aprobat pro
punerea conținută în raportul 
prezentat de Al. Dubcek cu pri
vire la convocarea Congresului 
extraordinar al partidului în sep
tembrie a.c. Numeroși vorbitori, 
exprimînd nu numai părerea lor, 
ci și părerea comuniștilor de la 
orașe și sate, au cerut demiterea 
din Comitetul Central a persoa
nelor compromise.

La plenară au sosit rezoluții și 
telegrame din întreaga țară în 

, care oamenii muncii se angajează 
sa facă totul pentru îndeplinirea 
celor opt puncte enunțate în ra
portul lui Al. Dubcek în legătură 
cu sarcinile principale ale parti
dului în perioada următoare?

la Saigon este aservit Statelor 
Unite.

In continuare, ministrul nord- 
vietnamez a relevat că președin
tele Ho-Și-Min și organele con
ducătoare de stat ale R. D. Viet
nam au fost alese la 6 mai 1946 
prin sufragiul universal de popu
lația din nordul și sudul țării, au 
luptat cu succes timp de nouă 
ani împotriva colonialismului și 
au repurtat victoria care a dus 
la acordurile de la Geneva din 
1954, care au recunoscut inde
pendența, suveranitatea, unitatea 
și integritatea teritorială a Viet
namului. In consecință — a 
subliniat Xuan Thuy, „guvernul 
Republicii Democrate Vietnam 
reprezintă și apăra drepturile le
gitime ale poporuui vietnamez și, 
de aceea, are dreptul să trateze 
reglementarea problemei vietna
meze în ansamblul ei".

In cursul cuvîntării sale de o 
oră și jumătate, ministrul Xuan 
Thuy a respins, de asemenea, 
toate propunerile lui Harriman 
referitoare la așa-zisa „dezescala- 
dare reciprocă" și recunoașterea 
zonei demilitarizate ca frontieră 
permanentă între părțile din nord 
și sud ale Vietnamului. „Recipro
citatea" cerută de Statele Unite 
— a arătat ministrul nord-vietna- 
mez — poate fi concepută doar 
ca un angajament al celor două 
părți de a nu ataca și bombarda 
teritoriile statelor respective. „De 
aceea, problema principală care 
se pune acum, a subliniat Xuan 
Thuy, este cea a examinării an
samblului agresiunii americane în 
Vietnam.

La conferința de presă care a 
avut loc la ambasada americană, 
purtătorul de cuvînt Jordan, răs- 
punzînd la întrebările ziariștilor, 
a arătat, printre altele, că, după 
părerea sa, discuțiile de vineri au 
fost „mai vii și mai spontane" 
și a remarcat pozitiv faptul că în 
pauza de 20 de minute, care a 
intervenit în cursul ședinței, 
Harriman s-a întreținut cu Xuan 
Thuy.

I

Aproximativ un milion de elevi și studenți tunisieni vor începe 
peste cîteva săptămîni vacanța de vară. Evenimentul marchează 
sfîrșitul unei rodnice etape în dezvoltarea culturală din această 
țară.

Pășind pe calea independenței naționale în 1956, guvernul tu
nisian și-a propus ca în deceniul 1959—1968 să pună capăt moște
nirii grele a analfabetismului în rîndul copiilor de vîrstă școla
ră .în acest an generalizarea învățămîntului primar a devenit o 
realitate, care constituie o mare cucerire a poporului tunisian. 
Dar în Tunisia, unde din aproximativ patru milioane și jumătate 
de locuitori, aproape jumătate nu depășesc vîrsta de douăzeci de 
ani, generalizarea învățămîntului elementar n-a fost singura 
preocupare a conducătorilor acestei țări.

In 1965 specialiștii tunisieni au inițiat un plan de patru ani de 
dezvoltare a economiei naționale, iar guvernul Tunisiei a alocat 
de-la un an la altul fonduri tot mai mari din bugetul statului 
pentru realizarea lui. Amploarea dezvoltării agriculturii (în mare

TUNISIA. Aspect din stațiunea climaterică SousseI parte organizată în cooperative de un tip specific) și a diferite
lor ramuri ale industriei, a creat necesități de noi cadre de con
ducere cu calificare înaltji, precum și de muncitori și tehnicieni 
pricepuți. Cu toate că în fiecare an mai multe inii de tineri ab
solvă Universitatea din Tunis, iar numeroase școli tehnice și pro
fesionale își aduc aportul la instruirea profesională a tinerilor, 
mina de lucru calificată continuă să rămînă sub nivelul cerințelor 
actuale ale dezvoltării economiei și culturii tunisiene.

Pentru a înlătura această dificultate guvernul a efectuat adum 
trei ani o reformă a învățămîntului primar, aducînd acestuia îm
bunătățiri substanțiale de conținut și orientîndu-1 spre activită
țile practice. într-o țară.ca Tunisia în care învățămîntul primar, 
de stat și particular, cuprinde aproape 800 de mii de elevi, arată 
ziarul „LA PRESSE DE TUNISIE", numai generalizarea lui nu 
este suficientă. Cunoștințele practice, declara Mohamed Kallal, 
purtător de cuvînt în Ministerul Educației din Tunisia, vor con
tribui la formarea unui tineret capabil să-și aducă aportul în 
mod rațional la rezolvarea problemelor economice $i va lega în 
același timp învățămîntul primar de viață.

Prima promoție de profesori calificați în diferite specialități, 
care absolvă în 1968 școlile normale cu profil diferențiat din ora
șele Tunis, Mar.sa, Montier și Montfleury, va reprezenta un spri
jin însemnat pentru reușita actualelor eforturi. învățămîntul 
din Tunisia intră, astfel, într-o etapă nouă, calitativ superioară.

PETRE POPESCU

legislației excepționale 
strîns semnături pe pe-

MQnchen, studenții au

DIN capitala Republicii Domi
nicane se anunță că un număr 
de 13 rețugiați haitieni, care au 
participat Ja debarcarea ce a 
avut loc în această țară, au tre
cut pe teritoriul dominican. Ci- 
tînd surse din Santo Domingo, 
agenția France Presse anunță 
că In Haiti luptele continuă.

Președintele Republicii Domi
nicane a ordonat întărirea for
țelor militare la granița cu Haiti.

președinți ai tribunalelor de ca
sație, precum si judecătorul 
Hristos Sargetakis,

LUCRĂRILE SESIUNII 0. N. U
DEJUN OFERIT DE CORNELIU MĂNESCU 

LUI U THANTIn onoarea

la Dakar *

JOI noaptea a avut loc un nou 
duel de artilerie israeliano-ior- 
danian de-a lungul liniei de în
cetare a focului într-un sector 
din nordul fluviului Iordan. Atît 
partea iordaniană, cît și cea 
israeliană s-au acuzat reciproc 
în comunicatele militare date 
publicității de provocarea aces
tui nou schimb de focuri care a 
durat peste 45 minute.

Observatorii politici care ur
măresc situația din Orientul A- 
propiat relevă în comentariile 
lor că asemenea incidente care 
s-au repetat în ultimele zile nu 
fac decît să accentueze încorda
rea și animozitatea între popoa
rele care trăiesc în această zonă.

• TREI indivizi înarmați au 
atacat în apropierea localității 
Fort Lee, în statul New Jersey, 
un camion care transporta 500 
de săculețe în greutate de 12 
tone, cu monede de 10 cenți, re- 
prezentînd o sumă de 500 000 de 
dolari. Aceste piese de argint 
erau destinate topirii. Șoferul 
camionului a fost găsit miercuri 
seara, la 120 km la nord de 
orașul New York, iar camionul 
golit de încărcătura sa, a fost 
descoperit la 80 km est de me
tropola americană.

Senat, apreciate în cercurile 
politice ca un test important 
înaintea alegerilor parlamentare 
care urmează să aibă loc anul 
viitor. La alegeri participă opt 
partide, printre care Partidul 
dreptății, de guvernămînt, și 
principala organizație politică a 
opoziției, Partidul Republican al 
Poporului.

Partidul muncitoresc din Tur
cia se pregătește pentru alegeri 
în condițiile unor atacuri din 
părtea forțelor de dreapta, ne
mulțumite de cererile acestui 
partid privind retragerea Turciei 
din N.A.T.O.

Tot Ia 2 iunie vor avea loc și 
alegeri pentru organele locale.

EȘECUL TRATATIVELOR 

NIGERIANO-BIAFREZE

Consiliul de Miniștri al Greciei 
a dat publicității un decret re
gal în baza căruia au fost desti- 
tuiți 30 înalti magistrali ai tri
bunalelor din întreaga țară. Zia
rul „Akropolis" menționează că 
destituirea judecătorilor s-a fă
cut după criterii politice.

Printre cei concediati se află 
președintele Areopagului, Ma- 
vromihalis, cinci membri și un 
procuror al Areopagului, doi

AGENȚIILE de presă anunță 
că tratativele de la Kampala 
dintre delegațiile guvernului fe
deral al Nigeriei și ai Biafrei, 
consacrate reglementării crizei 
nigeriene. au eșuat vineri, ca 
urmare a pozițiilor ireconcilia
bile pe care s-au situat părțile 
angajate în conflictul militar din 
această țară. Tentativele secre
tarului general al Commonwe- 
althului și ale ministrului u- 
gandez al afacerilor externe, ac
ceptat de cele două delegații ca 
observator neutru la convorbiri, 
de a asigura continuitatea dia
logului nigeriano-biafrez nu au 
fost încununate cu succes.

• DUPĂ cum anunță agenția 
C.T.K., o delegație a Adunării 
Naționale a R.S. Cehoslovace va 
sosi la 4 iunie într-o vizită ofi
cială în U.R.S.S., la invitația So
vietului Suprem.

NEW YORK 31. — Trimisul 
special Agerpres, N. Ionescu, 
transmite : Adunarea Generală a 
O.N.U. și-a încheiat vineri di
mineață prima parte a dezbate
rilor consacrate situației Africii 
de sud-vest, în cadrul cărora a- 
proape 80 de șefi de delegații au 
exprimat punctele de vedere ale 
țărilor lor în legătură cu această 
problemă.

După cum a anunțat preșe
dintele Adunării Generale, Cor- 
neliu Mănescu, săptămîna vii
toare urmează să fie prezentate 
proiecte de rezoluție în legătură 
cu acest punct al ordinii de zi 
și să aibă loc dezbateri pe mar
ginea acestor documente. Pînă la 
depunerea proiectelor de rezolu
ție nu vor mai avea loc ședințe 
ale Adunării Generale.

★

NEW YORK 31. — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Iones
cu, transmite : în ședința de vi
neri după-aițjază a Comitetului 
Politic al Adunării Generale, pre
ședintele Comitetului, Ismail

Fahmi (R.A.U.), a anunțat 
participanții la dezbateri

pe
______ t __ ____ că 

U.R.S.S. și Statele Unite, în cali
tate de copreședinți ai Comitetu
lui pentru dezarmare de la Ge
neva, au prezentat o nouă varian
tă a proiectului tratatului de ne- 
proliferare a armelor nucleare în 
care sînt cuprinse unele modifi
cări de natură să îmbunătățească 
textul acestui document. Preșe
dintele a subliniat că aceste mo
dificări au fost făcute luîndu-se 
în considerare unele puncte de 
vedere exprimate de numeroase 
delegații în cursul dezbaterilor 
din Comitetul Politic O.N.U.

La ora cînd transmit — noul 
text revizuit al proiectului încă nu 
a fost difuzat.

★
Președintele celei de-a 22-a 

sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., ministrul afacerilor ex
terne al României, Cornelia 
Mănescu, a oferit la sediul Misi
unii permanente a României un 
dejun în onoarea secretarului ge
neral al Organizației Națiunilor 
Unite, U Thant.

în capitala Senegalului au 
avut loc vineri manifestații or
ganizate la chemarea Biroului 
național al Uniunii oamenilor 
muncii din Senegal. Transpor
turile și numeroase sectoare 
ale vieții economice și-au în
trerupt activitatea. Pe străzile 
capitalei senegaleze au apărut 
baricade. La manifestații au 
participat numeroși tineri. Ca 
urmare a situației care s-a 
creat, pe întregul teritoriu al 
Senegalului a fost decretată 
starea de urgență.

Din Dakar se anunță, de a- 
semenea, că au fost impuse 
restricții de circulație.

Președintele Senegalului, 
Leopold Sedar Senghor, a a- 
nunțat că se va întîlni la 3 
iunie cu liderii sindicali în 
vederea reglementării proble
melor în litigiu.

După cum s-a mai anunțat, 
la Universitatea din Dakar au 
avut loc în urmă cu două zile 
incidente între studenți și 
forțe polițienești. Consiliul 
universității a hotărît să exa
mineze împreună cu repre
zentanții studenților greviști 
posibilitățile de a se soluționa 
criza.

EVOLUȚIA CRIZEI POLITICE DIN BELGIA

Scepticism la Bruxelles
Instabilitatea politică din 

Belgia, după aproape patru 
luni de la declanșarea crizei 
de guvern, rămîne în conti
nuare predominantă în viața 
politică a acestei țări. Alege 
rile din 31 martie au 
fără nici o 
că, deoarece 
criza, pare 
In ultimele 
soluționarea 
mai dificilă, 
de „formator", încredințate pe 
rînd contelui d’Alcantara (so- 
cial-creștin), lui Leo Collard 
(socialist) și din nou fostului 
premier Vanden Boeynants, 
nu au dus pînă în prezent la 
nici un rezultat. Jocul de „ba
let tradițional" dintre princi
palele partide politice conti
nuă să se desfășoare. în timp 
ce social-creștinii preconizea
ză in cadrul negocierilor — 
ca și aripa liberală din Parti
dul Libertății și Progresului — 
un guvern de 
lă pe o bază

rămas 
eficiență politi- 
în loc să rezolve 
că au adîncit-o. 
două săptămîni. 
ei a devenit și 
Cele trei misiuni

uniune naționa- 
tripartită, socia-

organizațiile„Cred că relațiile dintre _ 
noastre au ajuns într-un stadiu deosebit 
dc important. Acum ne înțelegem unii pe 
ceilalți mai mult, mai profund, decît ori- 
cînd altădată. Bineînțeles, la aceasta a 
contribuit in mare măsură și vizita pe 
care am întreprins-o la invitația U.A.S.R. 
în România".

de o ascuțime deose
bită, oaspetele a răs
puns :

— Situația se explică 
atît prin atitudinea și 
rolul organizației noas
tre, cît și prin faptul că 
învățămîntul superior 
este altfel organizat în 
Anglia decît în unele

că capătă și forma u- 
nor marșuri sau demon
strații...

Discutînd despre pro
bleme internaționale de 
actualitate, președintele 
NU.S.E.W.N.I. releva 
că în rîndul studenților 
britanici există o mare 
varietate ide puncte de

i

litic ale conflictului atît 
pentru ^Vietnam, cît și 
pentru întreaga pe
ninsulă indochineză. 
Exprimîndu-și opinia, 
conducătorul studenți
lor englezi afirma că 
este esențial ca „po
porul vietnamez să fie 
lăsat să trăiască în pace

fiecare națiune să aibă 
propriile sale angaja
mente în legătură cu 
apărarea dar ar trebui 
ca aceste angajamente 
sa fie cît mai reduse. 
Cele două blocuri 
militare din Europa 
(N.A.T.O. și Tratatul de 
Ia Varșovia) ar putea

LA 2 iunie vor avea loc, în 
Turcia, alegeri parțiale pentru

în fotografie submarinul atomic american „Scorpion", de
clarat în mod oficial dispărut, în momentul lansării la apă 

în anul 1959

Ne vorbește dl. Geo
ffrey Martin, președin
tele Uniunii Naționale 
a Studenților din 
Anglia, W al 1 e s și 
Irlanda de nord 
(N.U.S.E.W.N.I.). Con
ducătorii studenților 
britanici au făcut o 
scurtă vizită și la re
dacția „Scînteii tinere
tului". Mai întii au 
pus întrebări oaspeții și 
apoi a fost rîndul nos
tru să solicităm un 
interviu.
Obiectivele 

N.U.S.E.W.N.I. au fost 
astfel definite de către 
președintele acestei or
ganizații studențești:

a), modernizarea în
vățămîntului superior 
pentru a asigura mai 
multe locuri pentru stu
denți, democratizarea 
sistemului de examene 
și a sistemului de con
ducere a institutelor 
de învățămînt superior,

adaptarea universității 
la cerințele prezente și 
de perspectivă ale 
Marii Britanii,

b). a conduce pe stu
denți în spiritul încre
derii în democrația par
lamentară, dar cunos- 
cînd concomitent și li
mitele acestei democra
ții, moderarea extre- 
mismelor și întărirea 
democrației în cadrul 
organizației.

Interlocutorul nostru 
a subliniat că organi
zația sa exercită o pu
ternică influență în rîn
dul tineretului univer
sitar, că este bine orga
nizată atît pe plan na
țional și local și că are 
asigurate mijloace de 
comunicații cu fiecare 
membru al său.

La observația că 
studențimea britanică 
pare, cel puțin în pre
zent confruntată într-o 
măsură mai res- 
trînsă cu probleme

țări de pe continent, ca 
Franța sau R.F. a Ger
maniei. în plus, este 
vorba și de receptivita
tea guvernului și a 
partidelor politice față 
de ideile enunțate de 
studențime. Cerințele 
studențimii sînt discu
tate cu guvernul dar 
uneori este necesară și 
dezbaterea publică. A- 
ceastă dezbatere publi-

„Ne înțelegem

liștii refuză acest lucru, con- 
siderînd că Partidul Libertății 
și Progresului este prea corț 
servator. Actuala misiune a* 
lui Boeynants nu pare să aibă' 
nici ea prea multe șanse de a 
obține sprijinul socialiștilor 
Singura posibilitate a fostului 
premier ar fi reeditarea ve
chii coaliții între partidele so- 
cial-creștin și cel al libertății 
și progresului. Observatorii 
politici sînt însă sceptici în- 
trucît liderii acestui partid nu 
par dispuși să-și asume răs
punderea grelelor poveri fi
nanciare care s-au agravat in 
cele 116 zile de criză guverna
mentală.

Existența unui șomaj de 
masă, alimentat de permanen
te concedieri, scăderea nive
lului de trai al popoulației, 
precum și menținerea în ac
tualitate a conflictului
vistic, au generalizat criza 
Belgia transpunind-o și 
domeniul social.

joace un rol pozitiv în 
destinderea europeană 
este cunoașterea în de
talii a situației de pe 
continent — subliniază 
oaspetele. Este necesar 
să se cunoască cît mai 
multe fapte pentru că 
aceasta va facilita un 
dialog.

unii pe ceilalți

Declarațiile făcute ziarului nostru de Geoffrey Martin, 
președintele Uniunii Naționale a Studenților din Anglia, 

Waiies și Irlanda de nord

vedere dar că, de pildă, 
„foarte puțini sînt stu
denții care ar dori ca 
războiul din Vietnam 
să continue". Oaspete
le exprima nu numai 
oroarea pe care o nu
trește față de pierderile 
de vieți omenești pro
vocate de sîngerosul 
război, ci și neliniștea 
în ceea ce privește im
plicațiile de ordin po-

și să-și hotărască sin
gur viitorul său“.

Președintele 
N.U.S.E.W.N.I. conce
pe destinderea în Eu
ropa, apropierea între 
țările din Vest și din 
Est, ca un proces de 
durata, ce trebuie rea
lizat pas cu pas. „în ac
tuala stare de lucruri 
din lume, spune dom
nia sa. este necesar ca

să-și diminueze forțele, 
chiar într-o perioadă a- 
propiată“.

Continuăm convorbi
rea printr-o referire Ia 
faptul că în prezentul 
context european, apro
pierea între tineri ca
pătă semnificații și va
lori speciale.

— O condiție esen
țială pentru ca organi
zațiile studențești să

Referindu-se la rela
țiile cu U.A.S.R, Geo
ffrey Martin arată :

— Ne respectăm unii 
pe ceilalți în privința 
pozițiilor și considerăm 
că rolul fiecărei organi
zații constă în sprijini
rea aspirațiilor studen
țimii. Pe planul rela
țiilor internaționale a- 
vem bune poziții în

ling- 
din 

in

pu-Europa și sper să 
tem acționa împreună 
deși pentru moment 
posibilitățile sînt, poate, 
restrînse.

In încheiere, oaspe
tele a relatat impresii 
din contactele sale cu 
lumea universitară din 
România :

— în instituțiile de 
învățămînt pe care 
le-am vizitat m-au im
presionat relațiile po
zitive dintre corpul pro
fesoral și studenți pre
cum și activitățile pro
fesionale, atît de direct 
legate de necesitățile 
reale ale țării dumnea
voastră. în ansamblul 
de preocupări ale stu
dențimii cultura repre
zintă o preocupare de 
prim ordin. Studenți
mea din România se 
bucură din partea gu
vernului de multa u- 
tenție, solicitudine, ,a;o 

.asigurate multiple posi
bilități.

încheiem interviul, 
pentru că ora destinată 
convorbirii a fost de 
mult depășită iar oas
peții sînt așteptați de 
studenții care și-au ales 
ca domeniu de pregă
tire limba engleză.

EUGENII/ OBREA
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