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Consfătuire la C. C. al P. C. P.
cu oameni de știință și cultură

La Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român a 
avut loc, în ziua de 3 iulie, 
a.c., o consfătuire de lucru cu. 
reprezentanți ai intelectualită
ții de naționalitate germană 
din tara noastră — oameni de 
știință, scriitori, publiciști, ar
tiști, profesori și alți lucrători 
pe tărîmul artei, științei și 
culturii.

La consfătuire au participat 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Ghecrghe Maurer. Paul 
NicUlescu-Mizil, Leonte Răutu,

In cadrul discuțiilor au luat 
cuAuntul tovarășii : Anton
Bțjeftenhofer, Arnold Hauser, 
Paul Schuster, Eduard Eisen- 
burger, Carol Gollner. Carl 
Saal, Johann Wolf. Nikolaus 
Berwanger, Hans Schuschning,

Ewaldt Zweier, Georg Scherg, 
Norbert Petri, Paul Schuller, 
Frar.tz Liebhardt.

Vorbitorii au scos în eviden
ță realizările obținute — ca 
rezultat al înfăptuirii politicii 
marxist-leniniste a partidului 
nostru — in construcția socia
lismului, în asigurarea depli
nei egalități în drepturi a tu
turor oamenilor muncii din. 
patria noastră, fără deosebire 
de naționalitate, în întărirea 
prieteniei și frăției poporului 
român cu naționalitățile con
locuitoare, perfecționarea și a- 
dîncirea continuă a democra
ției socialiste, în opera de în
florire a patriei comune — 
România socialistă.

Afirmînd hotarîrea intelec
tualității germane, a tuturor

oamenilor muncii de naționa
litate germană din țara noas- 4b 
tră de a milita activ pentru 
transpunerea în viață a mă 
rețului program de dezvoltare Q 
a țării trasat de Congresul al 
IX-lea și de Conferința Na- 
țională a P.C.R., participant V 
la consfătuire au făcut, tot
odată, unele propuneri cu pri- £ 
vire la îmbunătățirea în con- “ 
tinuare a activității în dife- 
rite sectoare ale vieții știin- 9 
țifice și culturale din țara 
noastră.

în încheierea dezbaterilor a W 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al £ 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat al Repu- Q 
blicii Socialiste România.
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DESCHIDEREA
REUNIUNII O.N.U
DE LA BUCUREȘTI

Președintele Fondului Monetar International •
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit miercuri la amiază pe 
președintele Fondului Monetar

Internațional (F.M.I.), Pierre- A 
Paul Schweitzer. w

In cursul întrevederii au a 
fost discutate probleme refe-9 
ritoare la activitatea de coo
perare monetară internaționa- A 
lă. W

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială. A

Directorul General al U. N. E. S. C. 0.
Miercuri după-amiază, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de 
Stat, a primit pe Rene Maheu. 
directorul general al Organiza
ției Națiunilor Unite pentru 
Educație, Știință și Cultură 
(U.N.E.S.C.O.).

La primire au luat parte 
Ștefan Bălan, ministrul învă- 
țămîntului și Valentin Lipatti, 
reprezentantul României la 
U.N.E.S.C.O.

In cursul convorbirii care a 
avut loc au fost abordate pro- £ 
bleme privind acțiunile între
prinse de U.N.E.S.C.O. pentru A 
promovarea climatului de în- 9 
țelegere și prietenie între 
popoare, precum și aspecte ale ț 
colaborării României la dez
voltarea activității acestei in- 
stituții specializate a O.N.U.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o

La Palatul Marii Adunări Na- 
ționale s-au deschis, miercuri 
dimineață, sub conducerea se
cretarului general al O.N.U., U 
Thant, lucrările reuniunii mixte 
a Comitetului administrativ de 
coordonare al O.N.U. și Comi
tetului pentru programe și co
ordonare al Consiliului economic 
și social O.N.U.

La ședința de deschidere au 
luat parte președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușes
cu, și ministrul afacerilor exter
ne, Cornelia Mănescu, președin
tele celei de-a XXII-a sesiuni a 
Adunării Generale O.N.U.

La lucrările reuniunii iau parte 
conducătorii instituțiilor speciali
zate din sistemul O.N.U., mem-

brii Comitetului pentru progra
me și coordonare al Consiliului 
economic și social și Biroul Con
siliului economic și social. Parti
cipă, de asemenea, reprezentan
ții altor organisme ale O.N.U.

în numele Consiliului de Stat 
și al guvernului Republicii So
cialiste România, tovarășul Ni
colae Ceaușescu a adresat un 
călduros cuvînt de salut parti- 
cipanților și urări de succes lu
crărilor reuniunii.

Secretatul general al O.N.U., 
U Thant, președintele Comite
tului pentru programe și coor
donare al Consiliului economic 
și social O.N.U., Jha, și președin
tele Consiliului economic și so
cial, M. Guerrero, au rostit cu- 
vîntări în care au mulțumit

președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, pentru cu
vintele de salut adresate reu
niunii. Vorbitorii au subliniat în
semnătatea lucrărilor acestei reu
niuni și aportul important pe 
care România îl aduce la reali
zarea obiectivelor de pace și co
operare între popoare ale Orga
nizației Națiunilor Unite.

Lucrările reuniunii continuă. 
Printre problemele de pe or
dinea de zi figurează: deceniul 
O.N.U. pentru dezvoltare, dez
voltarea și utilizarea resurselor 
umane, subiect inițiat în cadrul 
Consiliului economic și social de 
către România, precum și ches
tiuni generale de coordonare.

(Ager preș)

atmosferă cordială.

Ministrul afacerilor externe
al Republicii Socialiste Cehoslovace

Cuvîntul tovarășului
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

9 secretarul general al Comitetu
lui Central al .Părtid.uiifi Co- 

• munist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a primit 
miercuri seara, pe ministrul a- 

—. facerilor externe al Republicii 
6 Socialiste Cehoslovace, Jiri Ha

jek, care se află într-o vizită o- 
a ficială în țara noastră.
" La primire au participat 

Cornelia Mănescu, ministrul 
A afacerilor externe, Ion Obrado- 
w viei, ambasadorul României la 

Praga, și Karel Komarek, în- 
@ sărcinatul cu afaceri ad-inte- 

rim al R. S. Cehoslovace la 
București.

9 Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire în cursul căreia a 
fost exprimată satisfacția pen
tru evoluția pozitivă a relații
lor dintre cele două țări, subli-
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niindu-se posibilitățile care e- 9 
xistă pentru adîncirea și lărgi
rea colaborării și cooperării în- £ 
tre România și Cehoslovacia 
în folosul ambelor popoare, al 
cauzei socialismului și păcii. In 
cadrul întrevederii s-a făcut un 
schimb de păreri cu privire la V 
dezvoltarea colaborării cu ță- 
rile socialiste, la extinderea re- 
lății lor cu toate statele în inte
resul cooperării internaționale. 
Au fost, de asemenea, abordate 
probleme referitoare la secu- £ 
ritatea europeană și alte aspec- w 
te ale situației internaționale £ 
actuale.

După întrevedere, tovarășul A 
Nicolae Ceaușescu a reținut pe w 
ministrul Jiri Hajek la dineu.

întrevederea și dineul s-au ™ 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească. £

Miercuri dimineața, președin- 
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit pe 
ministrul afacerilor externe al 
R S. Cehoslovace, Jiri Hajek.

9 La primire au participat Geor
ge Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și

9 Ion Obradovici, ambasadorul 
României la Praga.

NICOLAE CEAUȘESCU
Domnule secretar general,
Doamnelor și domnilor,

România găzduiește cu de
osebită plăcere lucrările reu
niunii mixte a Comitetului 
Administrativ de Coordonare 
al Organizației Națiunilor U- 
nite și Comitetului pentru 
Programe și Coordonare al 
Consiliului Economic și Social 
O.N.U., și este bucuroasă că 
înaltele personalități care re
prezintă aceste instituții — 
bine cunoscute pentru activi
tatea lor consacrată cooperă
rii și păcii în lume — sînt 
oaspeții de seamă ai poporu
lui român.

Permiteți-mi cu acest prilej
a să adresez secretarului general 

U Thant, tuturor distinselor 
personalități prezente la 

m această reuniune, un cordial 
salut din partea Consiliului 

• de Stat și a Guvernului Re
publicii Socialiste România.

Țara noastră participă cu 
w încredere și interes la activi- 
_ tatea Organizației Națiunilor 
9 Unite și a organismelor sale 

specializate, fiind convinsă că 
A fost de fața Karel Komarek, 9 acestora le revine un rol 

însărcinatul cu afaceri ad-interim remarcabil în sprijinirea e- 
al R. S. Cehoslovace la Bucu
rești.

Cu prilejul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească, au fost 
abordate probleme de interes co
mun privind cele două țări.

(Agerpres)

remarcabil în sprijinirea
A forturilor de progres și pros

peritate ale tuturor popoare- 
£ lor, în nobila operă de adîn- 

cire a cooperării între națiuni, 
9 de făurire a unei lumi a păcii 

și încrederii între state.
9 Sîntem contemporanii unor

adinei prefaceri economico- 
sociale, ai unor ample trans
formări revoluționare care 
imprimă un puternic dina
mism dezvoltării sociale și 
politice a lumii. Epoca noas
tră va rămîne în istoria uni
versală ca epoca afirmării a 
zeci de popoare care se elibe
rează de sub dominația colo
nialismului și imperialismului 
și se afirmă ca state naționale 
independente, aducînd o tot 
mai puternică și importantă 
contribuție la soluționarea pro
blemelor majore care frămîntă 
în prezent omenirea.

Asistăm la un uriaș progres 
tehnico-științific pe baza că
ruia are loc creșterea impe
tuoasă a forțelor de produc
ție, sporirea producției de bu
nuri materiale și spirituale, se 
creează resurse nelimitate- 
pentru înflorirea civilizației 
umane.

In contextul acestei furtu
noase dezvoltări economice, 
apare și mai izbitor tabloul pe 
care îl înfățișează marele nu
măr de țări și zone subdez
voltate de pe diferite conti
nente, în care largi mase 
populare nu pot beneficia de 
roadele creației științifice și 
tehnice mondiale. Problema 
subdezvoltării în lumea de as
tăzi se pune cu atît mai acut 
cu cît decalajul dintre țările 
rămase în urmă și cele avan
sate pe tărîm economic și so
cial tinde să se accentueze.

Acordarea unui larg și efi
cient sprijin țărilor în curs de 
dezvoltare în vederea progre
sului lor multilateral pe teme
lia realizărilor civilizației mo
derne reprezintă astăzi o ce
rință fundamentală a vieții in
ternaționale.

Organismele de specialitate 
ale Organizației Națiunilor 
Unite au în preocuparea lor 
sprijinirea eforturilor acestor 
state pe plan economic și so
cial și activitatea lor se bucu
ră de aprecierea opiniei pu
blice mondiale. Este de la sine 
înțeles că punerea în valoare 
a resurselor naturale și uma
ne, dezvoltarea forțelor de 
producție depind, în primul 
rînd, de munca și eforturile 
fiecărui popor, ale fiecărui 
stat; în același timp, pentru 
a fructifica la un nivel ma
xim eforturile lor, acestor 
țări trebuie să li se ofere un 
sprijin substanțial din partea 
statelor dezvoltate și a Na
țiunilor Unite.

Fie-mi permis să afirm că, 
după părerea mea, ceea ce s-a 
realizat pînă acum în acest 
domeniu atît de important al 
cooperării internaționale este 
încă insuficient, intensificarea 
preocupărilor în această di
recție punîndu-se ca un im
portant obiectiv actual.

Desigur, Organizația Națiu
nilor Unite are în cîmpul său

(Continuare în pag. a V-a)

Numeroși elevi s-au adresat ziarului pentru
a-și spune părerea despre scrisoarea A
De ce n-am fost invitat

Momentul impune o privi
re retrospectivă, o evaluare 
matematică a roadelor aces
tei perioade în care aici, la 
Cimpina și Comarnic, 100 de 
tineri s-au aflat pentru pri
ma dată față în față cu 
marea răspundere g muncii 
efective. Pe unde au trecut 
în cele 14 zile, ei au lăsat 
în zidul drumului aflat în 
construcție urmele adinei ale 
eforturilor lor deopotrivă dă
ruite în tăria brațelor vîn- 
joase și a inimilor tinere. Au 
lucrat la finisarea taluzelor 
si a platformelor terasamen- 
telor. la. executarea șanțuri
lor în lungimea drumului, 
a betoanelor pentru apăra
rea malurilor și a zidurilor 
de sprijin. la diverse alte 
lucrări care vor rămâne în
corporate 
durată. O 
bitură de 
temerarii 
cimentau 
bazalt un 
și entuziasmul lor, din 
rința lor împlinită. Sub ra-

într-o operă de 
dată cu fiecare iz- 
tîrnăcop în stîncă, 

constructori în- 
în straturile de 
strop din energia 

do-

port dimensional, valoarea 
muncii lor depășește 150 000 
lei. La prima vedere, o sumă 
modestă, dar care pentru e- 
conomia șantierului repre
zintă echivalentul muncii a- 
celuiași număr de muncitori 
angajați prestată în aceeași 
unitate de timp. Acestei su
me i se vor adăuga apoi ce
le ce vor fi realizate de se
riile următoare și de abia 
atunci, în final, proporțiile 
cîștigurilor vor putea 
constatate la întreaga 
semnificație. Dar ceea 
spunea inginerul 1

fi 
lor 
ce 

LIVIU 
VASILIU — șeful șantieru
lui Cîmpina-Comarnic, în
mănunchează în cîteva rîn- 
duri adevăratul sens și uri
așul cîștig atins de cei 100 de 
brigadieri. ..Ei nu au reușit 
poate să realizeze întotdea
una indici de producție din
tre cei mai înalți dar au ob
ținut în schimb un indice 
educativ cu mult superior 
celui economic. Și nu numai 
pentru ei sau pentru un șan
tier, ci pentru întreaga or-

ganizație U.T.C., pentru a so
cietatea noastră, acest cîștig 
are o valoare inestimabilă11.

Prezența tinerilor elevi pe 9 
șantierul de pe rîul Prahova 
a înviorat și însuflețit aceste 
locuri cu exuberanța și en- 
tuziasmul lor, cu cîntecele 
matinale, cu culorile drape
lului acoperit acum cu pri- A 
mele fapte mărețe de mun- “ 
că. Niciodată în cei 30 de 
ani de muncă pe șantiere nu 
am lucrat într-o ambianță ® 
atît de plăcută, spune mai
strul MIHAIL MACOVES
CU, șeful lotuhii Co- 
marnic. Disciplina și entuzi
asmul muncii acestor tineri 
îmi reamintesc de zilele pe- 
trecute cu 20 de ani în ur- " 
mă, pe șantierele Bumbești- 
Livezeni și Salva-Vișeu“.

Dar amintirile cele mai w 
trainice le vor păstra elevii 
înșiși. Cei din echipa Soi-

LAL ROMULUS

la ziua colegului meu?“
„Averea noastră este

cuantumul de cunoștințe"

„Nu concep ca cineva să nu-și 
invite prietenul la o aniversare, 
mai ales cînd acesta l-a și felici
tat.

întrebările unui prieten nu te 
„sicrie", ci ele pot deveni stimu
lent pentru fiecare, generînd o 
emulație amicală de foarte bun 
augur. Căci nimeni (cu atît mai 
puțin noi, elevii, spirite în for
mare) nu deținem monopolul a- 
numitor cunoștințe, după cum 
nimic nu poate fi element tabu

• pentru cineva.
Situația familiară n-are ce

căuta într-o prietenie de elevi. 
Averea noastră, a celor din 
școli (și nu numai a noastră) e 
cuantumul de cunoștințe însu
șite și caracterul moral pe care 
ni I-am format. Și apoi, o prie
tenie nu presupune 
„revanșare11.

neapărat

s.
Liceul

G.
nr. 40

„Privești colegul ca pe

o simplă anexă"

„Bucureștenii se cred supe
riori celorlalți, mai ales celor 
veniti de la tară. Li se adresează 
doar la nevoie, de obicei în 
rezolvarea temelor. In rest, îi

ignoră sau îi desconsideră. E 
o concluzie ce se poate des
prinde și din material, unde mi 
se pare că I.T. nutrește gînduri 
de o mare, adevărată prietenie, 
iar Mircea doar... profită.

I.T. era considerat de Mircea 
ca o simplă anexă. Cred că pă
rinții lui Mircea constituie mo
bilul principal al acestei neprie
tenoase prietenii11.

CALOIANU GEORGETA
Liceul nr. 6 — București

„Valorăm prin ceea

ce

Cred că Mircea, ca de altfel 
atîția dintre noi, face parte din ■

acea categorie de liceeni bucu- 
reșteni sau orășeni în sens larg, 
pentru care există la școală co
leg, prieten ,,cu cap“, în afară, 
prieten cu haine, prieten cu 
bani.

Poate că astăzi, aici, în tabără, 
muncind, simțind, cum se spune, 
cu sudoarea frunții, prețul con
dițiilor ce ne sînt asigurate, pu
tem judeca mai lucid frămîntă- 
rile colegului care semnează 
scrisoarea. Știm noi oare exact 
ce înseamnă munca, care este va
loarea traiului ce ne este asigu
rat de cînd sîntem mici și pînă 
cind începem să profesăm ? Nu 
sîntem prea răsfățați cerînd 
uneori foarte mult fără să ne 
întrebăm dacă ceea ce dorim

ni se poate da ? Cunosc colegi 
care își judecă aspru părinții 
pentru că nu le pot asigura în
totdeauna ultima haină la modă, 
nu le 
tofon, 
zunar 
creție.
tru >că . . ___  __ _____ __
țin de la părinți absolut tot ceea 
ce își doresc, uneori sfidîndu-i 
pe ceilalți cu acest privilegiu 
pentru care ei nu au nici un 
merit. Poate că așa se naște 
invidia, egoismul dintre noi și, 
cine știe, dacă această trăsătură 
nu se accentuează cu trecerea 
timpului. Nu spun că trebuie să 
ni se creeze greutăți artificiale, 
ca să simțim cum se cîștigă tra-

(Continuare în pag. a ll-a)

pot cumpăra un magne- 
nu le pot da bani de bu- 
pentru a cheltui la dis- 
$i aceasta, cred eu, pen
au în jur colegi care de-
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iul, dar nici răsfățul asigurat 
nu își are explicația. De ce să ne 
prețuim numai pentru ceea ce 
sînt părinții, pentru ceea ce rea
lizează ei, pentru avantajele pe 
care le au datorită muncii lor ? 
Pentru aceasta trebuie să-i res
pectăm, dar noi valorăm prin 
ceea ce sîntem și, mai ales, 
prin ceea ce facem acum în ve
derea devenirii viitoare.

„E
<ăm după ceea ce ne

oare firesc să ne

părinții sau după ceea

ce sintem noi ?"

De curînd, am participat 
un ceai unde se discuta, de 
mare „înălțime". Confort.

ANDREI GEORGESCU 
elev — București

„Să ne lie jenă că părinții

noștri n-au mașini ?"

îmi pun întrebarea, 
eu dreptul să-i ' ’ 
rinți, 
l-au 
nu-și ,
N-avem căderea s-o facem, 
dar mi se pare că în unele ca
zuri părinții ne obișnuiesc să 
fim puțin snobi, să-i apreciem 
pe ceilalți colegi după ceea ce 
sînt ei, după condițiile lor r;a- 
teriale. Ajungi uneori să-ți fie 
jenă că părinții tăi n-au, spre 
exemplu, mașină sau un anume 
lux în plus. Eu cred că în des
tul de multe cazuri se discută 
în fața copiilor mai mult despre 
venituri în sine decît despre 
cum se obțin acestea — adică 
despre muncă. Poți crede, astfel, 
că valorează mai mult ceea ce 
obții decît ceea ce dai tu însuți 
pentru a obține.

neavînd 
r_ _  _ judec pe pă-
dacă nu cumva aceștia 

sfătuit pe Mircea 
invite colegul, I.

căderea s-o

să 
T.

la 
la 

___  ___ _ .   E- 
mancipare. Modă. Supra-modă. 
Dar tot aici am văzut niște 
fapte, care, n-o spun în zefle
mea, ca Topîrceanu, „m-au 
scandalizat". Peste două s&ptă- 
mîni — la alt ceai. Mai modest. 
Mai liniștit. Și incomparabil mai 
plăcut. Aici, m-am simțit mult 
mai tinără (deși trecuseră doar 
15 zile), mai apropiată de cei
lalți parteneri. Și, cred, condiția 
unei distracții aceasta este. A- 
devărul e însă că situația ma
terială. interesul sînt — nu tre
buie s-o negăm — foarte bine 
„văzute1 de către unii în prie
tenie. Chiar colegii, prietenii 
se interesează de amicul tău si 
caută să te influențeze, evident, 
în mod nefast. Greșeala capitală 
e că ne judecăm după ce sînt 
părinții, nu după ceea ce sîntem 
noi. Ar trebui mai multă fami
liaritate și cît mai putină... fa
miliaritate în prietenii.

mai el. Sînt eronate părerile 
pe care ni le formăm despre 
viață privind-o, fie meschin, fie 
superficial, prin optica unor în
guste și integral străine, exte
rioare, insignifiante criterii. Fa
miliile discută despre prieteni, 
prietenii discută despre fa
milii și, în principiu, nu e 
nimic rău în aceasta. Nu
mai că de la astfel de „dis
cuții" se ajunge la concluzii cu 
totul și cu totul greșite. Ca și în 
cazul din acea scrisoare (al 
„prieteniei" dintre Mircea și 
I.T.) unde minora „problemă" a 
modei, a automobilului a de
venit o obsesie înlăturînd gîn- 
direa și simțirea cea adevărată. 
Prejudecățile trebuie extirpate 
din rădăcină. Dar pentru aceasta 
se cere ca efortul
pornească, 
bine.

Ar fi

DORA 
elevă —

VALENTIN GRAUR 
elev — București

de la ei să 
chiar mai

MARIN
București

vreunul dintre„Poate

invitați n-a acceptat să fie 

alături de el"

vitat alături de tine și a pus 
astfel, ca o condiție pentru pre
zența sa, absenta ta.

Sau poate tu. dragă I.T. îi 
stinghereai, poate tu nu ai ace
leași preocupări ca ei. Din pă
cate gazda își alege invitații, și 
o face de cele mai multe ori 
după prejudecăți, după anumite 
criterii.

Am observat acest lucru și la 
colegii mei. Cînd unul din ei 
își serba un anume eveniment 
din viata sa își alegea invitații 
numai dintre colegii din oraș. 
Numărîndu-mă printre invitați 
constatam adeseori, că prin 
comportamentul lor. ei nu se 
deosebeau cu nimic de cei ne
invitați.

S-ar putea însă ca Mircea să 
nu fie chiar atît de vinovat. 
Gîndindu-se că tu nu știi să 
dansezi, că nu aveți preocupări 
comune și, deci, ca la el nu 
te-ai simți- bine, nu te-a mai 
invitat.

Curînd, ai să-ți dai seama 
chiar tu de ce n-ai fost invitat, 
dacă, așa buni prieteni fiind. 
nu-1 întrebi chiar pe Mircea.

DORIN DANCIU
Lie. „N. Bălcescu" 

Rîmnicu-Vîlcea

MARIANA NICULESCU 
elevă — București

„Prejudecățile trebuie 

extirpate din rădăcină"

Articolul m-a impresionat. De 
vină e și Mircea, dar nu nu-

Am citit scrisoarea ta I.T. și 
pentru că o găsesc deosebit de 
interesantă m-am gîndit să-ți 
răspund. Te obsedează mereu 
aceeași întrebare : „de ce n-am 
fost invitat la ziua colegului 
meu ?“.

Răspunsuri sînt mai multe. 
Poate că unul (sau unii) dintre 
invitați n-a acceptat să fie in-

„Asemenea diferențe nu se

pot constitui in principii I"

PRIMA ZI DE PRACTICĂ1
S-A AMINAT TREI ZILE

I.T. ne cere sfatul în articolul 
„De ce nu am fost invitat la 
ziua colegului meu" ? Iată răs
punsul meu.

„Nu fii trist I.T. Lumea e 
mare și oameni sînt multi I Mir
cea s-a dovedit a nu fi cel pe 
<jare l-ai căutat, pe care ai cre
zut, poate, că l-ai găsit. Cînd 
te împrietenești cu un om nu te 
uiți numai la trapezul pantalo
nilor, sau pieptănătura părului. 
Chiar dacă îl admiri pentru 
cîte mărci de mașini sau mag- 
netofoane știe, aceasta nu e e- 
sențial. Cel pe care îl numești 
prieten trebuie să aibă sufletul 
în rezonanță cu al tău, să-ți 
spună sincer ce gîndește și să-i

spui ce te frămîntă. în fața 
unor lucruri atît de mari, se 
estompează, dispar „diferențele" 
de ordin vestimentar, al prove
nienței sociale sau cu privire 
la obiectele posedate. Or, din 
cîte scrii tu, rezultă că Mircea 
tine cont, în primul rînd, de 
aceste mărunțișuri — nedemne 
de a fi luate în seamă cînd e 
vorba de prietenie. Un prieten 
adevărat ți-ar fi răspuns cu 
plăcere la întrebările în pri
vința teatrului și actorilor, te-ar 
fi poftit pe la el pe acasă fără 
să se gîndească la „revanșă", 
te-ar fi invitat la ziua lui fără 
să-și pună problema că tu n-o 
să-1 poți invita, sau n-o să fii la 
„înălțimea" celorlalți invitați, 
dimpotrivă, s-ar fi purtat cu 
tine în așa fel îneît să te simți 
bine. La o astfel de ocazie nu 
inviți numai prieteni agreabili 
de discuții „spumoase" — cum 
singur le numește. Nu. I.T. ! Iar 
dacă Mircea s-a ghidat după 
astfel de „principii** în selecta
rea invitaților, dovedește că e 
un tip superficial, care calcă 
pe personalitatea ta fără să se 
întrebe dacă face bine sau 
poate chiar fără să-și 
seama.

Știu, e foarte rău să-ți 
seama că oamenii în care crezi 
te dezamăgesc. Dar. e mai bine 
așa. decît să le suporți orbește 
comportările.

Sîntem tineri și dispunem de 
resurse și energii sufletești 
deosebite. Uneori, cînd credem 
c-am găsit ce am căutat, ne tre
zim că am dat greș. Importări! 
însă e să ne trezim, să vedem 
lucrurile prin prizma realității. 
Iar tu, I.T., ți-ai dat seama de 
realitate. Acest Mircea, cu toate 
comportările lui. îți oferă încă 
o dată, posibilitatea, păcat că 
prin contrast, să pretuiești prie
tenia, adevăratele calități ale 
oamenilor, te face să dorești să 
ai tu astfel de calități, sau să 
le vezi întruchipate în cei cu 
care te împrietenești".

nu, 
dea

dai

VIORICA DRAGAN
Bistrița

Absența modelului pune, ade- 
.seori, receptarea imediată sau 
•in timp -a-^Iucrării sub semnul 
circumspecției : indiferent de 

BLgradul de realizare, reacția fa- 
^®~vorabilă vine, aproape exclusiv, 

din partea amatorilor care, lip
siți de prejudecăți, privesc ope
ra ca pe un act de creație dis
tinct, ce-și aparține în totalita
te sieși.

Dezvoltare a unei preocupări 
mai vechi similare (vd. Revista 
Fundațiilor, martie 1945, pag. 
568—587). „Poezia, mod de exis
tență** amintește, prin noutatea 
subiectului 
inepuizabilă 
teoretice) și 
de studiile 
pentru care 
față, dr. Ion Biberi nutrește 
indiscutabil (drept dovadă stă 
monografia dedicată esteticianu
lui), o admirație nemărginită. 
Aceeași secretă precauție în pri
vința formulării concluziilor, a- 
vansate ca simple puncte de re
per ale cercetărilor virtuale ; 
de asemenea, ambiția expresă 
de a sesiza permanent lectoru
lui ceea ca aparține exegetului 
în planul informației și al inter
pretării, cu alte cuvinte — ori
ginalitatea, prin ce rămîne tri
butar predecesorilor, precizînd 
net opțiunile și operînd distinc- 

icxcgiuu xuiusah — tiile de rte°are între convinge- 
film realizat de Studioul ■ n’Ie Personale si restul opiniilor 
de Televiziune. ■■ aliniate unui context. Programa-

22,00 — Ecran literar
22,30 — Mari interpreți : Violo- 

Oistrah. 
de noapte.

TELEVIZIUNE *
JOI, 4 iulie: '

PROGRAMUL I

10,00 — Curs de limba germană B 
11,00 — Curs de limba spaniolă 
12,00 — Telecronica economică ;

Rentabilitatea — un co- B 
rolar al activității eco- — 
nomice.

17.30 — Pentru cel mici ; Ala—
Bala „Cupa de ciocolată*' B 
Concurs de carturi (ma- 
șinuțe cu motor) pe pis
ta de la Pavilionul Ex- ■■ 
poziției Naționale. ■

18,00 — T.V. pentru specialiști.
Ciclul „Medicină". Tema: _ 
Asistența de urgență în |||| 
accidentele de muncă și 
rutiere. Prezintă prof.
dr. Ion Țurai. ga

18.30 — Curs de limba rusă (lec- B
ția a 22-a)

19,00 — Studioul pionierilor.
19.30 — Telejurnalul de seară, fc.- 
20,00 — Film serial : Vikingii — 
20,26 — Artă plastica. Prero-

mantismul. Prezintă Dan ■ 
Grigorescu.

21,00 — întrebări la care s-a 
răspuns. întrebări la K 
care nu s-a răspuns încă

21,40 — Teleglob. Tunisia —_

nistul David
22,55 — Telejurnalul

PROGRAMUL II

Viața pe
Pa-

20,00 — Document : 
crestele înalte ale 
mirului.

20,25 — Momente coregrafice în
registrate pe peliculă.

20,45 — Telejurnal.
21,00 — „O samă de cuvinte" 

Dimitrie Bolintineanu 
„Legende istorice". Pre
zintă Șerban Cioculescu.

21.30 — Comedie cu Mickey
Rooney.

22,00 — Concert simfonic.
22.30 — Invitație la dans.

tratat (în fond o 
sursă a disputelor 
rigoarea științifică, 
lui Tudor Vianu, 
autorul cărții de

tic Ion Biberi își propune „decît 
■ obținerea de rezultate provizo

rii", astfel că, în virtutea aces
tei aserțiuni, studiul se contu
rează a fi o introducere în is- 

B toria actului poetic, unde efor- 
tul servește integral demon
strației tezei potrivit căreia 

■ „poezia ne apare, în adevăr,
mărturia cea mai cuprinzătoare

liric“ — cum califica undeva e- 
florescența poemului primitiv — 
comentatorul relevă acestuia 
substanța „esențial concretă", 
accentuînd asupra sincretismu
lui artelor în începuturile crea
ției lirice.

Laitmotiv al cărții, poezia —• - 
mod total de existență, „identi
ficare a sufletului cu lumea", își 
află obîrșia în muncă (după 
KarI Biicker, situat pe o poziție ’ 
„adevărată, dar parțială"), în in- - 
teresul depus pentru viață. 
(Deslușim aici concepția acti
vistă despre artă și literatură, 
împărtășită de T. Vianu). Aso
ciere indispensabilă între ritm 
(„fapt psiho-fiziologic funda
mental**) și ideația simbolică 
(„fenomen psihologic, specific 
uman, condiționînd deopotrivă * 
elaborarea gîndului, a limbaju
lui și a poeziei") — actul poetic 
s-a profilat în lungul istoriei 
sale, de la faza sincretismului 
inițial și cea religioasă și cava
lerească a evului mediu, la cla
sicismul secolului al XVII-lea și 
epoca „nori arte poetice" cu
prinsă în veacurile următoare 
— ca un mod de existență strict 
particular, ce-și revendică abso
lut apartenența la un mod de 
existență general. Un număr 
imens de nume de autori și 
opere sînt invocate drept argu
ment, de la sumerieni și vechii 
egipteni, trecînd prin folclor, la 
Dante, Villon, Shakespeare, 
Goethe și mai departe la ro
mantici și poeții moderni (Poe, 
Baudelaire, Rimbaud, Mallarme, 
Valâry, Joyce, Eluard, Machado 
ș.a.), unii cu apetitul disputei 
teoretice sensibil incitat. Fără să 
reducă referirile la o schemă 
prestabilită, Ion Biberi rapor-

ION BIBERI:

„POEZIA, MOD
Ceea ce ar fi trebuit să rețină, 

în esență, toată lumea —studen- 
ții-practicanți, pe de o parte, 
organizatorii și îndrumătorii sta
giului de practică al acestora, pe 
de altă parte — în legătură cu 
reușita măsurilor de îmbunătăți
re aplicate din acest an este fap
tul că eficacitatea practicii în 
producție este condiționată, mai 
mult decît altădată, fundamental 
de doi factori: a) convingerea 
studenților că fiecare element 
din programul de practică are o 
valoare specifică și, tocmai de 
aceea, se cere urmărit și înde
plinit cu conștiinciozitate și spi
rit de răspundere; b) colabora
rea strînsă, operativă, dintre in
stituțiile de învățămînt superior 
și întreprinderile-centre de prac
tică. Aceasta, întrucât eșalonarea 
mai judicioasă a practicii a avut 
în vedere, ca factor foarte impor
tant, o concentrare — la toți anii 
de studii — într-o perioadă de 
timp mai scurtă a activității stu
denților în uzine. Asemenea pre- 
miză impune de bună seamă o 
suită de măsuri eficace, în legă
tură cu cadrul și conținutul pro
gramului zilnic de 6 ore de prac
tică, prin care să se ajungă la a- 
tingerea randamentului maxim al 
fiecărei ore de practică ân pro
ducție.

Totuși, la Uzina „Semănătoa
rea" practica studenților a debu
tat deficitar, în raport de ambii 
factori amintiți. Prima zi de ac
tivitate în producție a studenți
lor era anunțată pentru 29 iunie. 
Dar în uzină a fost așteptată în 
zadar sosirea celor 320 de stu- 
denți, a cadrelor didactice. N-A 
VENIT NIMENI. Luni, 1 iulie, 
se știa, în sfîrșit, exact că nu mai 
trebuie așteptați 50 din cei 106 
practicanți de la „mecanică agri
cola" — Timișoara și 5 studenți 
de la Academia de studii econo
mice din București (deoarece 
le-a fost schimbat locul de prac
tică). Au sosit cadrele didactice 
îndrumătoare ale tuturor grupe
lor, studenții din Politehnica bu- 
cureșteană, timișorenii și aproa
pe jumătate din practicanții de 
îa Academia de studii economice. 
Din cei 29 de practicanți de la 
Institutul politehnic din Cluj nu-

mai 3 găsiseră drumul către 
uzină...

Cu cei sosiți s-au desfășurat 
activități specifice începutului 
perioadei de practică : instructa
jul general de protecția muncii, 
prezentarea uzinei, a specificului 
ei de producție de către ingine
rul șef al serviciului „concepție". 
Ziua de practică s-a încheiat cu 
vizitarea în grup a întreprinderii

STUDENȚI 
1 

UZINĂ

— cam în grabă, mai mult pe 
dinafară decît prin ateliere și 
secții, pentru că doar trei dintre 
cei peste 250 de studenți pre- 
zenți veniseră îmbrăcați în salo
peta de protecție.

în anii anteriori, în prima 
zi, studenții-practicanți făceau 
cunoștința și cu locurile de mun
ca — secții, ateliere — și oame
nii pe lîngă care urmau să de
prindă o vreme tainele profesiu
nii. primeau de la aceștia noțiu
nile de protecția și tehnica secu
rității muncii. Pentru actuala 
„ediție", această activitate a tre
buit să fie amînată. Intre comi
sia de practică a uzinei și dele
gații facultăților nu s-au purtat 
din vreme discuții referitor la 
necesitățile derivate din cerințe
le noilor programe de practică — 
pe ani și specialități — și posi
bilitățile existente anul acesta în 
diferite locuri de muncă din uzi
nă pentru realizarea celor mai 
însemnate obiective. Din acest 
motiv nici graficele de reparti
zare a fiecărui student — pe zile 
și secții (ateliere, servicii) — în 
așa fel îneît toți studenții să poa
tă urmări activitatea mai multor 
locuri de muncă în legătură cu 
cerințele programei, n-au putut 
fi elaborate decît în mare grabă, 
după venirea practicanților în 
uzină. întîrzierile, provizoratul

organizatoric sub semnul căruia 
a debutat practica studenților la 
Uzina „Semănătoarea" are con
secințe deosebit de importante 
pentru cei din anul al II-lea — 
și sînt marea majoritate. Avînd o 
practică de documentare, ei ră- 
mîn în uzină numai o săptămînă, 
cealaltă jumătate a stagiului de 
practică urmînd să o efectueze 
prin vizitarea unei a doua între
prinderi. Pentru ca în această „a 
doua etapă" să nu asistăm la im
provizații similare celor amintite 
este necesară intervenția la timp 
a tuturor factorilor care au res
ponsabilități în legătură cu prac
tica studenților. Și o asemenea 
acțiune organizatorică, eficace 
mai ales în măsura în care este 
operativă din vreme, se cere 
întreprinsă și pentru ca măcar 
studenții ce vor efectua practica 
în seria următoare — 29 iulie- 
29 august — să înceapă acti
vitatea efectivă din primele ore 
ale stagiului de practică.

ION TRONAC

CĂDEREA IMPERIULUI RO< 
MAN — filme pentru ecran pa
noramic

rulează la Patria (orele
16.30 ; 20).

VICONTELE PLĂTEȘTE 
LIȚA — cinemascop

rulează la Republica
9.15 ; 11.30 : 14 ; 16 15 ;
21.15) ; Grivița (orele 9 ;
13.30 . 16 ; 18,15 ; 20.30) : Melo
dia (orele 9 î 11.15 ; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 20.45).

ALEGERE DE ASASINI 
rulează la Luceafărul
8.15 ; 10,30 ; 12,45 ; 15
20.15) ; Festival (orele
11 30 : 13.45; 16; 18,30. . .
Circul de Stat (orele 9.30 : 13 ;
17.30 : 20,30).

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT — cinemascop

rulează la Capitol (orele 11 : 
14 : n : 20)

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC — cinemascop

12.45

PO-

(orele 
18.45 ;
11,15;

(orele
17,30 ; 
9,15 ;

21,15);

HARALAMB ZINCĂ

CJLlfU

ROMAN
(Text prescurtat)

Mihai Miroiu, vameș în portul Constanța, moare în condiții 
misterioase. Cazul i se încredințează căpitanului de miliție Liviu 
Roman. Acesta descoperă că Miroiu £acea parte dintr-o organiza
ția de contrabandiști, în continuare bănuielile anchetatorilor cad 
asupra Luizei Urseanu, fosta iubită a vameșului, dar și asupra 
gestionarului Purje de la bufetul „La marinarul vesel".

— Cine-i omul ?
— Nu-1 cunoști.
Și unde vrea să ne întîlnim ? O dureau genunchii șî ar fi vrut 

să se ridice, dar atunci discuția n-ar mai fi putut continua.
— La ora opt seara, Ben să fie în fața Sălii sportului...
— De ce el ? se neliniști ea brusc.
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.1

(orele
16,45 ; 
(orele 

continuare ;
21) : “ -

rulează la București 
8 ; 10 ; 12,15 • 14,30 ;
19 ; 21,15) : Feroviar 
8,45 — 15,30 în
16.30 ; 18,45 ; .
sior (orele 8.45 ; 11
15.30 ; 17,45 ; r
(orele 9 ; 11,15 ;
18.15 • 20.30) ; Modern
9.30 ; 11,45 ...............
21.15).

ZOLTAN KARPPATHY 
nemascop

rulează la Lumina (orele 9
15.45) în continuare 18.30;
20.45) .

HIROȘIMA DRAGOSTEA MEA 
— cinemasoap

rulează la Central (orele 9 ;
11.15 • 13,30 ; 16 ; 21).

CLIMATE
rulează la Central (ora 18,30). 

BOMBA DE LA ORA 10.10 
rulează la Union (orele 15.30 ;
20.30 ; ora 18 desene animate

SPARTACUS

Excel-
13,15 ; 

Gloria 
; 16 ;
(orele

14 : 16.30 ; 18.45 ;

ci-

rulează la Doina (orele 11.30 ;
16 ; 19,30)

SFINTUL LA PÎNDĂ
rulează la înfrățirea (orele 
10 ; 15.30 ; 17.45 ; 20).

DIRIJABILUL FURAT
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18).

SAMBA
rulează la Dacia (orele 8—
16.30 în continuare, 18,45 ; 21) 

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR. 4

rulează la Bucegi (orele 91 
11,15; 13 30 ; 16.15: 18,30: 21); 
Flamura (orele 9—16 în conti
nuare, 18 15 ; 20,30).

SFÎRȘITUL AGENTULUI W 4 C 
rulează la Unirea (orele 15,30: 
18).

FREDDY, LOVEȘTE TU ÎNTÎI! 
rulează la Lira (orele 15;
17,15 ; 19,30), Progresul (orele
15.30 ; 18,30) ; Miorița (orele
9 • 11.15 ; 13,30 : 16 : 18,15 ;
20.30).

OSCAR
rulează la Drumul sării (ore- B 
le 15 ; 17,30 ; 20 : — duminică “ 
matineu ora 11)

UN DOLAR GĂURIT M
rulează la Giulești (orele 10 : ™ 
15.30 ; 18 : 20,30), Tomis (orele 
9—15,45 în continuare. 18.15). mm 
Aurora (orele 8.30 ; 10,45 ; 13 ; B
15.15 ; 17.45 : 20.15).

EA VA RIDE _
rulează la Cotroceni (orele ■ 
15.30 ; 18 ; 20,30).

EDDIE CHAPMAN, AGENT _ 
SECRET

rulează la Pacea (orele 15:
17,45 ; 20,30).

INIMA NEBUNA... NEBUNĂ B 
DE LEGAT ™

rulează la Floreasca (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ; 20.30) : m 
Moșilor (orele 15,30; 18 20,30) B 
Arta (orele 9,15—16 în conti
nuare,

OBSESIA
rulează
11.15 ;
20,45).

EL DORADO
rulează la Viitorul (orie 15,30
18 : 20,30).

18,15).

la Volga (orele 9;
13 30 ; 15,45 ; 18.15 :

a unei viziuni antropologice", 
■ recte — expresie de totalitate a 

ființei umane".
Concepută în două părți deo- 

■ sebite — Perspective (cuprin- 
zînd capitolele : Obîrșii preis
torice ; Poezia populațiilor zise 
„primitive"; Itinerarii istorice) și 

■ Poezia în statu nascendi (cu ca
pitolele : Corespondențele actu
lui poetic; Structura actului 

■ poetic; Actul poetic, recreare a 
universului prin limbaj; Poet 
și poezie) — din rațiuni meto- 
dologice, cartea are atributele 

B unui eseu sui-generis. clădit pe 
o solidă temelie de fapte, expli
cație a însușirilor instructive 

■ marcante, amintind de cursurile 
speciale universitare, elaborate 

~ 1 _ sus citat
■ (Istoria ideii de geniu. Arghezi- 

poet al omului). Armonizarea 
într-un ansamblu a tuturor me- 

■ todelor percepute de cercetarea 
modernă, apte să constituie ele
mente fundamentale pentru în
chegarea concepției unitare de 

08 ansamblu (estetică, sociologică, 
psihologică etc.), învederează, 
alături de spiritul științifice ce 
domină întreprinderea temera
ră. pîndită de riscuri a autoru
lui (repetările unor adevăruri 
deja fixate le inculcă acestora 
caracterul de locuri comune), 
garanția unei interpretări com
prehensive, ademenitoare, 
care se răsfrînge nealterată, 
multitudinea de aspecte 
nuanțe, evoluția poeziei de 
.,pleistocen“ pînă la epoca ac
tuală. „Nou în lucrare este ana
liza detaliată, pentru prima 
oară în cercetările românești, a 
epocilor obscure ale preistoriei, 
și istoriei, cînd creatorii — a- 
nonimi sau presupuși — nu a- 
veau conștiința actului poetic și 
în consecință nici aptitudinea de 
a-i descoperi semnificațiile, atî- 
tea cîte se degajau, elementare 
și difuze.

în consens cu antropologii, 
arheologii și lingviștii. Ion Bi
beri afirmă ipotetic faptul că 
„originile poeziei se confundă 
cu elaborarea limbajului", apre
ciind manifestarea artistică a 
primitivului a fi „un act extatic 
de mulțime", „un limbaj înge
mănat muzicii și dansului și de
rivat din mimica gestuală"

Aplecat peste vastul „evantai

de Profesorul mai

m 
în 
Si 
la

tează orice fapt de creație lirică, 
la funcțiile cardinale ale actului 
poetic și anume „de cunoaștere 
a lumii și sufletului uman“ și 
„de acțiune și transformare a 
acestora**.

Receptiv la cele mai diverse 
forme de exteriorizare artistică, 
stăruie îndelung asupra rolului 
excepțional deținut de limbaj, 
condiționînd valoarea poeților 
de măsura în care au regenerat • 
felul curent de comunicare, pri
lej de a elogia virtuțile cuvîn- 
tului românesc, pe mînuitorii 
lui — rapsodul anonim al Miori
ței, Eminescu, Blaga, Arghezi, 
Bacovia, Barbu, Pillat, Voicu- 
lescu, Adrian Maniu, Zaharia 
Stancu ș.a. — care, în cîntecele 
lor, au creat „o lume nouă** și 
au „răsfrînt sufletul unui 
popor", consființind, astfel, in
tegrarea poeziei naționale în 
conclavul spiritualității univer
sale. —

în fine, într-un autentic pro - 
domo al cercetătorului, — în : 
capitolul Poet și poezie — Ion 
Biberi, abandonat tonului con- ‘ 
fidențial, subliniază trăsăturile " 
esențiale, definitorii ale poetu- • 
lui ce „reprezintă o plus — ' 
conștiință" : „Am văzut — se • 
confesionează d-sa — totdeauna - 
în Poet un vizionar, care ne 
aducea nouă, celorlalți oameni, 
o presimțire dintr-o lume pen
tru noi în parte închisă, dintr-o 
zonă de realitate permanentă, 
unde noțiunea de succesiune 
temporală este abolită ; am vă
zut în poet mărturia și expresia 
unei unde de simțire personală, 
explicabilă poate și prin cali
tăți de proretism și ceea ce se 
numește viziune paranormală, - 
care ne îngăduie să ne luăm : 
mai âdînc în posesie pe noi 
înșine".

Poezia, mod de existență — ~ 
aventură în cel mai disputat 
tărîm al creației artistice — 
constituie un eveniment intelec- * 
tual, care nu se limitează doar r 
la transmiterea cunoștințelor și 
la difuzarea opiniilor personale. 
Ea însăși rod al unei reflecții 
personale, cartea invită la me
ditație, ceea ce a stăpînit, ne
îndoios, și intențiile autorului.

ION B. VICTOR

— Prin el o să afli unde o să te întîlnești cu cel care vrea 
să-ți vorbească... Să fie acolo... Lîngă dînsul, pe bancă, o să se 
așeze un necunoscut cu o „Informație" în mînă. El o să-i spună 
lui Ben unde să vii.

Cuprinsă de un simțămînt de repulsie, Luiza ieși din biserică.

Ben o aștepta. Camera era luminată difuz prin geamul aco
perit cu ziare decolorate de soare. In tăcerea apăsătoare a încă
perii, nu se auzea decît sfîrîitul fără contenire al ventilatorului.

— Ben, șopti ea într-un tîrziu... începu să-i povestească ce i 
s-a întîmplat la biserică. Ascultînd-o. băiatul înălță capul și o 
privi cu ochii aprinși de o vie curiozitate...

— Ce mă sfătuiești, Ben ?
— O să mă duc la ora opt, răspunse Ben, înflăcărat de pers

pectiva unei aventuri. Să nu-ți fie frică...

4

După amiază, Ja orele cinci fără zece, Roman se postă în fața 
„Alimentarei" peste drum de farmacie. Nu venise singur, ci în
soțit de locotenentul Răscanu. Așteptară un timp în tăcere și, 
mai curînd decît își închipuiseră, avură o primă surpriză.

— El e ! 1 exclamă Rășcanu.
— Da, sînt de aceeași părere.
în dreptul telefonului public ținut de către cei doi ofițeri sub 

observație, se oprise un vînzător de ziare. Era un bătrînel înalt 
și uscat, cu o față prelungă, a cărui paloare te făcea să te gîn- 
dești imediat la un om suferind. Mai atrăgea atenția îmbrăcă
mintea sa sărăcăcioasă ; purta o cămașă cenușie, cîrpită grosolan 
la mîneca dreaptă. Pantalonii largi pe dînsul erau mototoliți. 
Doar sandalele, încălțate direct pe piciorul gol, păreau cumpăra
te de curînd. Privindu-1, te cuprindea mila și-1 asemănai mai 
repede cu un cerșetor decît cu un vînzător de ziare.

își așezase la picioare un maldăr de gazete și reviste, în timp 
ce în brațe ținea un teanc de „Informația Bucureștiului". încre
menise locului, strigînd mecanic :

— Ia „Informația.. ** De astăzi „Informația**.,.
Se vedea că se îndeletnicește cu treaba asta de multă vreme, 

căci căzuse într-un automatism propriu vînzătorilor de ziare.
— Ce facem ? îl întrebă Rășcanu. îl invităm la o discuție ?
— Nuuu ! strigă Roman de parcă locotenentul ar fi pornit să-și 

ducă propunerea la îndeplinire...
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Trecătorii îi aruncau cîte un ban ; unii luau ziarul, alții nu. 
înfipt lîngă telefon, bătrînul înalt și uscățiv părea un monument 
viu închinat sărăciei.

Roman lăsă să treacă mai bine de treizeci de minute, apoi tre
cu la prima tatonare.

— Mă duc să telefonez, zise. Nu-ți lua ochii de la dînsu’...
Intră la „Alimentara", formă numărul telefonului de peste 

drum, îl lasă cîteva secunde să sune. Prin geamul vitrinei îl 
zări pe ciudatul vînzător de ziare zburlindu-se la aparat. Nu se 
atinse însă de el. Roman simți cum i se destind nervii și cum 
un val de bună dispoziție i se revarsă în suflet. Mai formă o 
dată numărul. Nici de data asta cel de peste drum nu se 
atinse de telefon. Abia la cel de-al treilea apel, omul ridică re
ceptorul și rosti „Alo !“. Roman își stăpîni cu greu un strigăt 
de bucurie. îl mai auzi strigînd de cîteva ori „Alo Roman nu 
răspunse, ci puse receptorul la loc și ieși vesel în stradă.

— Ai văzut ? îl întrebă Rășcanu...
— El e ! exclamă Roman.
— Stai 1 Uite ce face 1
Vînzătorul puse ziarele la o parte, introduse în aparat o fisă, 

formă un număr și după cîteva secunde vorbi cu cineva la 
telefon.

— îl poftim la o discuție ?
Roman nu răspunse. „Cu cine oare vorbește ? se întrebă... 

Ei, drăcie !... îmi place... Nu, am greși dacă l-am reține".
— O ia din loc, șopti Rășcanu neliniștit. își ridică marfa.
— Cu siguranță că l-am alarmat, conchise căpitanul.
— îl rețin ?
~ Nu... m-am răzgîndit. ,
Vînzătorul își adunase în grabă marfa și o luase din loc. 

Cei doi ofițeri porniră în urmărirea lui.
Soarele coborîse către asfințit. Străzile se animară. Vînzăto

rul se strecura ușor, ca o umbră, printre trecători, de parcă ar 
fi fost în transă ; mergea fără să se uite nici în stînga, nici în 
dreapta.

— Parcă ar fi beat, observă locotenentul.
(Vînzătorul de ziare face un popas la un magazin de difuzare 

a presei; predă marfa; primește, în schimb, o fiolă. Apoi, 
fără voia sa, își conduce urmăritorii la domiciliul său. Roman 
se hotărăște să-l viziteze.)

— Sînt de la Miliție, se prezentă Roman. Iată legitimația mea ! 
Roman își închipuise că „ziaristul" va tresări speriat la auzul 
cuvintelor sale. Mare-i fu însă mirarea cînd îl văzu pe domnul
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Leonida răsuflînd ușurat. Nu, nu se speriase. Acum, după ce-i 
întinse ofițerului actul cerut, pe chip îi apăru un rîs prostesc,

’?Popescu~ Leonida, citi Roman în gînd... constănțean... 65 de 
ani". înălță spre el niște priviri bănuitoare. Continuînd să 
rida prostește, omul zise pe un ton familiar :

— Știu pentru ce veniți la mine...
— Ei, hai să vedem dacă știi, îl îmboldi Roman, amenințîndu-1 

cu Buletinul de identitate.
— Lasă că știu eu, rînji, dînd viață ridurilor din jurul gurii. 

Veniți în chestia aceea... cu telefoanele.
„Ei știi că-mi placi ! exclamă Roman în gînd. Asta zic și eu 

că începe să semene a aventură. Te pomenești că-mi spune 
totul dintr-o suflare**,..

— Da, n-ai greșit, spuse căpitanul.
— Mă așteptam să vină la mine maiorul Sturcea în persoană...
„E nebun, sau poate că trebuie să fiu eu prudent. Cine să 

fie oare maiorul Sturcea ? se întrebă el, încercînd să-și amin
tească dacă la Direcția Regională a Miliției există vreun maior 
cu numele ăsta. Aștepta pe altcineva și am picat eu... Bagă de 
seamă să nu care cumva să strici ceva inițiat de cei de la 
Securitate".

— N-am plecat din post fără aprobarea tovarășului maior, 
zise Leonida Popescu, trăgînd cu ochiul la seringa de pe masă,

„Fii prudent, se avertiză Roman... Lasă-I să vorbească.. “
— Și ? stărui Roman
— Mi-a zis că dacă e așa, atunci e cazul să plec din post.
— E vorba de telefonul acela ultim ? întrebă Roman Ia întîm- 

plare.
r-. Da, dădu omul din cap, mulțumit că vizitatorul era la 

curent cu ultima convorbire pe care o avusese cu maiorul 
Sturcea. Mi-a explicat ce am mîine de făcut și mi-a ordonat să 
părăsesc imediat postul.

— Repetă ce ți-a explicat! ceru Roman autoritar.
— Nu mai aveți încredere în mine ? se sperie Leonida Po

pescu. îmi verificați memoria ? continuă el trist, uitîndu-se din 
nou la seringa plină cu un ser alb și uleios.

— Poate, răspunse Roman.
— Mîine, între aceleași ore, la postul 3, din fața gării... Va 

telefona Sillone...

(VA URMA)
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HMagazin istoric;
pentru Dacia"

DIPLOMAȚIE N. Bălcescu

N. Bălcescu a debutat ca isto
ric la revista Iui M. Kogălni- 
ceanu Propășirea, în paginile 
căreia a publicat în anul 1844 
marele său studiu intitulat 
Puterea armată și arta militară 
de la întemeierea principatului 
Valahiei pînă acum.

Suspendarea în același an a 
foii lui Kogălniceanu ca și do
rința sa de a crea un organ de 
publicitate dedicat exclusiv cer
cetărilor de istorie și îndeosebi 
izvoarelor documentare, l-au de
terminat la începutul anului 1845 
ca, împreună cu profesorul și 
istoricul transilvănean August 
Treboniu Laurian. să înființeze 

la București revista Magazin isto
ric pentru Dacia care pînă la 
revoluția din 1848 avea să fie 
cea mai apreciată publicație is-

WAGAX’NU htokikv

DACIA

Pentru realizarea programului 
stabilit, „Magazinul istoric pen- 
tru Dacia“ a publicat succesiv țp 
marile cronici muntene scrise 
de Constantin Căpitanul (Isto- 
riile domnilor Tării Românești), 
Radu Greceanu (Istoria Țării 
Românești) Radu Popescu (Cro- 
nica Țării Românești) și ale A 
unor cronicari anonimi, precum 
și un important număr de acte 
diplomatice referitoare la isto- A 
ria românilor de pe ambele ver
sante ale Carpaților.

Pe lingă cronicile șidocumen- W 
tele amintite, amîndoi redactorii 
revistei au publicat și nume- 
roase studii originale. N. Băl- 9 
cescu a continuat astfel la „Ma
gazinul" studiul său cu privire 
la puterea armată a românilor 9 
început la „Propășirea", extin-

ISTORIA PRESEI

V
s

ixa.
torică destinată tuturor româ
nilor.

Primul număr al noii reviste 
a apărut la 1 iulie 1845. în cu- 
vîntul redacțional se arată ca 
scopul „Magazinului istoric" era 
de a „răspîndi cunoștința istoriei 
românilor în toate provințclc 
Daciei". Materialele ce urmau să 
fie publicate aveau în vedere 
cronicele, analele, letopisețele 
inedite scrise în limba ro
mână, tradițiile populare cu 
caracter istoric, documentele 
despre România culese din 
operele scriitorilor străini, in
scripțiile aflate pe teritoriul 
. jmânesc, la care se adăugau 
dizertații consacrate geografiei și 
etnografiei țărilor române și 
biografiilor „românilor celor 
vestiți".

Intre anii 1845-1847 au apărut 
din „Magazinul istoric pentru 
Dacia", sub conducerea comună 
a lui N, Bălcescu și A. Tr. Lau
rian, cinci volume, iar «în anul 
1851, numai sub redacția* lui La
urian, alte două fascicole.

In fruntea primului număr au 
apărut două substanțiale studii 
de orientare metodologică și pa
triotică semnate de cei doi înte
meietori ai revistei : Cuvînt prey 
liminariu despre izvoarele is
toriei românilor și Discurs intro
ductiv la istoria românilor.

Ambele studii, au constituit 
adevărate pietre de temelie 
pentru dezvoltarea istoriografiei 
române din secolul al XlX-lea,

zîndu-și cercetările și asupra W 
Moldovei, căreia i-a adăugat 
ampla cercetare asupra Stării 
sociale a muncitorilor plugari. w 
In „Magazinul" Bălcescu a publi
cat și viguroasele sale portrete 
dedicate cronicarului Miron Cos- 
tin, spătarului Ion Cantacuzino. a 
postelnicului Constantin Canta- ™ 
cuzino. precum și un buletin des
pre portretele domnitorilor. a

A. Tr. Laurian a înfățișat, pe " 
baza a 44 documente, Starea po
litică și religioasă a românilor £ 
din Transilvania, și a întocmit o 
cronologie a Daciei și a roma- a 
nilor, "

Prin marea importanță a cro
nicilor și documentelor publica- £ 
te, prin patriotismul înflăcărat 
ce transpira din toate paginile 
sale, „Magazinul istoric pentru ™ 
Dacia’ s-a impus ca una din 
cele mai răspîndite publicații ale ™ 
timpului.

&
ALE
UNUI

TEHNICĂ

Una dintre cele mai intere
sante creații ale civilizației 
geto-dacilor este marele com
plex de fortificații din Munții 
Orăștie, cuprinzînd cetăți, 
temple, locuințe, palate, ateli
ere, hambare, străzi pietruite, 
sisteme de alimentare cu apă 
s. a. m. d. Acest sistem vast 
de edificii, ridicate, după o 
concepție originală și un plan 
unitar, pe un teritoriu de vreo 
150 km dă întreaga măsură 
a dezvoltării forțelor de pro
ducție, a puterii și priceperii 
tehnice a dacilor.

Puternicile ziduri ale cetă-

ZIDUL 
DAClt 

ților de la Piatra Roșie, 
Costești, Blidarul etc., impre
sionante prin masivitatea lor, 
(sînt late de trei metri) au fost 
construite după o tehnică re
marcabilă, care în antichitate 
era denumită „murus dacicus". 
Intre cele două fețe ale zi
dului, alcătuite din blocuri de 
piatră, se găsea un spațiu um
plut cu pămînt și pietre. In 
partea superioară a blocurilor 
se tăiau jghiabuii in formă 
de coadă de rîndunică (mai 
late spre exterior și mai în
guste spre interior). Cîte o 
bîrnă de lemn, avînd o lun
gime cît lărgimea zidului se 
fixa în jghiaburile a două blo
curi așezate față în față. La 
cele două capete, birnele erau 
cioplite astfel că să intre exact 
în golurile practicate în piatră, 
ținînd laolaltă fețele opuse ale 
zidului.

Birnele aveau o funcție 
foarte importantă. Ele se in
troduceau pe sus, înainte de 
punerea umpluturii, și uneau 
solidar cele două laturi ale 
zidului, contracarînd efectul 
de împingere al umpluturii. In 
felul acesta, „murus dacicus" 
era în același timp de o mare 
forță și trăinicie, ceea ce a și 
permis fortificațiilor dace să 
reziste multor asalturi.

Sistem ingenios de construc
ții, zidul dacic este un element 
tehnic al cărui studiu este de 
un mare interes.

I. M. ȘTEFAN

VASILE NETEA 
de la Institutul de 
istorie al Academiei

Om de știință și revoluționar, patriot și 
om politic Nicolae Bălcescu a dovedit tot
odată și remarcabile însușiri de diplomat.

Mai întîi, în cele cîteva zile cît a răspuns 
de Ministerul de externe în guvernul pro
vizoriu din 11 iunie, a căutat să ia legă
tura cu toate guvernele revoluționare ale 
Europei din acea vreme : Franța, Veneția, 
Jngaria, Piemont. Ideea mare a lui Băl
cescu s-a numit unirea tuturor forțelor 
revoluționare, începînd cu unirea revolu
ționarilor din cele trei țări românești. De 
aici marea lui grijă pentru românii mol
doveni sau pentru cei transilvăneni. De 
aici neobositele lui încercări de a împleti 
toate revoluțiile și a le turna într-un sin
gur și nebiruit șuvoi împotriva reacțiunii 
europene.

Un solid realism politic l-a îndemnat pe 
acest înflăcărat patriot să susțină, din răs
puteri, înarmarea poporului și să îndemne 
guvernul provizoriu să fie gata a răspunde 
la forță prin forță.

Pentru că a primit porunca locotenentei 
domnești, Bălcescu a mers, în august 1848, 
la Constantinopol, să susțină revoluția și 
Constituția. Deși știa că-i absurd. Tot act 
de diplomație s-ar putea numi și gestul cu 
care l-a înfruntat pe Fuad Efendi, în tabăra 
de la Cotroceni : „Poporul român nu pri
mește porunci

Dar cred că iscusit diplomat s-a dovedit 
Bălcescu mai ales în primăvara și vara lui 
1849 cînd, fugind din Constantinopol, an
gajează o măreață acțiune de împăcare a 
revoluției române din Transilvania cu re-

i

„POPORUL
ROMÂN

N U
PRIMEȘTE
PORUNCI"

Dumitru Almaș
voluția maghiară. Ce talent, cită răbdare, 
cît geniu politic, ce învăpăiată forță și ce 
luminoasă idee l-a hrănit pe acest om sin
gur, fără bani, flămînd, zbătîndu-se între 
Budapesta, Debrețin, Seghedin și munții lui 
Avram Iancu, ca să poată ajunge la proiec
tul de pacificare din iulie 1849 ? N-avea 
altă armă decît o scrisoare a lui Ion Ghica 
ce îl acredita ca agent plenipotențiar pe

Profesorul C. Di
mitrescu-lași, care 
timp de 30 de ani a 
fost susținătorul și or
ganizatorul învăță- 
mîntului nostru supe
rior, s-a născut în 
anul 1849 la Iași. A- 
lături de Spini Haret 
a participat cu multă 
pasiune la elaborarea 
legii învățămîntului 
din 1898. A predat, 
intre cei dinții, socio
logia la noi în țară, a 
ținut cursuri de isto-

FILOZOFIE

rece ele sînt probate 
de însăși evoluția lu
mii naturale și socia
le. Fenomenele care 
ne înconjoară, lucru
rile în existența lo> 
obiectivă, indepen 
dentă de om, pot fi 
cunoscute pornind de 
la raporturile cauzale 
care le condiționează

Aceeași importanță 
au ideile sociale, cu 
adîncă coloratură e- 
tică, ale filozofului 
C. D.-Iași. Mobilul 
care declanșează în
tregul proces social 
este, după C. D.-Iași, 
cel a luptei neconte
nite pe care o duce 
omul cu forțele so
ciale care i se opun. 
Societatea, va spune 
C. Dimitrescu-lași 
trebuie concepută ca 
un „mare atelier*'

C. Dimitrescu-lasi
ria filozofiei antice, 
de pedagogie, esteti
că, morală etc.

Strălucirea verbului 
său, și mai ales ope
ra sa, sînt mărturii ale 
unei înalte devoțium 
pentru problemele, 
fundamentale ale gin- 
dirii sociale, pentru 
adevăr și progres. 
Scrieri ca „Două mo
rale", „Nevoia de 
ideal", „Maragna sau 
nevoia de hrană", 
studiile din nenumă
ratele reviste conduse 
de el, ca „Revista de 
pedagogie și filozo 
fie", atestă valoroasa 
contribuție a lui C 
Dimitrescu-lași, în 
problemele filozofiei 
românești.

în planul acestei 
filozofii, C. Dimitres
cu-lași continuă li
nia materialistă a 
lui Vasile Conta. Re
alitatea lumii și ma
terialitatea ei nu pot 
fi contestate, deoa-

în acest sens, C. D.- 
Iași sublinia sugestiv 
că „mintea omenească 
izbutește să ridice 
treptat vălul misterios 
care ascunde înlănțui
rea cauzală a fenome
nelor naturii, slăbind 
orice clădiri fantasti
ce ale unei lumi în
chipuite". Această di
sociere pe care o face 
gînditoiul român are 
ca scop afirma
rea cognoscibilității 
lumii, posibilitatea ca, 
pe calea abstracției 
filozofice, in nemijlo
cită legătură cu rezul
tatele oferite de știin
ță, să descoperim e- 
sența realității. Așa
dar, verificabilitatea 
principiilor generale 
se poate efectua nu
mai în cimpul cauzal 
al lucrurilor, de rea
litatea cărora nu ne 
putem îndoi.

pentru crearea mij
loacelor de trai de 
unde rezultă și po
ziția care se sta
bilește între cei caie 
creează aceste mij
loace șt cei care le 
au fără a crea 
Este adevărat că 
C. D.-Iași cedea
ză treptat criteriilor 
de ordin etic, dar și 
aici el distinge cele 
„două morale". Ple
doaria sa este în fa
voarea unei analize 
realiste, obiective.

In ansamblu, con
cepția filozofică și so
ciologică a lui C. D.- 
lași este optimistă, a- 
firmînd crezul în om, 
în idealurile sale, în
tr-o armonie socială 
posibilă după înlătu
rarea oricărei asupriri 
umane.

VASILE 
VETIȘANU 

de la Institutul de 
Filozofie al Academiei
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MITOLOGIE
Cosmosul folcloric românesc 

este o îmbinare de armonii, de 
„rînduieli", care constituie în
săși condiția existenței lui e- 
terrie, deoarece tot ceea ce tul
bură fundamental această or
dine ar pricinui reîntoarcerea 
la starea lui inițială 3 aceea de 
chaos și, implicit, aceea de 
nonexistență. Grecii antici au 
transformat această convin
gere într-o realitate mitică, 
astfel că la ei cuvîntul kosmos 
— care însemna la început 
„ordinea în univers" — a a- 
juns apoi să denumească uni
versul însuși. In folclorul ro
mânesc — de altfel ca în toate 
mitologiile populare —cos
mosul nu e decît o altă față 
a omului și a vieții Iui, după 
cum omul și traiul său nu tre
buie să constituie, pe planul 
terestru, altceva decît o oglin
dă a ritmurilor etern desfășu
rate ale cosmosului. In a- 
ceastă ipostază, între om și na
tură nu poate fi decît o pro
fundă intimitate.

Totuși omul nu putea să nu 
constate că în natură apar și 
forțe devastatoare, se întîmplă 
și fenomene care aduc neferi
cire. Iar în societatea ome
nească, constatarea că ea nu

este de loc dintre cele mai fe
ricite. se impunea chiar celui 
mai puțin clarvăzător. Unul 
dintre eforturile principale ale 
mitologiei românești este acela 
de a explica grava contradic
ție dintre armoniile, dintre lu
minile bune ale vieții cosmice

puite ca izvorînd din umbrele 
pe care le aruncă în univers 
imperfecțiunea morală a oa
menilor care nu respectă puri
tatea și gingășia naturii. De 
multe ori, aceste două serii 
diferite de explicații se între
pătrund atît de adine îneît este 
aproape imposibil să le separi.

Dar să concretizăm cu cîteva 
exemple toate aceste consta
tări. Bunăoară, credința că

cristalin ca sticla și străluci
tor, dar a devenit negru ca 
să nu se mai vadă prin trans
parența lui trupul celui dintîi 
om ucis de semenul său. Des
pre cer se crede că era odată 
foarte aproape de pămînt, în
eît dacă te suiai pe bordei îl 
puteai atinge cu mîna. Din cer 
coborau ușor printre oameni 
sfinții de acolo, luminîndu-i și 
ajutîndu-i. E aici o închipuire

BINELE ȘI RA UL
și aceste accidente umbritoare, 
care se produc chiar în sinul 
ei pe pămînt ca și pe planurile 
extraterestre. Această căutare
— de altfel comună tuturor mi
tologiilor populare, generate de 
împrejurări istorice mai mult 
sau mai puțin similare în tre
cut — capătă în folclorul ro
mânesc nuanțe proprii, ade
sea. Unele fenomene cosmice
— de care este legată viața o- 
mului sau sînt considerate că 
ar putea-o înrîuri defavorabil
— sînt văzute nu ca accidente 
contrazicînd rînduielile uni
versului, ci ca rezultatul des
fășurării acestor rînduieli. Al
tele sînt, dimpotrivă, închi

viața și soarta fiecărui om ar 
fi legate de o stea de pe cer 
este universală. La întrebarea 
de ce stingerea unei stele 
curmă prematur viața unui tî- 
năr sau al unui binefăcător al 
omenirii, în timp ce alte exis
tențe inutile sau pernicioase 
se prelungesc pe nedrept, u- 
nele minți înclinate să gă
sească justificări în însăși rîn- 
duiala cosmică au aflat în fol
clorul nostru răspunsul în cre
dința că Luna, în drumul ei 
pe cer, apropiindu-se de cîte 
o stea, o incendiază cu focul 
ei, și ea se consumă ca stea 
căzătoare. Despre Pămînt se 
spune că a fost și el odată

similară cu aceea a „vîrstei de 
aur“ a omenirii, din mitologia 
greco-latină, în care titanii și 
eroii cu o origină semidivină 
trăiau printre oamenii dintîi 
ai pămîntului, ca binefăcători 
ai lor. în această mitologie 
însă, sfîrșitul epocii de feri

cire a omenirii a fost adus 
prin răzbunarea vicleană a lui 
Zeus — care a trimis la Epi- 
meteii, fratele titanului Prome- 
teu care le dăruise oamenilor 
focul furat din cer și-i învăța
se meșteșugurile — pe Pando
ra, ca să deschidă cutia unde 
se aflau închise relele, bolile, 
năpastele, invadînd cu ele lu
mea în mitologia românească,

lîngă guvernul lui Kossuth. Nu avea altă 
temelie pentru acțiunile lui diplomatice 
decît convingerea nestrămutată că în 
acele zile se ducea lupta între Tiranie și 
Libertate, între popoare și dinastii, că di
nastiile își dădeau mîna din toate părțile 
spre a-și propti tronurile ce se surpă și 
toată speranța ce le-a mai rămas este ne
înțelegerea și învrăjbirea popoarelor între 
dinsele".

Semnul cel mai evident care atestă ta
lentul diplomatic a lui Bălcescu este sem
nătura lui, alături de a lui Kossuth, pe 
același istoric act — pactul de pacificație. 
Și chiar dacă acest istoric act nu s-a 
putut aplica pentru că forțele contrarevo
luției au biruit și chiar ' ‘ ' *
carea venea prea tîrziu. 
cu nimic importanța.

Istoria este destul de 
timp să valorifice, la vremea potrivită, tot 
ce-i valoros și progresist.

Ca diplomat al dreptății, al libertății, al 
conștiinței naționale, Bălcescu s-a întîlnit 
și s-a îmbrățișat cu Avram Iancu : „Frate 
Iancule !...“ „Frate Nicule !“... Ca diplomat 
al împăcării, al unirii revoluțiilor, a stîrnit 
Bălcescu mînia tuturor forțelor despotice 
care, în toții anii cîți i-a mai trăit, copoii 
reacțiunii l-au urmărit, l-au vînat pe 
Bălcescu în Transilvania și în toată 
Europa.

Pentru nezdruncinatele lui convingeri 
revoluționare, pentru îndrăznețele-i acțiuni 
diplomatice, Bălcescu a riscat să muce- 
zească jalnic, în închisoarea de la Spilberg 
on să atîme în ștreang, la Arad. De la 
toate l-au salvat îndrăzneala, optimismul 
și credința în dreptatea cauzei progresiste 
a popoarelor, luptă pentru care Bălcescu 
a trăit și s-a jertfit.

ARHEOLOGIE

faptul că pacifi- 
nu-i diminuează

răbdătoare. Are

/« /
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1905. Enescu are 24 de ani.
E poate unica, epoca în 

care gusta din plin gloria 
Europei. Zborul său continua 
cu impetuozitate. Parisul, Vi- 
ena, Bucureștiul muzical erau 
cucerite. In această stare de 
spirit s-a născut Simfonia I 
enesciană, o sinteză a tuturor 
căutărilor de pînă acum. De 
la prima introducere a trom-

dios. Avem de a face cu o im
petuoasă Eroică. Dar nu este 
eroica marțială, lupta drama
tică și romantică împotriva 
răului. De la grație pînă la 
strigăt, totul este bucurie și 
încredere. Acesta este Enescu, 
acesta este sufletul nostru."

La 24 de ani, Enescu tran
scrie în desenul portativelor 
o profundă meditație filozo-

TREI SIMFONII
petei cu magnifica ei temă în 
mi bemol major, Enescu își 
anunța dorința de a închina 
un imn vieții, bucuriei, luptei 
învingătorilor.

într-o pagină închinată 
compozitorului, George Căli- 
nescu va intui toate izvoarele 
Simfoniei: „Pentru ascultă
torul neavizat, Enescu inven
tează pînă la subiectivism. Și 
cu toate acestea, lipsită de te
matică obiectivă, simfonia se 
simte specifică. Compozitorul, 
uimit ca și poporul de specta
colul naturii, «zice» în plin 
abandon, chemat de senti
mente noi, împiedicat a se 
fixa melodic într-unul, solici
tat din toate părțile (și, bine
înțeles, însoțit de un simfonist 
de o îndemînare extraordinară, 
dulce în chemări, vibrînd în 
șoptiri). Aici ecourile sînt pas
torale, aici parcă frunzele că
zute și tîrîte lent într-o pădure 
încep a fi atrase într-o furtună 
masivă. Funerariul n-ajunge 
să cuprindă sufletul sănătos al 
creatorului. O glorie de instru
mente metalice vestește dez
lănțuirea unui optimism gran-

fică despre sensurile existen
tei umane. Pe bună dreptate, 
exegeții săi au subliniat în 
cazul prunei simfonii 'un para
lelism cu „Eroica" beethove
niană. Ca și în cazul „Titanu
lui", prima manifestare a în
clinării filozofice enesciene era 
prilejuită de afirmarea unui 
mod eroic de a înțelege viața. 
Enescu relua însă spiritul bee
thovenian, filtrîndu-l prin în
treaga tradiție romantică, ma- 
nifestîndu-și în același timp 
originalitatea conceptuală.

„Catalogul" simfoniilor lui 
Enescu cuprinde alături de 
cîteva „lucrări de școală",

omul singur este izvorul și al i 
binelui și al răului în lume. I 
Și anume, omul văzut ca o 
realitate complexă și inegală i 
ele la origini chiar. Omul este | 
creația imperfectă a „Nefîrta- 
tului“, despre care am vorbit i 
într-un articol anterior — al 
demonului care voia să con
tribuie și el la „facerea lumii" i 
— o creație pe care apoi divi- I 
nitatea n-a putut s-o corijeze 
deplin, insuflîndu-i însă im- i 
boldul de a se perfecționa el | 
însuși, imitînd-o prin muncă. 
Unii dintre primii oameni nu i 
au respectat puritatea cerului I 
atît de apropiat. Soarele 

este închipuit cu atribute * 
zeiești, dar și cu slăbi- | 
ciuni omenești. îndrăgostindu- 
se de sora lui, Luna, și vrînd i 
s-o ia în căsătorie, ea a fost I 
transformată într-un astru pe I 
cer, cu un drum trasat astfel 
ca să nu se poată întîlni cu el I 
niciodată. Gînd, pe această I 
cale, se apropie prea mult de 
Soare, Luna se întunecă — se I 
produc cu alte cuvinte eclip- I 
sele — pentru ca îndrăgosti
tul de odinioară, văzînd-o de I 
aproape, să nu revină la pa- ' 
tima lui. în mitologia româ- | 
nească, omul e astfel măsura | 
tuturor lucrurilor.

OVIDIU PAPADIMA I

Manuscris enescian

scrise în anii de studiu la Vi- 
ena și Paris, trei impunătoare 
simfonii pentru orchestră mare 
și Simfonia de cameră scrisă 
în 1954 și purtînd ultimul său 
număr de opus-33.

Concepută în anii 1912- 
1914, cea de-a 11-a simfonie 
pregătește apariția marilor ca
podopere ale maturității enes
ciene. Structura simfoniei 
depășește în complexitate toa
te compozițiile anterioare. în
cleștarea, neliniștea anilor 
dinaintea războiului este vi
zibilă în fiecare pagină.

Compusă în anii 1917-1918, 
Simfonia a IlI-a, cu cor, 
poate fi socotită prin adînci- 
mea substanței ei, prin pro
blematica ei, o anticipare a 
răscolitoarei tragedii lirice — 
Oedip. Se află în Simfonia a 
III-a — vor observa cronica
rii parizieni a doua zi după I 
prima audiție mondială clin | 
1921 — o clocotire genială, o ! 
abundentă de muzică, o forță, | 
o grandoare, o poezie, o gin- | 
gășie, o expresie îneîntătoare...

Și acum, în micro retrospec
tiva noastră istoriografică în
chinată unor pagini din isto
ria muzicii românești vom mai 
rezerva creației enesciene în 
viitorul dicționar încă o singu
ră „fișă" : Oedip.

IOSIF SAVA

în marginea de nord a ora
șului Cernavodă, pe ripile de 
pe malul Dunării, cu prilejul 
săpăturilor arheologice efec
tuate în anul 1956 într-un cimi
tir neolitic de la punctul nu
mit Columbia, aparținînd cul
turii Hamangia de pe la sfîr
șitul mileniului al IV-lea îna
intea erei noastre, au fost 
descoperite numeroase figuri
ne antropomorfe de lut ars, 
dintre care două ies din co
mun prin surprinzătoarele lor 
particularități estetice. E vorba 
de micile statuete reprezen- 
tînd doi soți „Ginditorul" și 
„Femeia la odihnă'1. înalte de 
circa 11 cm., care sînt expuse 
în prezent la Muzeul Național 
de Antichități din București 
și care au început să fie cu
noscute în cercuri din ce în ce 
mai largi, chiar peste granițe, 
și apreciate ca adevărate ca
podopere ale artei europene 
din perioadele străvechi ale 
comunei primitive,

în bogata plastică neolitică 
din țara noastră, cele două fi
gurine reprezintă un stil apar
te, iar „Ginditorul* e chiar 
în raport cu orice altă țară. 
Ca toate elementele culturii 
Hamangia. acest stil prezintă 
unele afinități în neoliticul A- 
siei Mici, al Egeii și al Medi- 
teranei. Totuși, în comparație 
cu plastica neolitică a acestor 
spații meridionale și chiar în 
însuși cadrul culturii Haman
gia din Dobrogea, statuetele de 
la Cernavodă se disting prin- 
tr-o tendință realistă, rar ma
nifestată în acele vremuri pri
mitive, dominate de mentali
tatea abstractă a populațiilor
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de cultivatori, obsedate de re
gularitatea geometrică a o- 
goarelor și a brazdelor și de 
periodicitatea ritmică a mun
cii lor specifice. Spre deosebi
re de vînătorii paleolitici de 
altădată care, în manifestări
le lor artistice, erau natura- 

| liști, preocuparea lor perma
nentă fiind formele și mișcă
rile animalelor pe care le vî- 
nau, plugarii neolitici nu iu
beau decît ritmul ornamentu- 8 iui geometric, pe care l-au
dezvoltat în cele mai rafina
te forme, iar cînd sentimentul 
reHgios. determinat tot de o- 
cupația lor de bază, le-a im
pus reprezentarea antropo
morfă a ideii de rodnicie, ei 
au dat figurilor de lut’, de os, 
de marmură, ale zeiței-mame 
tot forme schematice, rigid în
scrise în gîndirea geometrică 
ce le era proprie. Printre mii
le de reprezentări religioase 
din neolitic, atît de rare sînt 
cele care sparg cadrul mono
ton al acestui canon abstract 
pentru a se inspira din reali
tate, îneît sîntem obligați a 
le atribui impulsurilor indivi
duale ale unor inși înzestrați 
cu un talent artistic personal.

Ca producții excepționale a- 
le unor atari impulsuri profa
ne avem a privi și cele două 
capodopere plastice de la Cer
navodă, care nu reprezentau 
divinități, ci imagini de mu
ritori reali. Desigur, aceste fi
gurine sînt tratate tot sche
matic, iar detaliile lor anato
mice apar abia schițate, dar 
nu în aceasta constă realismul 
lor izbitor, ci în exactitatea 
liniilor generale, în perfectul 
lor echilibru și în extraordi
nara lor putere de a sugera 
ideea pe care autorul lor a 
vrut s-o exprime. Nici Michel
angelo în figura lui Minos de 
pe uriașa frescă din Capella 
Sixtină. nici Rodin în celebrul 
sau „Penseur" — ca să nu a- 
mintim decît de corifeii artei 
universale — n-au izbutit, în 
definitiv, să exprime ideea 
concentrării spirituale mai pre
cis și mai sugestiv decît a fă
cut-o. acum peste cinci mii de 
ani, cu gesturi simple și spon
tane, anonimul frămîntător de 
lut de la Cernavodă în „Gin
ditorul" său. Și la fel de co
municativă este și forța de 
expresie a lihiilor celeilalte 
figurine. în care ideea de „o- 
dihriă la cîmp“ se impune tot 
atît de direct ca în atitudi
nea similară a femeii clin fai
moasa pictură cu acest riuine 
a maestrului Corneliu Baba.

Statuetele neolitice de la 
Cernavodă corespund foarte 
mult năzuințelor artei moder
ne, care caută mai puțin fru
musețea formală decit esența 
ideilor. Nimeni n-ar fi fost 
mai îneîntat de descoperirea 
acestor producții ale necunos
cutului artist dobrogean din 
neolitic decît genialul căută
tor de expresii simple care a 
fost Brâncuși. Ce cîmp de me
ditație și de visare oferă ciu
data apropiere dintre cele 
două temperamente artistice, 
ivite în cuprinsul aceleiași 
patrii dunărene, la extremită
țile unui uriaș șir de genera
ții de muncitori ai pămîntu
lui, impunînd materiei, peste 
milenii și milenii, cu aceeași 
formulă estetică, același mod 
de a gîndi, de a simți și de a 
crea 1

Prof. univ. RADU VULPE 
doctor docent în științe
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ANCHETA CULTURALA

în epoca revoluției tehnico-ști- 
ințifice, cultura de masă dobîn- 
dește o pondere crescîndă în 
viața socială. Este un proces is
toric. dinamic, care se îmbogă
țește pe zi ce trece cu forme noi, 
tot mai evoluate. El are la bază 
realități concrete, anumite con
diții, și în primul rînd dezvolta
rea continuă a bazei materiale 
care face posibilă crearea și 
cristalizarea unor autentice va
lori spirituale

Marii bogății tematice a cultu
rii de masă, diversității mijloa
celor de informare actuală nu îi 
corespunde îrisă o tot atît de 
mare varietate a mijloacelor și 
formelor de propagare a cultu
rii, o îmbogățire substanțială a 
mijloacelor de expresie. Cauzele 
trebuie căutate în primul rînd 
în folosirea nerațională a bazei 
materiale a așezămintelor cultu
rale, în dezinteresul, lipsa de 
pasiune și, de ce n-am spune-o. 
uneori, chiar într-o greșită înțe
legere a acestui fenomen, cu a- 
dînci implicații sociale din par
tea celor chemați să răspundă 
de destinele culturii de masă. 
Mai sînt și alte anacronisme care 
și-au făcut loc aici, punînd sta
vilă unei dezvoltări armonioase.

tilaterale a activistului, care tre
buie să fie un om de cultură, cu 
temeinice cunoștințe în toate do
meniile vieții culturale, dar, la 
ora actuală, avem puține aseme
nea cadre.

„Sînt realități cunoscute — 
preciza Florian Banc, director 
adjunct în Consiliul Așezămin
telor Culturale din cadrul 
C.S.C.A. — generate de unele a- 
nomalii mai vechi care țin de

lipsi de originalitate preientă 
în spectacolele susținute de că
tre asemenea formații, în loc să 
contribuie la educația etică și 
estetică a favorizat vicierea bu
nului gust. Cred că, în afară de 
slaba pregătire a instructorului, 
care a generat această situație, 
cauza principală a constat și în 
faptul că ei cumulau pregătirea 
a 4—5 și chiar mai multe for
mații. punîndu-și pregnant pece
tea neștiinței lor în instruirea 
oamenilor, nerealizînd decît o 
șablonizare, o uniformizare ne
dorită a dansului, impunînd din 
afară o evoluție, de cele mai 
multe ori sub o formă mecanică, 
învățată la nu știu a cîta mină. 
Or, marea diversitate și varie
tate a dansului popular româ-

lui București care vorbea des
pre aceste anpmalii, categorisin- 
du-le ca o frînă pentru activita
tea artistică de amatori. „Ani de 
zile, consideră dînsul, instructo
rii formațiilor artistice ai case
lor de cultură din Capitală — și 
nu numai aceștia am completa 
noi — au desfășurat o muncă 
funcționărească de azi pe mîine, 
fără un pian concret de pregăti
re. care să prevadă zilele de re
petiții, numărul de spectacole, 
premierele sau lucrările noi cu
prinse în repertoriu. Această 
activitate lipsită de perspectivă, 
bazată pe rutină, purtînd sem
nele improvizației și ale super
ficialității a dăunat foarte mult 
mișcării artistice de amatori. 
S-au investit în acest fel mii,

Ce împiedică folo
sirea rațională

RUTINA 
„EXPERIENȚEI" 
ACTIVISTULUI 

CULTURAL

a bazei materiale
a culturii de masă?

Vom porni de la factorul pri
mordial, cel care trebuie să fie 
animatorul, motorul culturii de 
masă și anume activistul cultu
ral. Nu poți să nu remarci fap
tul că destui activiști culturali 
au devenit veritabili depozitari 
de experiență. în urma nume
roaselor observații, a legăturii 
permanente cu viața, a unei ex
periențe practice de ani și ani în 
munca culturală. Pe lîngă as
pectul pozitiv, acest fenomen, 
după cum remarcă și Ștefana 
Steriade. cercetător ia Institutul 
de filozofie, are și o altă fațetă.

„Pericolul cel mai mare în a- 
cest caz constă în aprecierea 
empirică a fenomenului cultural, 
care facilitează superficialitatea, 
reduce la simplism și chiar vul
garitate unele manifestări cultu
rale. Alteori, poate surveni o a- 
trofiere generată de o concepție 
comodă, rutinieră care își tace 
tot mai mult loc în activitatea 
culturală de masă. A face cul
tură nu înseamnă numai răspîn- 
dlrea unor cunoștințe folositoare, 
a unei sume de valori spirituale, 
o simplă operație tehnică de ex
punere și memorizare, ci reali
zarea ei în contextul faptelor vii, 
a uuor realități concrete, a cu
noașterii gusturilor, calităților 
și nivelului celor cărora ne adre
săm. Or, aceste realități nu pot 
fi cunoscute decît pe calea unor 
cercetări științifice prin folosi
rea anchetelor sociale, prin in
vestigarea și sondarea perma
nentă a opiniei publice”.

Fără a aștepta concluziile u- 
nor studii sociologice de amploa
re, trebuie să recunoaștem exis
tența unui număr de loc neglija
bil de activiști culturali care ma
nifestă incompetență, necunoaș
terea diversității și profunzimii 
fenomenului cultural. Ascunse 
uneori sub aspectul „universa
lismului". ele își pun amprenta 
pe întreaga activitate, dînd ma
nifestărilor culturale o pronun
țată tentă de improvizație, de 
diletantism. Așa se face că me
todistul casei de cultură sau di
rectorul căminului cultural, au 
în grijă atît dificilele probleme 
ale propagandei științifice dar 
fac și pe dirijorul de cor, instru
iesc formațiile de dansuri și bri
gada artistică, ba uneori, mai 
cîntă la nu știu care instrument.

Să nu fim greșit înțeleși. Nu 
sîntem împotriva pregătirii mul-

pregătirea activiștilor culturali. 
Cred că este cazul să se clarifi
ce odată și problema școlarizării 
hr superioare, punîndu-se capăt 
unei tergiversări nedorite. S-ar 
realiza astfel un deziderat mai 
de mult așteptat, am putea astfel 
transforma funcția de activist 
cultural într-o profesiune, co- 
interesîndu-1 în acest fel mai 
mult. Atunci, cu certitudine, vom 
avea acei animatori culturali, 
oameni pasionați de care se vor
bește astăzi atît de mult".

împlinirea acestor cerințe se 
impune dar pînă atunci nu cre
dem că este cazul să așteptăm. 
Este necesar ca actualul sistem 
de pregătire și instruire a acti
viștilor culturali să fie organizat 
pe criterii științifice, avînd la 
bază rezultatele concrete ale u- 
nei investigații sociologice de 
amploare care trebuie să țină 
seamă atît de condițiile în care 
sc desfășoară în prezent munca 
culturală de masă, cît și de in
suficienta calificare a activiștilor 
din acest sector, de orizontul lor 
cultural destul de limitat.

CUMULARZII MIȘ
CĂRII ARTISTICE 

DE AMATORI
Unele aspecte generate de fo

losirea nerațională a forței uma
ne ne-au fost furnizate de că
tre Anca Giurchescu, 
tor la Institutul de 
membră în juriul pe 
diferitelor concursuri, 
preciza, printre altele, 
ce trece, mișcarea artistică de a- 
matori ne relevă tot mai multe 
talente de valoare care se ridică 
de multe ori la un nivel artistic 
înalt. Ea păstrează bogatul te
zaur popular, îmbogățindu-1 cu 
elemente de certă autenticitate.

„Concursul al VIII-lea al for
mațiilor artistice de amatori 
mi-a oferit surpriza — de astă 
dată neplăcută — de a viziona, 
chiar în etapele finale, unele 
formații de dansuri care au alte
rat frumusețea și varietatea 
dansului popular „îmbogățin- 
du-I" cu elemente care au dus la 
denaturarea obiceiului. Această

cercetă- 
folclor, 

tară al 
care ne 
că pe zi

nesc nu are nevoie de asemenea 
„îmbogățiri** personale.

Realitățile concrete au eviden
țiat faptul că cele mai bune re
zultate au fost obținute de către 
instructorii locali, profund cu
noscători ai specificului dansului 
românesc, cei care au pregătit 
o singură formație. Fără îndoia
lă, pregătirea cadrelor de core
grafi care să asigure girul com
petenței rămîne în continuare o 
problemă deschisă. Actualele 
Sorme de instruire (școala popu
lară de artă, școala de coregra
fie) nu pot asigura o calificare 
superioară, o bază teoretică co
respunzătoare. De aceea, cîteva 
propuneri, care merită să fie 
studiate, se impun în vederea 
păstrării nealterate a frumuseții 
dansului românesc. Bunăoară, 
s-ar putea experimenta pe lingă 
Institutul de cultură fizică orga
nizarea unui curs de 3—4 ani de 
dansuri populare, sau s-ar pu
tea introduce pe lîngă conserva
tor un curs de folclor coregrafic 
(muzica și dansul fiind doar arte 
atît de înrudite). Sînt doar cîteva 
propuneri ce merită a fi stu
diate".

Pe lîngă aspectul meșteșugă
resc. de cras diletantism, care 
nu are nimic comun cu bunul 
gust, al acestor încropiri pseudo- 
artistice ce ni se mai oferă as
tăzi cu seninătate de către unii 
activiști culturali, gravă este 
inutilitatea consumării unor e- 
nergii omenești, a depunerii u- 
nor eforturi, cu singura justifi
care. poate, că instructorii și-au 
îndeplinit sarcinile profesionale. 
Există cazuri, și din păcate nu 
puține, cînd aceste obligații ele
mentare reglementate prin in
strucțiunile în vigoare, nu intră 
în preocuparea conducătorilor 
instituțiilor culturale și din 
ceastă cauză 
face cu totul

a- 
activitatea lor se 
la voia întîmplării.

BANI RISIPIȚI 
SUB OBLĂDUIREA 
REGULAMENTELOR
Ne asociem părerilor expri

mate de către Hulea Ion, 
inspector principal la Comitetul 
de cultură și artă al Municipiu-

EDIȚIE ESTIVALA A „SClNTEII TINERETULUI

B ,L

Brusc, sub aripa înclina
tă a avionului care avea 
să ne lase la Kogălniceanu, 
aeroportul internațional de 
lîngă Constanța, a 
o spuză de lumini, 
incandescentă cu 
fierbinți, îngroșată 
în loc — litoralul și perlele 
sale se pierdeau în 
nopții, 
nuiam 
domol cum îi e obiceiul în 
nopțile de iulie. Avionul 
s-a mai înclinat o dată, de 
două ori — căutînd pista 
balizată portocaliu — și 
constelația terestră s-a u- 
nit cu cea de pe catifeaua 
bolții cerești. Unde ne a- 
flăm ? Navigăm aerian spre 
constelația Sudului ?

Și visam mai departe 
dacă avionul nu se așeza 
pe roți, rulînd încet pe pe
ronul larg pînă în fața 
aerogării. Pe stîlpii înalți 
din beton care marcau pe
ronul. proiectoare fluores
cente ne luminau pașii pe

apărut 
O dîră
scintei 

din loc

hăul 
departe, unde bă- 
marea fremătind

solul Dobrogei și cu toate 
că ne aflam la 20 km de 
Mare, sorii aceia de noap
te reprezentau pentru noi 
începutul litoralului. Ade
văratul litoral cu sorii săi 
de noapte începe însă la 
punctul cel mai nordic, Nă
vodari, cu tabăra sa de co
pii.

De la următorul punct, 
Mamaia, ne-am început și 
noi călătoria nocturnă, ur
mărind. fluxul luminii pro
duse de kilowați.
...Așa cum scrie în calendar 
soarele apune în aceste zile 
la orele douăzeci și cîteva 
minute. In acel moment 
la dispeceratul județean al 
întreprinderii de electrici
tate, inginerul de serviciu 
privește panoul luminos din 
față. Schema se modifică 
mareînd circuitele. S-au a- 
prins luminile Mamaiei, 
Constanței, Eforiei, apoi pe 
rînd cele de la Neptun și 
Mangalia.

In rețeaua energetică ex-

zeci de mii de lei pentru plata 
unor instructori, fără a avea 
justificarea muncii lor. Despre 
finalitate nici nu poate fi vorba, 
cînd pentru montarea unei piese 
de teatru se cheltuiesc zeci de 
mii de lei, pentru ca spectaco
lul să fie prezentat doar cu oca
zia unor concursuri, și acesta 
în cel mai bun caz o dată la doi 
ani".

Această anomalie și altele, 
precizate de altfel în discuția 
noastră și de către J^lorian Banc, 
„țin de proasta întocmire a 
regulamentelor diferitelor con
cursuri de amatori care nu au 
în vedere caracterul de masă al 
lor, nu constituie un stimulent 
pentru toate formațiile, 
mai mult __ “
nuă după cît mai multe și 
substanțiale 
șilor din 
comitete de 
de la diferite nivele Și totul se 
face în detrimentul mișcării ar
tistice de amatori. Ce stimulent 
mai poate avea pentru ar
tistul amator faptul că, abia în
cepută prima fază a concursu
lui care se întinde pe o perioadă 
de aproape doi ani, a și fost 
stabilită formația care „trebuie" 
să participe la faza superioară ? 
Asupra ei sînt îndreptate toate 
eforturile, sînt cheltuite energii 
uriașe, sînt mobilizate cele mai 
reprezentative forțe din locali
tate și de cele mai multe uri 
sînt chemați în ajutor specia
liștii de la centru, plătiți cu 
bani grei ca să asigure instruirea 
unei singure formații. Și în tot 
acest timp sute de artiști ama
tori desfășoară o activitate la 
voia întîmplării". Cine încura
jează atunci acest sistem de lu
cru ? Regulamentul : De alt
fel, după cîte sîntem informați, 
regulamentul viitorului concurs, 
a tinut cont de această stare de 
fapt, care a facilitat cheltuirea 
a zeci și zeci de mii de lei, ne- 
constituind în nici un fel un 
stimulent pentru mișcarea artis
tică de amatori.

Este
o goană conti-

premii a tovară- 
cadrul diferitelor 

cultură și artă

„TEHNICA" 
RETROGRADĂ 
A FOLOSIRII 
MIJLOACELOR 

MODERNE
Societatea contemporană fur

nizează o varietate de mijloace

moderne de comunicație cultu
rală prin care poate fi transmisă 
„la domiciliu" orice informație 
culturală. Acțiunea acestor mij
loace de informare culturală — 
mass-media, cum sînt denumite
— afectează foarte mult activita
tea institutelor culturale de 
masă. Ea impune din partea or
ganizatorilor culturali o moder
nizare continuă a activității in- 
structiv-educative prin folosirea 
amplă a celor mai moderne mij
loace audio-vizuale.

Dotarea actuală a instituțiilor 
culturale de masă este în măsu
ră să satisfacă cel puțin un mi
nim de cerințe în vederea des
fășurării unei bogate activități 
culturale. Înzestrarea, mai bună 
sau mai puțin bună, a acestor 
unități, folosirea judicioasă a 
acestor mijloace menite să con
tribuie la atragerea publicului 
către lăcașul de cultură, depin
de, în totalitate de priceperea și 
pregătirea activistului cultural, 
de cunoașterea de către acesta a 
cerințelor si necesităților con
crete ale publicului căruia i se 
adresează, răspunzînd preocupă
rilor lui. Teoria unei dotări ne
corespunzătoare nu este con
formă cu realitatea si dacă mai 
sînt unități cu o necorespunză
toare bază materială, aceasta se 
datorește în primul rînd proas
tei gospodăriri realizate de con
ducătorii unităților.

Investigațiile efectuate pe te
ren, unele rezultate fiindu-ne 
comunicate de către Victoria Du
mitrescu și Oltea Mișcol, cerce
tătoare la Institutul de filozofie, 
care au efectuat un sondaj în 
unele unități culturale din ju
dețul Ploiești, ne-au confirmat 
netemeinicia „teoriei" slabei do
tări.

„Nu lipsa mijloacelor materi
ale — ne-au precizat tovarășele
— generează o activitate slabă, 
ci necunoașterea condițiilor con
crete locale care au dus la acți
uni neinteresante, la unele mani
festări fiormale, șablonarde :I 
care au purtat pregnant pece
tea improvizației. De bună sea
mă în acest caz este și firesc ca 
oamenii să prefere confortul te
levizorului în defavoarea ofertei 
căminului cultural sau casei de 
cultură.

Clubul Uzinelor „1 Mai" din 
Ploiești, ne-a oferit o situație 
incredibilă. înzestrat cu cele mai 
modeme mijloace audio-vizuale, 
cu săli de șah. de ping-pong, de 
audiții muzicale, avînd pînă și o 
piscină, el nu reprezintă totuși 
un punct de’ atracție pentru ti
nerii orașului. Punerea acestei 
stări de fapt pe seama poziției 
lui periferice, cum încearcă să 
justifice directorul clubului nu 
corespunde nici pe departe reali
tății. Adevărul e că 
de aici sînt inhibate 
lism. neinteresante, 
culturali Iipsindu-Ie 
vîrșire fantezia".

Aceste constatări conțin, din 
păcate, un adevăr general, va
labil pentru foarte multe insti- 
ții culturale. Căminele culturale 
și în special cluburile și casele 
de cultură au în dotare mijloace 
audio-vizuale din cele mai mo
derne. pentru care s-au inves
tit sume uriașe de bani, dar fo
losirea acestora nu justifică nici 
pe departe eforturile depuse 
pentru procurarea lor. Unele, 
sînt ținute sub cheie, altele fac 
oficiu) de obiect de mobilă, iar 
în marea majoritate a cazurilor 
li se dă o întrebuințare sim
plistă, unilaterală, neurmărin- 
du-se nici scopul educativ și 
nici latura distractivă.

„în activitatea caselor de cul
tură. a cluburilor, instituții cu 
forme diversificate de propaga
re a culturii, care se adresează 
unui public evoluat și cu multi
ple preocupări culturale, cu in
finite posibilități — remarca Ni- 
na Turcu, critic muzical — per
sista încă acele forme „tradi- 
ționale” de propagare a culturii ™ 
manifestările sînt nediferențiate, 
nu țin cont de cerințele de infor- 
mare rapidă, de noutățile știin
ței și tehnicii moderne, care 
interesează în mod deosebit pe W 
tineri. Formarea unei culturi 
muzicale a tineretului, ar fi A 
doar un prim pas pe calea perce- 
perii frumosului. Modalități de 
realizare există, specialiști care $ 
să facă aceasta în mod calificat 
sînt, lipsește însă numai iniți- a 
ativa metodistului cultural. Nu- ™

activitățile 
de forma- 
activiștilor 
cu desă-

ION MIHIȚ

mai așa se explici faptul eă la 
Casa de cultură a sectorului I. 
o combină muzicală de toată 
frumusețea este folosită doar ca —. 
anexă de amplificare pentru 
dans. Te cînd se va realiza aici 
o sală de audiții muzicale E 
o întrebare pe care trebuie să A 
și-o pună și tovarășii din condu
cerea casei de cultură și, ceea ce 
este mai important»., sări . dea A 
curs favorabil. -y.,\

★ TX XL .2
Fără îndoială, folosirea rațio- 

nală a bazei materiale ridică o 
diversitate de probleme. Ea de- 
pinde, în primul rînd, de price- 
perea și pregătirea activistului 
cultural, aceasta influiențînd în 
ultima instanță în mod hotărîtor A 
calitatea activității culturale, ™ 
apropiind sau îndepărtînd spec
tatorul de instituție. Dacă localul 
este prost gospodărit — cu săli 
neîngrijite cu interior amenajat 
fără nici un pic de gust, vopsit 
în culori mohorîte, să nu ne mi
răm că el va îndepărta pe cei 
cărora npi dorim să le facem o 
cultură.

Instituțiile culturale vehicu
lează importante fonduri bă
nești din bugetul statului pentru A 
asigurarea unei activități cultu- 
rale la nivelul cerințelor. Impor
tant este ca aceste sume să fie 
cheltuite în mod rațional, efici
ent, constituind cea mai impor
tantă sursă a unei dotări materi- _ 
ale corespunzătoare. Pe lîngă 
aceasta, unitățile culturale au 
nenumărate posibilități de reali- 
zare a unor venituri extrabuge- A 
tare prin organizarea unor ac
tivități specifice ca cercuri, 
cursuri etc. venituri care tre 
buie să fie folosite numai în sco 
puri culturale.

Sighișoara
Foto: TRIFU DUMITRESCU

Poate fiecare dintre noi a fă
cut odată o propunere, o sesi
zare. Am citit-o de zece ori să 
ne convingem că nimic nu e 
greșit, că faptele sînt întocmai 
cum le-am relatat. Am expediat 
plicul și am așteptat cu con
vingerea fermă, că cei cărora 
ne-am adresat vor lua măsurile 
ce se impun. Ne-am bucurat

•
 cînd am văzut că într-un timp 
scurt părerea noastră a fost as
cultată, ne-am bucurat că am 
A putut înlătura un neajuns. în 
general așa sînt tratate la noi 

A scrisorile, sesizările oamenilor 
muncii. Din păcate mai sînt și 
cazuri, cînd lucrurile nu se pe- 

A trec așa și unii oameni, puși să 
se ocupe de aceste sugestii și se
sizări, încearcă sa ascundă ade- 
vărul, să nu acorde dreptate ce
lui care o are.

Iată un asemenea caz. Am 
primit la redacție o scrisoare de 
la Ion Darmaz, elev la Școala 
nr. 4 din Tîrgoviște. Copilul ne 
relata faptul că în ziua de 9 
mai a fost chemat, împreună cu 
toți colegii de clasă, la Policli
nica de adulți pentru examen 
medical. Elevii erau însoțiți de 
sora medicală Maria Ciocîrdia 
(profesorii, diriginții aveau tre
buri mai „serioase"). Copiii vor
beau cam tare pe holul policli
nicii, iar sora medicală a pus 
mîna pe primul care i-a ieșit în 
cale și l-a bătut. Dar cum nu s-a 
mulțumit numai cu atît, l-a bă- 
gat într-o rezervă și i-a mai a- 

@ plicat o lecție de „educație". 
Apoi, l-a dat în brînci pe scări. 
Jos, copilul a leșinat și l-a aju
tat să-și revină nu sora de ocro
tire, ci femeia de serviciu. Cam 
acestea sînt faptele relatate de 
elev.

Cu cîteva săptămîni în urma, 
o asemenea scrisoare mai fusese 
trimisă unui ziar central, care 
ziar a socotit pe bună dreptate 
că e de competența Ministerului 
Sănătății. Care a fost drumul 
scrisorii ? Simplu ! De sus în jos. 
De la Minister la Direcția sa
nitară județeană. De la direcția 
respectivă la direetorul policli
nicii unde s-au petrecut faptele. 
De la director la un medic, de 
Ia altă circumscripție. A ajuns 
la dînsul deoarece... era mai a- 
proape de școală. Medicul, în

prezența unei profesoare, a soli
citat celor 22 de elevi să declare 
în scris cum s-au petrecut fap
tele. A citit toate declarațiile — 
s-a amuzat cu încă cinci colegi 
de breaslă pe tema greșelilor de 
ortografie (lucru de loc amuzant 
pentru profesorii clasei) și le-a 
predat secretarei directorului po
liclinicii. Ce a urmat ?

Tovarășul director a cerut de
clarații și unor persoane din po
liclinică : un medic și femeia de

SE GĂSIȘIE
IA DOSAR

serviciu. Cum au ieșit aceste de
clarații nu e greu de constatat. 
Toate la fel. „N-am văzut că l-a 
bătut", „Am găsit pe copil care 
plîngea și era transpirat. L-am 
spălat pe față, dar n-am văzut 
să-l fi bătut cineva". Am găsit 
acest dosar la Șeful Direcției sa
nitare județene. Avea aproape 20 
de declarații din care rezulta că 
NIMENI NU A VĂZUT CIND 
ELEVUL A FOST BĂTUT.

Și cum mai sînt oameni pen
tru care hîrtiile hotărăsc totul, 
s-a răspuns Ministerului Sănătă
ții că elevul nu a fost bătut. 
Același răspuns a ajuns și la re
dacția ziarului despre care vor
beam. Toată lumea a fost mul
țumită, numai elevul care simțise 
pe propria-i piele palmele sorei 
medicale și părinții copilului nu, 
motiv pentru care s-au adresat 
ziarului nostru. Acum sîntem în 
măsură să spunem celor care au

primit acest răspuns că au fost 
grosolan induși în eroare, că do
sarul cu pricina nu oglindește 
realitatea, că, în general, cu bună 
intenție, ancheta făcuta, e o măs
luire.

Am pornit să refacem ancheta 
cu pricina. Undeva, în lanțul 
cinstei, al omeniei, o verigă a 
cedat minciunei. De la școala cu 
pricina, medicul Gh. Costescu a 
plecat, după cum relatam, cu 
22 de declarații ale copiilor. Ma
joritatea spuseseră adevărul, al« 

mințit sau nu ai co
ut de frică să nu e-jf

■u sora care-i „ocrotește*. 
Pe copii îi iertăm, dar nu și pe 
cei care i-au învățat să mintă. 
Mai grav e însă faptul că aici la 
cabinetul directorului policlini
cii, mai exact la secretariat, cei 
care au fost crezuți pe cuvînt, 
au fost mincinoșii. Așa se explică 
și faptul că 12 declarații, de la 
copiii care spuseseră adevărul, au 
dispărut fără urmă — nici una 
nu apare la dosarul cu pricina. 
Cine le-a sustras și cu ce scop ? 
Era greu de aflat cine dar e clar 
în ce scop : pentru a o pune la 
adăpost pe sora medicală. Mai 
exact pentru a fi scoasă basma 
curată.

Pe elev l-am găsit acasă — 
învăța, se pregătea pentru admi
terea la liceu. I-am găsit și co
legii care ne-au declarat, că de 
față cu ei, Ion Darmaz a fost 
bătut. Așa au și scris în decla
rațiile dispărute. Pentru că mama 
copilului aștepta de 30 de zile 
răspunsul adevărat la scrisoarea 
ei ne-am permis să i-1 dăm 
loc: „Da, fiul dumneavoastră a 
fost bătut I“. Răspunsul ei îl con
semnăm cu fidelitate aici î „Vă 
mulțumesc tovarăși... să aibă și 
țiganul dreptate (n.a. Familia 
Darmaz e o familie de romi). 
Dar vă rog frumos s-o iertați 
că și noi am iertat-o".

Am rămas pur și simplu ui
mit : cu cită omenie a răspuns 
un om simplu,, neomeniei. Dacă 
familia Darmaz a iertat-o pe 
sora medicală, cei care au purtat 
oamenii pe drumuri, care au as
cuns adevărul și, de ce să nu-i 
zicem pe nume, au mințit, nu 
trebuiesc iertați I

GH. NEAGU

CONSTELAȚIA BUNEI DISPOZIȚII

terioară 10.000 de lămpi de 
toate mărimile, fluorescen
te, cu neon, cu vapori de 
mercur etc, formează un 
șirag neîntrerupt de steluțe 
strălucitoare. Au fost plan
tate în locurile cele mai ne

obișnuite, dar și neaștepta
te ; pe șosele, în parcuri, pe 
alei, dar și la colțurile u- 
nor clădiri luminîndu-le 
geometriile aerate, în inte
riorul unor fîntîni artezie
ne, la peroanele de aștep
tare ale stațiilor rutiere și 
de parcare.

Aceștia sînt micii sori ex
teriori. Litoralul are însă 
mult mai mulți, cei care 
răzbat prin ferestrele con
strucțiilor. Și atunci cînd 
acești aștrii artificiali răsar 
pe litoral, consumul ener
giei electrice crește cu 10 
megawați-oră. Firește, pen
tru viața de seară a litora
lului, megawații în plus 
trebuie convertiți în „tone" 
de bună dispoziție și vese
lie.

Ne-am oprit la Mamaia, 
la una din magnificele per
le luminoase, hotelul de la 
numele căruia am împru
mutat și metafora: ..Perla". 
Era ora cînd oamenii cu fe
țe și brațe bronzate pără
seau apartamentele confor
tabile, schimbîndu-le cu sa
la mare, dar intimă, a res
taurantului. Albul străluci
tor al luminilor care desena 
discret pe albul la fel de 
strălucitor al fețelor de ma
să, flori și pahare cu li
coare în care se afla strîn- 
să strălucirea soarelui de 
zi, miresmele și tăria pă- 
mîntului, albul acesta con
trasta cu ținuta celor care 
aduceau pe platoul de ar
gint specialitățile bucătaru
lui șef. Ca toți ceilalți am 
fost întîmpinați cu amabi
litate, cu invitații de gazdă 
ospitalieră care, pentru a-i 
face pe oaspeți să se simtă 
bine, oferă tot ce poftesc 
inimile acestora. Plecînd de 
la „Perla", privirile ne-au 
fost atrase de o navă albă 
ancorată in noapte cu toate 
luminile aprinse. Așa ara
tă „Browling""-ul, popică- 
rie mecanică, una din cele 
mai recente noutăți ale li
toralului românesc. Am 
găsit-o încărcată cu pasa
geri care formau un turn 
al lui Babei in care ames
tecul graiurilor ținea și de 
virtuțile sportive cit și de 
stimulii prezenți în pahare 
răcoroase aflate din bel
șug la barul de la intrare.

Despre întrecerile sportive 
de aici, de la popicărie, am 
mai vorbit cu alt prilej.

De data aceasta am arun
cat noi înșine cu bila tre- 
cind prin filiera pregătiri
lor înainte de joc, admi- 
rind apoi mecanismele au
tomatizate. Pe pistă nu 
pășești decît in pantofi 
speciali pe care îi gă
sești după numărul dorit, 
gata dezinfectați și ionizați 
cu raze Rdntgen ’ 
de manevrare a ■_ 
Ne-am ales cîte 
am trecut lîngă ] 
control al jocului 
cîte unul pentru 
două dintre cele 
de aruncare. Bilele 
material plastic și 
rite mărimi, pot arunca cu 
ele și copii; popicele din 
lemn îmbrăcat în plastic. 
Am aruncat. Automat o in
stalație a măturat toate po
picele așezînd la loc pe cele 
dărîmate, și mareînd elec
tronic punctele cîștigate. 
Cînd jocul a fost reluat, 
bila a sosit în același loc 
unde se afla și o mașină 
de uscat mîinile în caz de 
transpirație.

Există aici un asemenea 
sistem de marcaj incit ni
meni nu se mai poate plîn- 
ge că a fost uitat vreun 
punct nemarcat sau că ci
neva a greșit călcind linia 
sau a aruncat înainte de 
vreme bila. Ar mai fi de 
enumerat celula fotoelectri- 
că, instalația de curățat,

la oficiul 
jocurilor, 
o bilă și 
podul de 

instalat 
fiecare 

12 piste 
sînt din 
de dife-

ceruit și lustruit pistele etc. 
Aici tehnica modernă ser
vită de electricitate oferă 
un mijloc antrenant și plă
cut de distracție.

De la Mamaia am 
posit la Constanța, 
wații sînt 
faleză, la 
restaurantul 
sau la cel 
dobrogean numit Furni
ca, unde se poate con

suma berbec la proțap, pui 
fripți, franzeluțe rumene 
scoase direct din cuptor, 
vin „puterea ursului" etc.

In seara vizitei noastre, 
kilowații luceau și strălu
ceau reflectoarele de teatru 
în sala Fantasio, unde o 
trupă din Bacău oferea pu
blicului constănțean piesa 
„Lămîie și portocală". Ur
mărind acest spectacol am 
remarcat nu fără regret, 
eforturile unor interpreți 
buni de a da viață unei 
piese dezagreabile, lipsite 
de orice- farmec scenic, chiar 
vulgară pe alocuri. (Se. cu
vine această paranteză, pen
tru a preciza că vom reve
ni într-unul din următoa
rele numere ale ediției, a- 
supra problemelor ce le ri
dică repertoriul estival al 
teatrelor iar remarca de 
mai sus în legătură cu piesa 
„Lămîie și portocală" e le
gată doar de ideea reporta
jului nostru: păcat de e- 
nergia electrică folosită).

Alte reflectoare, de data 
aceasta cinematografice.

pe 
la

prezenți
Cazinou, 

Continental 
cu specific

pregăteau cadrele de film 
asupra cărora se îndreptau 
camerele de luat vederi in
stalate de regizorul P. Con- 
stantinescu. Creatorul care 
ne-a obișnuit cu documen- 
tare-poem, sosit pe litoral 
mai intii pentru o întilnire 
cu foștii brigadieri, ai șan
tierului național Bumbești- 
Livezeni, pregătea acum un 
nou film. Ideile viitoarei 
premiere cinematografice 
ne-au condus spre port. 
Feeria luminoasă ne suge
ra pulsul viu al activității 
umane neîntrerupte : Poar
ta maritimă a țării e conti
nuu deschisă...

De la Constanța — des
pre activitatea nocturnă în 
port vom reveni ulterior — 
lăsind in urmă Eforiile am 
poposit la Neptun. Noua 
stațiune situată la Nord de 
Mangalia își organizează 
viața de seară de pe prin
cipii noi. Nu lipsesc punc
tele de distracții cu jocuri 
automate, nu lipsesc tele- 
vizoarelg^ nu lipsesc tono- 
matele, Cele mai căutate 
locuri rămîn, însă, restau
rantele, unde în lumina 
aibă, strălucitoare, pînă 
noaptea tîrziu, se consumă 
ore de distracție și amuza
ment.

Cîteva orchestre bune 
care consumă cu folos ki
lowații, cițiva soliști. La 
restaurantul „Marea Nea
gră", de pildă, cîntă Lili 
Bulaesi.

Strălucirile de noapte ale

acestei noi perle a litora
lului incintă, vrăjește chiar 
și la reverie. Mai puțin 
temperamentală ca alte sta
țiuni, înțelegînd prin aceas
ta și mai puține activități 
sonore, Neptun își odihneș
te oaspeții și cu o feerie po
licromă de lumini, răspân
dită in pădurea de stejari 
falnici. Marea, lacul cu apa 
dulce, pădurea și micii sori 
artificiali, intr-o simbioză 
perfectă, alcătuiesc cadrul 
promenadelor Urzii.

...Am regăsit lanțul neîn
trerupt al stelelor din con
stelația litoralului pe șo
seaua Eforiilor, la înapoie
re spre Constanța. Neîntre
rupt, fiindcă oameni însăr
cinați cu paza „focurilor" 
de noapte vegheau.

în apropierea poștei din 
Eforie Nord, staționa o ma
șină a întreprinderii jude
țene de electricitate. Se Co
munică prin radio cu dis
peceratul din Constanța. 
„Mașina II se va deplasa 
spre Eforie Sud. A slăbit 
tensiunea. Branșați circuite 
de rezervă. Ați înțeles ? Re
cepție". „Am înțeles, sînt 
mașina II, plec spre Eforie- 
Sud".

Și cei 10 megawați —oră 
cheltuiți seară de seară pe 
litoral, sînt convertiți mai 
departe in „tone" de bună 
dispoziție. La lumina cal
mă a sorilor artificiali li
toralul petrece.

V, CONSTANTINESCU 
ATANAS1E TOMA
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de activitate numeroase pro
bleme arzătoare : cred, însă că 
aspectele colaborării economi
ce, tehnice și științifice care 
sînt esențiale pentru progre
sul popoarelor și pentru în
săși cauza păcii — ar trebui 
să ocupe un loc din cele mai 
importante in preocupările 
sale. în acest spirit ar trebui, 
credem noi, să crească rolul 
și să se extindă activitatea or
ganismelor economico-sociale 
în viața Organizației Națiuni
lor Unite.

Afirmarea pe arena mon
dială a zeci de noi state in
dependente, complexitatea pro
blemelor colaborării și coope
rării internaționale fac să 
crească rolul țărilor mici și 
mijlocii. Pentru aceste țări, 
și cu atît mai mult pentru 
cele în curs de dezvoltare, a- 
dîncirea relațiilor de colabo
rare internațională în scopuri 
pașnice, in toate domeniile 
de activitate, reprezintă o ce
rință de prim ordin, o con
diție de bază a progresului lor 
economic și tehnico-științific.

Se impune cu forța unei 
necesități obiective în viața in-

ternațională respectarea prin
cipiilor independenței și su
veranității naționale, egalită
ții in drepturi, neamestecului 
în treburile interne ale altor 
popoare, principii care capătă 
o tot mai largă recunoaștere 
în întreaga lume.

Organizației Națiunilor U- 
nite și organismelor pe care 
le reprezentați dumneavoastră 
le revine 
a acționa 
triumful 
principii 
state, pentru respectarea nea
bătută a dreptului fiecărui po
por de a-și hotărî singur des 
tinele, fără nici un amestec 
din afară.

Republica Socialistă Româ
nia consideră că trebuie să se 
ajungă la încetarea bombar
damentelor Statelor Unite ale 
Americii asupra Republicii 
Democrate Vietnam, creîn- 
du-se astfel premizele funda
mentale pentru succesul tra
tativelor de la Paris.

Este, de asemenea, imperios 
necesar să se aplice rezoluția 
Organizației Națiunilor Unite 
cu privire la Orientul Apro
piat, pentru normalizarea si
tuației în această zonă a lumii.

înalta îndatorire dp 
cu fermitate pentru 
deplin al acestor 
în relațiile dintre

Ca stat european. România 
acordă o mare atenție securită
ții în Europa, dezvoltării rela
țiilor de cooperare și de bună 
înțelegere între statele de pe 
acest continent, pornind de la 
considerentul că îmbunătăți
rea climatului european se râs- 
frînge în mod pozitiv asupra 
întregii vieți internaționale.

Mai mult ca oricind este ne
cesară unirea eforturilor pen
tru înfăptuirea dezarmării și 
în primul rind a celei nuclea
re — deziderat fundamental 
al popoarelor. In locul bazelor 
militare de pe teritoriul altor 
state — sursă de încordare și 
neliniște pe planeta noastră 
— ar trebui create baze de cer
cetări științifice, de pregătire a 
cadrelor, de asistență și coope
rare tehnică, care să contribuie 
la propășirea economică si cul
turală a popoarelor.

România — țară socialistă, 
angajată într-un vast proces 
de construcție economică și so
cială. care asigură dezvoltarea 
poporului român pe calea civi
lizației materiale și spirituale, 
înflorirea multilaterală a per
sonalității umane — își expri
mă. în acțiunile ei de politică 
externă, adeziunea deplină și

constantă la ideile dezvoltării 
cooperării între națiuni, con
lucrează activ la explorarea 
tuturor căilor și mijloacelor 
eficiente de colaborare și înțe
legere între state. Devotată spi
ritului și principiilor consfinți
te în Carta Națiunilor U- 
nite țara noastră este ho
tărâtă să militeze în conti
nuare, cu toată fermitatea, 
pentru înfăptuirea idealurilor 
de pace, prietenie și înțelegere 
între popoare, să-și aducă în
treaga contribuție la soluționa
rea problemelor politice, eco
nomice și sociale cu care se 
confruntă astăzi comunitatea 
internațională.

Fie ca lucrările dumneavoas
tră de la București să marche
ze un pas mai hotărît pe ca
lea intensificării ajutorului 
pentru țările în curs de dezvol
tare, pentru spiritul de colabo
rare și ajutorare între state.

Animați de aceste gînduri, 
urăm deplin succes reuniunii 
dumneavoastră, realizări cît 
mai mari în activitatea Națiu
nilor Unite pentru promovarea 
cooperării și înțelegerii inter
naționale, pentru progres și 
pace în lume !

★ ★ ★ ★

Cuvintul secretarului general Cuvintul președintelui Consiliului
0. N. U., II Thant economic și social, M. Guerrero

Întîlnire la Comitetul Central 

al Partidului Comunist Român
Tovarășii Virgil Trofin, mem

bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., Barbu 
Zaharescu, membru al C.C. al 
P.C.R., și Andrei Ștefan, prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., s-au întâlnit miercuri 
cu delegația P.C. din Canada, 
condusă de tovarășul Tim Buck, 
președintele partidului,

I N F
care face

O R
Președintele Marii 

Naționale a Republicii 
te România, Ștefan Voitec, a o- 
ferit, miercuri seara, o recepție 
în cinstea delegației parlamen
tare iraniene, condusă de Sha
rif Emami, președintele Senatu
lui Iranian.

★
La Aix-les-Bains, în Franța, au 

fost expediate 58 de lucrări de 
artă plastică contemporană 
mânească : picturi semnate 
Camilian Demetrescu, Iacob La- 
zăr. Constantin Blendea, desene 
și lucrări de grafică de Ladislau 
Feszt, Corina Beiu-Angheluță, 
Tiberiu Nicorescu, sculpturi de

Adunări 
Socialis-

10-
de

▲▲▲▲▲▲

Concediile de odihnă 

ale personalului didactic
o vizită în țara noastră. Din de
legație fac parte tovarășii Willi
am Beeching, Mel Doing, Mau
rice Rush și John Boyd, membri 
ai Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Canada.

Cu acest prilej, într-o atmos
feră caldă, tovărășească, a avut 
loc o informare reciprocă pnvind 

actu-activitatea și preocupările 
ale ale celor două partide.

MÂȚII
Peter Balogh. Lucrările vor 
gura într-o expoziție care 
înscrie printre manifestările 
tistice românești ce se vor < 
fășura în acest oraș între 4 
14 iulie. ,

în aceeași perioadă va avea 
loc o gală de filme românești în 
cadrul căreia vor fi prezentate 
filmul artistic „Răpirea fecioa
relor" și documentarul „Româ
nia, țara vacanțelor însorite".

La manifestări își va da con
cursul și Ansamblul folcloric 
studențesc „Doina".

fi
se

ar- 
des- 

l și

(jVgerpres)

In vederea aplicării Legii nr. 
26/1967 cu privire la acordarea 
concediilor de odihnă ale anga- 
jaților, Ministerul învățămîntu
lui a emis recent instrucțiuni 
care stabilesc durata și condiții
le de acordare a concediului a- 
nual de odihnă pentru perso
nalul didactic.

Durata concediului de odihnă 
pentru personalul didactic care 
a funcționat în tot cursul anului 
școlar (universitar) este de 62 
de zile calendaristice. Persona
lul didactic numit după data în
ceperii cursurilor primește un 
concediu de odihnă calculat cîte 
5 zile lucrătoare pentru fiecare 
lună integral servită. Concediul 
de odihnă se efectuează, de re
gulă, în timpul vacanței școlare 
sau universitare de vară (lunile 
iulie și august). Programarea 
concediului se va face de către 
conducerea instituției de învă- 
țămînt, de acord cu organele 
sindicale, și va fi adusă la cu
noștința personalului didactic 
pînă la terminarea activității 
didactice.

Personalul didactic care nu a 
putut efectua integral concediul, 
fiind reținut în timpul concediu
lui de odihnă pentru unele acti
vități cerute de nevoile învăță
mîntului, va completa concediul 
în perioadele cînd se întrerupe

activitatea didactică pentru o- 
dihna elevilor și studenților, in 
timpul vacanței de iarnă și de 
primăvară. în învățămîntul su
perior, în cazuri bine justifica
te, completarea concediului de 
odihnă se va putea face și în 
perioada anului universitar, cînd 
nu există activitate didactică.

Indemnizația pentru concediul 
de odihnă se plătește anticipat, 
pentru întreaga durată a conce
diului. Indemnizația de concediu 
se calculează pe baza salariului 
mediu realizat în perioada pen
tru care se acordă concediul.

Dispozițiile recentelor instruc
țiuni ale Ministerului învăță
mîntului intră în vigoare înce- 
pînd cu acordarea concediului 
de odihnă pe anul școlar (uni
versitar) 1967/1968.

Alte prevederi privind acor
darea concediilor de odihnă 
pentru personalul didactic care 
a funcționat cu normă incomple
tă, ca suplinitori sau avînd și 
calitatea de pensionari, precum 
și cele legate de compensarea 
în bani a concediului de odihnă 
neefectuat sînt cuprinse în in
strucțiunile nr. 52000/1968 ale 
Ministerului 
transmise 
țămînt.

52000/1968 
învățămîntului, 

instituțiilor de învă-

(Agerpres)

Ia numele Națiunilor Unite 
și * familiei sale de organis
me? doresc să exprim foarte 
călduroase mulțumiri Excelen
ței Sale președintelui Consiliu
lui de Stat pentru cuvintul său 
deosebit de important După 
cum cu toții ați constatat, gu
vernul României a făcut pregă
tiri foarte amănunțitei pentru 
a asigura buna desfășurare a 
lucrărilor noastre Exprim 
mulțumirile mele pline de re
cunoștință guvernului și po
porului român pentru grija pli
nă de atenție cu care au făcut 
toate aceste aranjamente.

Excelența Sa președintele 
Consiliului de Stat a subliniat 
foarte just că pînă acum coo
perarea internațională este 
departe de a fi satisfăcătoare, 
precum și prioritatea ce tre
buie să se acorde cooperării e- 
conomice, tehnice și științifi
ce. Această prioritate este în 
conformitate cu prevederile 
Cartei Națiunilor Unite și re
prezintă unul din obiectivele 
principale ale reuniunii noas
tre comune, chemată să aducă 
o contribuție la aplicarea pre
vederilor Cartei Națiunilor U- 
nite, îndeosebi în domeniile e- 
conomic, social și al drepturi
lor omului.

Cred că interesele naționale 
nu pot fi limitate în cadrul 
frontierelor unei anumite na
țiuni. In ultima analiză, inte
resele naționale depind de pa
cea internațională, securitatea 
internațională și progresul in
ternațional. Pentru conceperea 
unei strategii globale, pentru 
aplicarea prevederilor Cartei 
O.N.U. trebuie să recunoaștem 
faptul că mica noastră plane
tă. în ciuda divizării sale în 
săraci și bogați, în dezvoltați 
și în curs de dezvoltare, este 
totuși un întreg unit. Omeni
rea a ajuns la o răspîntie a 
istoriei, cînd trebuie să ia una 
din următoarele două alegeri : 
fie că țările bogate și cele să
race hotărăsc să se unească și 
să meargă împreună spre un 
viitor planificat și prosper, sau 
hotărăsc să meargă separat, pe 
căile lor proprii, și să se în
drepte spre un viitor neplani
ficat și haotic. Acestea sînt 
cele două alternative. Sînt mul
țumit că în cuvintul Excelen
ței Sale președintele Consiliu
lui de Stat acest fapt a fost 
scos în evidență. în numele 
Națiunilor Unite și organisme
lor sale exprim din nou mulțu
mirile mele foarte mari Exce
lenței Voastre.

a arătat marele

Cuvintulpreședintelui Comitetului 
pentru programe și coordonare,

Permiteți-mi ca, în numele 
Comitetului pentru programe 
și coordonare, al cărui preșe
dinte am onoarea să fiu, să 
exprim mulțumirile noastre 
sincere și recunoștință pentru 
ideile pline de inspirație pe 
care le-am primit din cuvinte
le rostite de Excelenta Sa, 
președintele Consiliului de 
Stat și de domnul secretar 
general al O.N.U.

Sîntem recunoscători gu
vernului României pentru pri
mirea călduroasă pe care ne-a 
făcut-o și pentru ospitalitatea 
cu care ne-a înconjurat. Este 
un mare privilegiu de a fi 
fost invitați aici și de a fi 
găsit în această frumoasă Ca
pitală. București, un mediu 
excelent.

Ne-am întrunit aici pentru 
a examina împreună unele 
probleme care se ridică și 
care ne solicită atenția ; pro
bleme de coordonare, de con
solidare și îmbunătățire a me
todelor folosite în sfera largă 
a activităților sociale și econo
mice de Națiunile Unite. A- 
ceste activități se dezvoltă 
rapid datorită necesităților 
stringente a două treimi din 
populația lumii care trăiește 
în țările în curs de dezvolta
re. Este o sarcină sublimă a 
Națiunilor Unite și a tuturor 
guvernelor și popoarelor dp 
a căuta urgent mijloacele de 
reducere a discrepantei în
tre opulență și subzistență, 
sau poate mai puțin decît sub
zistență cum este soarta a 
sute de milioane de oameni 
în Asia. Africa și America La
tină. Reducerea acestei dis
crepanțe este o sarcină fun
damentală asupra căreia toți 
bărbații și toate femeile , de 
bună voință, toate organizați
ile internaționale și îndeosebi 
Națiunile Unite trebuie să-și 
aplece urechea. Națiunile U- 
Bite și ceilalți membri ai fami-

Jiei O.N.U. depun împreună 
eforturi pentru a înlesni și a 
ajuta dezvoltarea socială și 
economică a țărilor în curs de 
dezvoltare.

Problema dezvoltării în sens 
foarte larg, socială, economi
că, științifică, tehnică este 
fără îndoială cea mai impor
tantă problemă care stă în 
fața lumii astăzi. Aceasta este 
problema problemelor în mo
mentul de față și de soluțio
narea ei — după cum au 
recunoscut Națiunile Unite — 
depinde în cele din urmă dară 
vom avea o lume a păcii sau 
o lume plină de conflicte și 
violență.

Permiteți-mi să spun că de
votamentul României față de 
cauza păcii și cooperării in
ternaționale, interesul său 
permanent față de problemele 
țărilor în curs de dezvoltare, 
eforturile sale consecvente, la 
Națiunile Unite pentru reali
zarea obiectivelor Cartei, pen
tru asigurarea unui nivel de 
trai mai ridicat și libertății 
popoarelor — de care a dat 
dovezi practice cu mai multe 
prilejuri — la care se adaugă 
faptul că președintele Adună
rii generale O.N.U. este anul 
acesta distinsul ministru al a- 
facerilor externe al României, 
domnul Corneliu Mânescu. 
toate acestea ne fac sâ consi
derăm ca foarte bine venită 
organizarea reuniunii noastre 
la București Consider că în
trunirea noastră are un început 
foarte bun. Cuvintele inspi
ratoare rostite aici de Exce
lența Sa, președintele Consi
liului de Stat și de secretarul 
general al O.N.U., îmi întăresc 
convingerea că deliberările 
noastre vor duce la rezultate 
rodnice pentru cauza comună 
a îmbunătățirii soartei oame
nilor care trăiesc în statele 
slab dezvoltate.

Pentru mine este desigur o 
mare cinste să iau cuvintul 
la această importantă solem
nitate prin care se inaugu
rează reuniunea noastră. In 
numele colegilor mei de la 
masa Consiliului Economic și 
Social, în numele meu perso
nal, doresc să mulțumesc gu- 
vernului României pentru 
ospitalitatea ce ne-a fost ofe 
rită.

România
său interes față de problemele 
internaționale. și mai ales, 
față de cele care se referă la 
dezvoltarea economiei, la pro
blemele sociale, și cele referi
toare la drepturile omului. A 
fost firesc așadar să primim 
cu plăcere ca reuniunea noas
tră să se desfășoare la Bucu
rești. Desigur, în Consiliul 
Economic și Social am apreciat 
contribuția guvernului Ro
mâniei. Am apreciat toți cei 
prezenți aici, ca și toți mem
brii Națiunilor Unite, contri
buția României la activitatea 
Națiunilor Unite în general și 
îndeosebi la Adunarea Ge
nerală unde ne-am bucurat de 
privilegiul de a avea ca pre
ședinte pe domnul Corneliu 
Mânescu.

Dumneavoastră. domnule 
președinte al Consiliului de 
Stat, ați subliniat aici, pe bună 
dreptate, dificultățile pe care 
le întîmpină încă lumea în 
domeniul economic și social. 
Așa după cum ați spus și 
dumneavoastră sîntem încă 
departe de a fi satisfăcuți de 
ceea ce s-a făcut în acest do
meniu. Au trecut peste 20 de 
ani de la ultimul război, și 
în acel moment, al terminării 
catastrofei, îmi amintesc că 
cu toții am năzuit spre o 
lume mai buna, o lume 
în care să nu mai existe igno
ranță. sărăcie, mizerie. Totuși, 
domnule președinte, trebuie să 
recunoaștem că 
lovim de aceste 
din păcate, deși 
înregistrat mari 

putut să lichidăm prăpas-am

încă ne mai 
probleme și, 

în lume s-au 
progrese nu

tia care separă lumea bogată 
de lumea săracă. Aceasta nu 
din cauză că nu s-ar fi făcut 
eforturi. Cei prezenți aici s-au 
dedicat din toată inima sarci
nii de a îmbunătăți condițiile 
de viață ale umanității, ei în
șiși recunosc, așa cum o re
cunoaștem cu toții, că efortul 
nu a fost la înălțimea îm
prejurărilor pe care le trăim.

In această reuniune vom 
schimba păreri în legătură cu 
viitorul deceniu al Națiunilor 
Unite și cu strategia pe care 
va trebui s-o urmăm pentru 
a evita un eșec. Vom vorbi 
aici cu toată sinceritatea cu 
care trebuie să vorbească re
prezentanții guvernelor și ai 
instituțiilor internaționale. Ar 
fi de dorit ca 
zenți să scoată 
idei care să 
efectiv pentru 
poată avansa pe o cale sigură. 
Dacă noi, în bătălia pe care 
o ducem pentru a lichida ca
lamitățile pe care le-am 
menționat, am pune la dispo
ziție resurse egale cu cele 
cheltuite pentru cîștigarea de 
războaie destructive — care 
din păcate încă mai există — 
cred, domnule președinte, și 
toți credem la fel, că ome
nirea va ieși din impas și va 
apuca pe o cale care s-o con
ducă spre o lume mai bună.

In numele Consiliului Eco
nomic și Social — organ al 
Națiunilor Unite, căruia îi 
revine sarcina de a recoman
da soluții pentru aceste pro
bleme — aș dori să-mi ex
prim aici, încă o dată, mulțu
miri pentru ospitalitatea de 
care ne bucurăm din partea 
guvernului român, guvern care 
a făcut eforturi încununate de 
succes pentru rezolvarea pro
blemelor economice și sociale, 
fapt pentru care a cîștigat ad
mirația celorlalte guverne și 
a Organizației Națiunilor Uni
te. Urez poporului român, prin 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte aJ Consiliului de Stat, 
multă fericire și prosperitate.

PE SCURT
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Programul turului campionatului
Diviziei Naționale A, ediția 1968-1969

Etapa I — 11 august

Vagonul Arad — Jiul Petro
șani ; Rapid București — Petro
lul Ploiești; Steaua București — 
F. C. Argeș Pitești ; Dinamo Ba
cău — Universitatea Cluj ; 
Crișul Oradea — Farul Constan
ța ; Politehnica Iași — Progre
sul București ; A.S.A. Tg. Mu
reș — Dinamo București ; Uni
versitatea Craiova — U. T. Arad.

Dinamo Bacău; Universitatea 
Cluj — Universitatea Craiova ; 
Crișul Oradea — Politehnica 
Iași.

Etapa a V-a — 8 septembrie

Etapa a Il-a — 18 august

Universitatea Cluj — Rapid 
București ; Dinamo București — 
Vagonul Arad ; Jiul Petroșani 
— Universitatea Craiova ; Pe
trolul Ploiești — Steaua Bucu
rești ; F. C. Argeș Pitești — Po
litehnica Iași; U. T. Arad — 
Crișul Oradea ; Progresul Bucu
rești — Dinamo Bacău ; Farul 
Constanta — A.S.A. Tg Mureș.

Petrolul Ploiești — F. C. Ar
geș Pitești ; Politehnica Iași — 
A.S.A. Tg. Mureș ; Dinamo 
București — Crișul Oradea ; 
Farul Constanța — Dinamo Ba
cău ; Universitatea Craiova — 
Steaua București ; Universitatea 
Cluj — Vagonul Arad ; U. T. 
Arad — Rapid București ; Pro
gresul București — Jiul Petro
șani.

Universitatea Craiova ; Vagonul 
Arad — U. T. Arad ; Crișul 
Oradea — Universitatea Cluj ; 
Petrolul Ploiești — A.S.A. Tg. 
Mureș; Dinamo București — 
Rapid București; Farul Con
stanța -+ Jiul Petroșani ; F. C. 
Argeș Pitești — Dinamo Bacău.

Etapa a IX-a — 6 octombrie

Etapa a Vl-a — 15 septembrie

Universitatea Craiova — Farul 
Constanța ; A.S.A. Tg. Mureș — 
Vagonul Arad ; Rapid București 
— F. C. Argeș Pitești ; Jiul Pe
troșani — Dinamo București ; 
Universitatea Cluj — Progresul 
București; U. T. Arad — Poli
tehnica Iași; Dinamo Bacău — 
Petrolul Ploiești_; Steaua Bucu
rești — Crișul

cei aici pre- 
în evidență 

fie sprijinite 
ca lumea să

• In prima zi a CONCURSU- 
. LUI INTERNATIONAL de A-

TLETISM de la ZURICH au fost 
înregistrate o serie de perfor
manțe de valoare. Dintre acestea 
se remarcă în primul rînd re
zultatele excelente obținute de 
sprinterul Paul Nash (Republica 
Sud Africană). El a fost crono
metrat în seriile probei de 200 m 
cu timpul de 20” 1/10 cea mai 
bună performanță mondială a 
sezonului. în seriile probei de 
100 m Nash a realizat perfor
manța de 10”.

O performanță remarcabilă a 
obținut echipa de ștafetă 4X 
100 m a Franței (Berger — De- 
lecour — Piquemal — Fenouil) 
cronometrată cu 39” (cea mai 
bună performantă mondială a 
sezonului)

în proba feminină de săritură 
în lungime cîștigată de Berit

< Berihelsen (Norvegia) cu 6,48 m,
< sportiva română Viorica Visco- 

poleanu a ocupat locul doi cu 
6,46 m.

• ÎN TURNEUL INTERNA
ȚIONAL MASCULIN DE HAND
BAL de la Zagreb Polonia a 
învins cu 22—17 (8—11) echipa

r U.R.S.S. Ungaria a întrecut cu 
19—17 (9—8) echipa României, 
iar Iugoslavia a învins cu 16—14 
echipa secundă a Iugoslaviei. 
Luni seară echipa României a 
dispus cu 24—20 de echipa Po
loniei.

• Vineri începe la Magdeburg 
un turneu internațional de 
POLO PE APĂ la care participă 
și echipa secundă a României. 
In primul meci jucătorii români 
vor întîlni formația R. D. Ger
mane. Echipa României joacă 
sîmbătă cu U.R.S.S. și dumini
că cu Polonia.

(Agerpres)

întrevederi ale conducătorilor unor instituții->

cursul zilei de miercuri 
unor instituții

In 
conducătorii 
specializate și ai unor organis
me ale Organizației Națiunilor 
Unite care participă la Bucu
rești la lucrările reuniunii 
mixte a Comitetului adminis
trativ de coordonare al O.N.U. 
și Comitetului pentru progra
me și coordonare al Consiliu
lui Economic și Social O.N.U. 
au avut întrevederi cu miniș
tri și membri ai conducerii u- 
nor ministere și instituții cen
trale.

Directorul general al Orga
nizației Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricultu- 

z.jă. (F.A.O.), A. H. Boerma, a 
avut o întrevedere cu minis
trul industriei alimentare. 
Bucur Șchiopu ; directorul ge
neral al Organizației Mondia
le a Sănătății (O.M.S.). Mar- 
colino Candau, cu ministrul să
nătății, Aurel Moga ; directo
rul general al Agenției Inter
naționale pentru Energia Ato
mică (A.I.E.A.), Sigvard Ek
lund, cu președintele Comite
tului pentru energie nucleară, 
Horia Hulubei; directorul ge-

neral al Uniunii Poștale Uni
versale (U.P.U.), Michel Rahi, 
cu ministrul poștelor și tele
comunicațiilor, Mihai Bâlănes- 
cu ; președintele Băncii Inter
naționale pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare (B.I.R.D.), Robert 
McNamara, a avut întrevederi 
cu guvernatorul Băncii Națio
nale a Republicii Socialiste 
România, Vasile Malinschi, și 
apoi cu ministrul finanțelor, 
Aurel Vi joii; președintele Fon
dului Monetar Internațional 
(F.M.I.), Pierre-Paul Schwei
tzer, cu ministrul finanțelor. 
Aurel Vijoli, și cu guvernato
rul Băncii Naționale, Vasile 
Malinschi : secretarul general 
al Organizației Maritime Con
sultative Interguvernamentale 
(I.M.C.O.), Colin Goad, cu mi
nistrul transporturilor auto, 
navale și aeriene, Ion Baicu ; 
directorul pentru probleme ex
terne al Programului Națiuni
lor Unite pentru dezvoltare 
(P.N.U.D.), Rajendra Cooma- 
raswamy, cu Jean Livescu, ad
junct al ministrului învăță
mîntului, iar directorul exe
cutiv al Organizației Națiuni-

lor Unite pentru dezvoltare 
industrială (O.N.U.D.I.). Ibra
him Abdel Rahman, cu Ștefan 
Bîrlea, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național al Cerce
tării Științifice.

In cadrul convorbirilor ce au 
avut loc cu acest prilej au 
fost abordate aspecte ale acti
vității instituțiilor și organis
melor respective O.N.U., pre
cum și unele probleme de in
teres reciproc.

întrevederile s-au desfășu
rat într-o atmosferă cordială.

★
Directorul Institutului O.N.U- 

pentru formarea cadrelor și cer
cetări (UNITAR), Simeon Adebo, 
a ținut miercuri după-amiază, la 
sediul Asociației de drept inter
național și relații internaționale, 
conferința intitulată „UNITAR — 
scopuri, activități, perspective". 
Oaspetele a fost salutat de acad. 
Andrei Oțetea, președintele Co
misiei naționale române pentru 
UNESCO.

Conferința a fost urmărită cu 
interes de o numeroasă asistență.

Etapa a IlI-a — 25 august

Universitatea Craiova — Cri
șul Oradea ; Steaua București
— U. T. Arad ; Rapid București
— A.S.A. Tg. Mureș ; Vagonul 
Arad — Progresul București ; 
Dinamo Bacău — Jiul Petroșani; 
F. C. Argeș Pitești — Dinamo 
București ; Farul Constanța — 
Petrolul Ploiești ; Politehnica 
Iași — Universitatea Cluj.

U. T. Arad — A.S.A. Tg. Mu
reș ; Crișul Oradea — Progresul 
București ; Politehnica Iași — 
Jiul Petroșani; Universitatea 
Craiova — Petrolul Ploiești; 
Dinamo Bacău — Dinamo Bucu
rești ; F. C. Argeș Pitești — Fa
rul Constanța; Steaua București 
— Universitatea Cluj ; Rapid 
București — Vagonul Arad.

Etapa a VlI-a — 22 septembrie

Oradea.

Etapa a X-a 13 octombrie

Iași — Rapid
Crișul Oradea —

Pitești ; “ ’

Etapa a IV-a — 1 septembrie

Steaua București — Dinamo 
București ; Jiul Petroșani — 
F. C. Argeș Pitești ; Vagonul 
Arad — Farul Constanța ; Pe
trolul Ploiești — U. T. Arad ; 
Rapid București — Progresul 
București; A.S.A. Tg. Mureș —

Dinamo Bacău — Crișul Ora
dea ; Universitatea Cluj — F. C. 
Argeș Pitești ; Progresul Bucu
rești — Petrolul Ploiești ; Farul 
Constanta — Rapid București; 
Jiul Petroșani — U. T. Arad ; 
A.S.A. Tg. Mureș — Steaua 
București ; Vagonul Arad — 

, Universitatea Craiova ; Dinamo 
București — Politehnica Iași.

Politehnica 
București;
F. C. Argeș Pitești ; Dinamo 
București — Farul Constanța ; 
Universitatea Craiova — Dinamo 
Bacău ; Vagonul Arad — Steaua 
București ; Jiul Petroșani — 
A.S.A. Tg. Mureș ; Progresul 
București — U. T. Arad ; Pe
trolul Ploiești — Universitatea 
Cluj.

Etapa a Xl-a — 20 octombrie

Etapa a VIII-a — 29 septembrie
Progresul. București — Steaua 

București; Politehnica Iași —

U. T. Arad — Dinamo Bucu
rești ; A.S.A. Tg. Mureș — Uni
versitatea Cluj ; F. C. Argeș 
Pitești — Progresul București ; 
Steaua București — Jiul Petro
șani ; Petrolul Ploiești — Cri
șul Oradea ; Rapid București — 
Universitatea Craiova ; Farul 
Constanța — Politehnica Iași ; 
Dinamo Bacău — Vagonul Arad.

Etapa a XH-a — 3 noiembrie

CU SENTIMENTUL DATORIEI

ÎMPLINITE
(Urmare din pag. I)

(Agerpres)

mii II-Ploiești își vor rea
minti mereu de lupta zilni
că dintre ei și cei din echi
pa 1-Cîmpina pentru re
cucerirea drapelului de frun
tași. La rîndul său, elevul 
GALERIU CIPRIAN va re
citi de multe ori, impresiile 
din jurnalul intim, culese pe 
șantier și în excursiile or
ganizate pe Valea Doftanei, 
la Sinaia și in Bucegi, 
„Dar cu cea mai mare plă
cere, spune el, mă voi gîn- 
di la prieteniile pe care 
le-am legat aici șî cred că 
cele mai trainice prietenii se 
încheagă pe un șantier".

Peste cîteva zile aici se 
va înmîna ștafeta experien
ței, a tradiției deja cîștiga- 
te, seriei următoare, iar eve
nimentul va trebui marcat 
printr-un moment sărbăto
resc. O dată cu drapelul și 
uneltele de muncă ei vor 
transmite următorilor briga
dieri elanul și însuflețirea 
lor, spiritul de disciplină și 
conștiinciozitate — trăsături 
care au devenit atît de pro
prii celor 100 de tineri care 
părăsesc acum șantierul cu 
trupurile oțelite și bronzate, 
cu inimile încărcate de mîn- 
dria și satisfacția datoriei 
împlinite.

Universitatea Cluj — Farul 
Constanța ; Jiul Petroșani — 
Crișul Oradea ; Rapid București 
— Steaua București ; F. C. Ar
geș Pitești — U. T. Arad : Di
namo Bacău — Politehnica Iași; 
Progresul București — Dinamo 
București ; Vagonul Arad — 
Petrolul Ploiești ; A.S.A. Țg. 
Mureș — Universitatea Craiova.

Etapa a XIII-a — 10 noiembrie

Politehnica Iași — Vagonul 
Arad ; Progresul București — 
A.S.A. Tg. Mureș ; U. T. Arad — 
Dinamo Bacău ; Crișul Oradea 
— Rapid București ; Petrolul 
Ploiești — Jiul Petroșani ; Farul 
Constanța — Steaua București ; 
Universitatea Craiova — F. C. 
Argeș Pitești ; Dinamo Bucu
rești — Universitatea Cluj.

Etapa a XlV-a — 17 noiembrie

Universitatea Craiova —• Pro
gresul București; Universitatea 
Cluj — Jiul Petroșani; Petrolul 
Ploiești — Dinamo București; 
Vagonul Arad — F. C. Argeș 
Pitești ; Rapid București — Di
namo Bacău ; A.S.A. Tg. Mureș 
— Crișul Oradea ; Steaua Bucu
rești — Politehnica Iași ; Farul 
Constanta — U. T. Arad.

Etapa a XV-a — 1 decembrie

Politehnica Iași — Petrolul 
Ploiești ; Dinamo București — 
Universitatea Craiova; Crișul 
Oradea — Vagonul Arad ; Di
namo Bacău — Steaua Bucu
rești ; Progresul București — 
Farul Constanța ; U. T. Arad — 
Universitatea Cluj ; F. C. Argeș 
Pitești — A.S.A. Tg. Mureș; Jiul 
Petroșani — Rapid București.

CAMPIONATELE

EUROPENE

DE LUPTE LIBERE

• In turul doi al CAMPIO
NATELOR EUROPENE DE 
LUPTE LIBERE de la Skoplje, 
trei luptători români au obținut 
victorii • N. Cristea, în limitele 
categoriei 57 kg., l-a învins prin 
tuș în 8’14” pe cehoslovacul Tirp- 
ko — la categoria 63 kg., P. Co- 
man a cîștigat la puncte în fața 
lui Lugzak (R.D.G.), iar Ia cate
goria 70 kg.. Petre Poalelungi 
l-a întrecut la puncte pe finlan
dezul Meponen.



Convorbiri 
economice
romano

cehoslovace
La 3 iulie, la Praga au în

ceput convorbirile între tovară
șul Gheorghe Radulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, și Frantisek Hamouz. 
vicepreședinte ai guvernului 
cehoslovac, președinții celor două 
părți din Comisia mixtă guver
namentală de colaborare econo
mică și tehnico-științifică româ- 
no-cehoslovacă. Au fost discuta
te probleme privind dezvoltarea 
schimburilor comerciale bilatera
le și a cooperării economice

Ședința guver
nului francez

Aspect de Ia evacuarea bazei ,..demolînd" întăriturile fostelor

Convorbirile
de la Paris

(Agerpres).3 (Agerpres). — 
avut loc la Paris, cea

Khe Shan. Militari americani 
fortificații.

PARIS 
Miercuri a 
de-a 11-a ședință, în cadrul con
vorbirilor oficiale dintre delega
țiile R. D. Vietnam și S.U.A., 
conduse de ministrul Xuan Thuy 
și ambasadorul Averell Harriman, 
care s-a înapoiat zilele trecute din 
Washington.

A luat cuvîntul Xuan Thuy, 
care, condamnînd războiul dus de 
S.U.A. în Vietnam, a calificat ca 
fiind absurd, și a respins „argu
mentul" conducătorilor americani, 
potrivit căruia bombardamentele 
asupra teritoriului R. D. Viet
nam ar fi „necesare" pentru a- 
părarea vieților soldaților ameri
cani din Vietnamul de sud. Dacă 
guvernul S.U.A. ar dori să apere 
viața soldaților săi, a spus vorbi
torul, cel mai bun mijloc ar fi 
retragerea lor în cadrul frontie
relor naționale. După ce a reafir-

Dilema majoratului

La 3 iulie a avut loc la Paris 
sub președinția generalului de 
Gaulle, prima ședință a Consiliu
lui de Miniștri al Franței, după 
alegerile generale de la 23 și 30 
iunie. La sfîrșitul reuniunii 
ministrul informațiilor, Yves Gu- 
ena, a declarat reprezentan
ților presai că guvernul fran
cez a hotărît să ridice taxa de 
scont a Băncii Franței de la 3,5 
la 5 la sută. Această măsură, a 
spus ministrul informațiilor, a fost 
luată pentru a se pune capăt de
ficitului bugetar de aproximativ 
10,5 miliarde franci. Guvernul a 
hotărît, de asemenea, instituirea 
unor noi impozite în acest an în 
valoare de 2,5 miliarde franci, în 
special, asupra veniturilor mari și 
medii precum și asupra consumu
lui intern fără însă ca aceasta să 
aibă repercusiuni asupra prețuri
lor, veniturilor mici și asupra pre
țului de cost în producția între
prinderilor. Propunerea va fi su
pusă spre aprobare noii Adunări 
Naționale, care se va întruni în 
prima sa sesiune la 11 iulie. In 
informarea prezentată Consiliului 
de Miniștri, minis trqț economiei 
și finanțelor Couve.de Murville 
a .menționat că în luna iunie a.c. 
Franța a pierdut 5 miliarde 405 
milioane franci din rezervele sale 
de aur și devize convertibile.

internațională
a educației

GENEVA 3. — Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite • La a 31-a sesiune 
a Conferinței internaționale a 
educației au continuat discu
țiile pe marginea proiectului 
de recomandare privitor la 
educația tineretului în spiri
tul înțelegerii între popoare.

Din partea țării noastre par
ticipă prof. unic. Miron Con- 
stantinescu, adjunct al minis
trului învățămîntului.

La încheierea dezbaterilor, 
.șeful delegației indiene, P. N. 
Kirpal, a propus constituirea 
unei comisii de redactare a 
recomandării. Din comisie 
fac parte reprezentanții a 
nouă state, printre care șt 
România.

Calculele
laburiste

Cu cîteva zile în urmă, în plină mișcare grevistă, guvernul la
burist a trebuit să se supună din nou încercării focului electoral. 
In circumscripția Nelson și Colne (Lancashire), deținută din 1931 
de către laburiști, au avut loc alegeri parțiale, pentru completa
rea locului rămas vacant în urma decesului deputatului Sidney 
Silverman, veteran al Partidului Laburist. Și. ca de obicei in 
ultima vreme, guvernul a pierdut A fost ales candidatul conser
vator. cu 48,9 la sută din voturi, in timp ce candidatul guverna
mental a obținut doar 38,4 la sută. Participarea la vot destul de 
ridicată pentru niște alegeri parțiale (74,2 la sută) a arătat că 
nu-i vorba de un cîștig conservator datorat neprezentării votan- 
ților laburiști, ci că mulți dintre aceștia din urmă, în loc de a se 
abține, au votat clar pentru candidatul opoziției.

Acest fapt, apreciază DAILY TELEGRAPH, ar fi fost deosebit 
de grav într-o legislatură „normală", întrucit, insă, infringerea 
din Lancashire survine la capătul unui șir de alte eșecuri răsu
nătoare, în cercurile laburiste se încearcă o interpretare relativ 
optimistă a cazului în sine. Se afirmă că e vorba de un eșec re
lativ, în substanța căruia se pot chiar găsi elemente încurajatoa
re. Secretarul adjunct al Partidului Laburist a mers chiar pină 
acolo incit să afirme că scrutinul de la Nelson și Colne ar repre
zenta „cel mai bun rezultat înregistrat anul acesta de către par
tid". In fond, încercarea de a da întregii afaceri o turnură opti
mistă se bazează pe unele procentaje care pot pină la urmă să 
nu aibă nici o semnificație. E vorba de deplasarea voturilor în 
favoarea conservatorilor, care, la aceste ultime alegeri a fost 
•.doar de 11,4 la sută", în timp ce la precedentele parțiale aceas
tă mișcare depășise 18 la sută, atingind, la Dudley, cifra record 
de 21,1 la sută.

In conștiința corpului electoral. însă, regresul laburist în ale
gerile parțiale este măsurat în ci£re absolute. Astfel, se eviden
țiază că. din 1966 încoace, au avut loc consultări parțiale pentru 
20 de locuri in parlament, dintre care 15 erau deținute anterior 
de laburiști și 5 de conservatori. Rezultatul : din cele 15 locuri 
laburiștii au reciștigat doar 4. restul fiind însușite de conserva- 
tori (9) și alte grupări (2).

Cît de mult ii afectează pe coechipierii lui Wilson cele 11 scau
ne pierdute în Camera Comunelor ? Din punct de vedere aritme
tic. în nici un fel. Căci, în prezent, guvernul deține încă o ma
joritate de 71 de voturi (sau de 69, daca se ține cont de cei doi 
președinți-adjuncți ai Camerei, care nu iau parte la vot). To
tuși, această majoritate „solidă pe hîrtie“, după cum se afirmă 
în cercurile politice din capitala britanică, nu se prezintă tot așa 
și în situațiile cînd stingă laburistă se pronunță împotriva gu
vernului — cum a fost cazul amendamentului asupra prețurilor 
și veniturilor, cind „rebelii" din partidul lui Wilson s-au aliat 
pentru prima dată cu conservatorii — sau în situațiile în care 
aceeași stingă se abține de la vot. Apoi, întreaga chestiune a ma
jorității guvernamentale este privită la Londra mai ales în pers
pectivă. Se afirmă că Whitehall-ul ia în serios butada lansată de 
conservatori : „încă treizeci și cinci de alegeri parțiale și guver
nul va fi la pămînt" Apoi, chiar dacă parțialele nu vor aduce 
pe conservatori la putere ..pe nesimțite", rămîne problema re
înnoirii, în 1971, a actualei Camere.

Cînd abordează tema alegerilor din 1971, laburiștii afișează ia
răși optimism și se referă la procentajele deplasării spre con
servatori, procentaje care, după cum am arătat, au scăzut de la 
21.1 la 11,4 la sută. Apropierea acestor două cifre poate da im
presia că punctul critic pentru laburiști este depășit și că in opi
nia publică popularitatea acestora începe să se remonteze. Dacă 
această tendință continuă — și Wilson nu se îndoiește că va con
tinua, întrucit în perioada următoare, susține el, măsurile eco
nomice adoptate vor da roade — afirmă laburiștii, preferințele 
corpului electoral vor reveni Ia poziția din 1966 și guvernul va 
cîștiga din nou alegerile.

încrederea laburistă vine și din atitudinea destul de ezitantă 
a conservatorilor. Cu toate că unii dintre aceștia cer cu tărie 
organizarea imediată a alegerilor generale, E. Heath, în ciuda 
celor afirmate în public, nu pare de loc grăbit să-și asume 
puterea în condiții defavorabile (in ceea ce privește situația eco
nomică). Căci, afirmă LA LIBRE BELGIQUE, situația pe care ar 
moșteni-o ar fi „dezastruoasă și mult mai gravă decit aceea pe 
care conservatorii înșiși au lăsat-o Partidului Laburist în 1964“.

Două noi consultări parțiale care vor avea loc în următoarele 
săptămîni vor permite, desigur, să se aprecieze pînă la ce punct 
interpretarea relativ optimistă dată de laburiști înfrîngerii de la 
Nelson și Colne este justificată.

ION D. GOIA

• MARTI A SOSIT LA HA
VANA o delegație economică 
română, condusă de tov. Ion 
Mineu, adjunct al ministrului 
minelor, pentru a examina noi 
posibilități de dezvoltare a rela
țiilor în domeniul economic și 
tehnico-științific între România 
și Cuba

LA 3 IULIE s-au încheiat 
convorbirile oficiale sovieto-un- 
gare. In cadrul convorbirilor a 
fost efectuat un schimb de pă
reri cu privire la situația inter
națională actuală — inclusiv se
curitatea europeană — și unele 
probleme ale mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale. 
In aceeași zi, la Moscova a avut 
loc un miting al prieteniei sovi- 
eto-ungare. Au luat cuvîntul 
Leonid Brejnev și Jonos Kadar, 
care au vorbit despre relațiile 
de prietenie dintre cele două 
țări, despre dezvoltarea colabo
rării lor, precum și despre unele 
probleme ale vieții internațio
nale.

încordare
în Uruguay

Președintele Uruguayului, 
Jorge Pacheco Areco, a ordonat 
marți seara întărirea cenzurii 
presei, ca urmare a grevei gene
rale declarate în cursul zilei de 
200 000 de funcționari de stat, 
precum și de salariații tuturor 
sectoarelor industriei particulare. 
Greva a acut loc în semn de 
protest împotriva legislației ex
cepționale instituite de guvernul 
Uruguayan la 13 iunie, prin care 
au fost interzise reuniunile sin
dicale, au fost lărgite drepturile 
autorităților pricind arestările, iar 
principalele instituții bancare din 
tară au fost trecute sub contro
lul unor ofițeri superiori din ar
mată.

In diverse puncte ale orașului 
Montevideo au avut loc ciocniri 
între poliție fi manifestanți, în 
cursul cărora mai multe persoa
ne au fost rănite. Cu ioate că 
Ministerul de Interne nu a furni
zat nici un fel de precizări, s-a 
aflat că mai multe sute d*> per
soane au fost arestate, 50 dintre 
ele fiind transferate intr-o ca
zarmă din departamentul Colo
nia, la 200 km de Montevideo. 
Miercuri, in Uruguay nu au a- 
parut nici un fel de ziare.

mat pozițiile de bază ale guver
nului R. D. Vietnam, Xugn Thuy 
a subliniat că, în primul rînd, 
S.U.A. trebuie „să înceteze ime
diat și necondiționat bombarda
mentele și toate actele de război 
împotriva R. D. Vietnam, pentru 
ca apoi să se discute alte proble
me interesînd cele două părți". 
„Numai în felul acesta, a declarat 
Xuan Thuy, convorbirile oficiale 
de la Paris, vor putea progresa și 
se va putea face un pas real spre 
pace".

Averell Harriman, care în cu- 
vîntul său a reafirmat cunoscu
tele poziții ale guvernului S.U.A. 
cu piăvire la așa-numita „recipro
citate", a exprimat, totodată, de
legației R. D. Vietnam recunoș
tința guvernului Statelor Unite 
pentru hotarîrea autorităților 
nord-vietnameze de a pune în 
libertate trei piloți americani 
făcu ți prizonieri în R. D. Vietnam.

Un semnificativ

• LA SEDIUL O.N.U. s-a a- 
nunțat că lucrările Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare 
de la Geneva vor fi reluate la 
16 iulie. Se așteaptă ca membrii 
comitetului să elaboreze proiec
tul unui raport asupra lucrărilor 
sale, care va fi prezentat Adu
nării Generale a O.N.U.

• PROGRAMUL DE DEZ
VOLTARE AL O.N.U. a contri
buit la stimularea unor investi
ții de peste două miliarde do
lari. sub formă de capitaluri pu
blice și particulare, in țările în 
curs de dezvoltare — se subli
niază în raportul anual al acestui 
organism, dat publicității Ia se
diul O.N.U. Intr-o ‘ 
la 
ral 
arătat 
mit 183 milioane dolari, sub 
formă de contribuții voluntare, 
din partea a 117 țări pentru 
proiectele anului 1968. U Thant 
a reînnoit recomandarea sa ca 
această cifră să fie sporită la 
350 milioane dolari piuă în 1970

ÎN CURSUL ACESTEI LUNI 
urmează să compară în fața 
Tribunalului militar din Atena 
un grup de 25 studenți. Aceștia 
sînt acuzați că ar fi constituit 
organizația de rezistență „Ri- 
gas Ferraios“ (nume al unul mi
litant grec pentru independen
ță) în cadrul căruia ar fi des
fășurat acțiuni ostile actualului 
regim militar grec. Cea mai 
mare parte dintre acuzați sînt 
studenți ai Institutului politeh
nic din Atena și ai Facultății de 
filozofie din același oraș.

gest umanitar 
ai R. D. Vietnam

t

introducere 
raport secretarul gene- 
al O.N.U., U Thant, a 

că Programul a pri- 
183 milioane dolari,

U- 
Ca- 

aca- 
sep-

LA SOFIA a sosit președin
tele Republicii Tunisiene, Habib 
Bourguiba. care, la invitația 
Prezidiului Adunării Populare 
si a guvernului bulgar, va face 
o vizită în Bulgaria. Pe aero
port. el a fost întîmpinat de 
Gheorghi Traikov, președintele 
Prezidiului Adunării Populare. 
Todor Jivkov. președintele Con
siliului de Miniștri, și de alte 
personalități.

DIN CEI 23 00.0 DE STU- 
DENȚI înmatriculați de la 
niversitatea centrală din 
racas pentru următorul an 
demic, care începe în luna
tembrie. aproximativ 8 000 nu 
vor putea., participa la cursuri 
din cauza lipsei de încăperi ne
cesare. Studenții cer extinde
rea orașului universitar și spo
rirea numărului de profesori 
pentru ca toți cei înscriși 
poată participa la cursuri.

LUIND CUVÎNTUL în cadrul 
lucrărilor Comitetului special 
O.N.U. pentru definirea agre
siunii, delegatul român, Ilie 
Tudor, a arătat ca definirea 
completă a tuturor formelor de 
agresiune ar putea satisface 
interesele majore ale păcii 
securității internaționale.

să

La cîteva zile de la doborîrea 
celui de-al 3 000-lea avion agre
sor, trei piloți americani făcuți 
prizonieri, au fost puși în liber
tate de către Departamentul po
litic general al Armatei Populare 
Vietnameze ca un gest „al po
liticii umanitare și de clemență 
a guvernului R. D. Vietnam" — 
se arată într-un scurt comunicat 
oficial dat publicității miercuri la 
Hanoi.

Eliberarea unor aviatori ame
ricani a avut loc pentru prima 
dată cu prilejul sărbătoririi Anu
lui Nou vietnamez, pe aceleași 
temeiuri. Da data aceasta, noul 
act de clemență reține în mod 
deosebit atenția în contextul 
convorbirilor oficiale de la Paris 
dintre reprezentanții guvernelor 
R. D. Vietnam și S.U.A.

Fără a se lansa în aprecieri 
hazardate, observatorii din capi
tala R. D. Vietnam dau o sem
nificație deosebită eliberării celor 
trei piloți, deoarece văd în a- 
ceasta o mărturie a bunăvoinței 
guvernului R. D. Vietnam care 
pune într-o evidență și mai con- 
trastăntă atitudinea S.U.A. care 
continuă să persiste în refuzul de 
a înceta necondiționat bombarda
mentele șt alte acte de război îm
potriva R. D. Vietnam.

Va fi redusă „vîrsta electorală" în Republica Fede
rală a Germaniei? Chestiunea a devenit actualmente 
obiect de discuții și dispute pe arena politică vest-germa- 
nă. Ea tinde să se plaseze într-unul din locurile centrale 
ale controversatelor dezbateri și tratative privind modi
ficarea legii electorale în perspectiva viitoarelor alegeri 
parlamentare.

Primii care au abordat pe 
plan oficial problema reducerii 
vîrstei majoratului politic au 
fost democrat-creștinii. In. pro
iectul programului de acțiune 
care urmează să fie supus apro
bării Congresului din noiembrie 
al Uniunii Creștin Democrate 
(proiect dat publicității) se spu
ne : „U.C.D. se pronunță pen
tru stabilirea dreptului de vot, 
a majoratului politic și a celui 
civil Ia 18 ani". Remarcînd că 
această poziție apare ca fiind 
cea mai avansată, ea cuprinzînd 
nu numai dreptul electoral ci și 
o investire cu drepturi civile de
pline a tinerilor de la 18 ani, 
presa vest-germană relevă, tot
odată, că acest punct al proiec
tului de program democrat- 
creștin este mai degrabă „opți
unea unui grup decit cea a ma
jorității conducerii U.C.D." 
(DIE WELT). Se amintește în 
acest sens că personalități pro
eminente democrat-creștine 
și-au exprimat dezacordul cu 
reducerea vîrstei majoratului 
politic opiniind că „există pu
ține șanse ca grosul tineretului, 
cu idei radicale și de stînga, să 
se îndrepte pe plan electoral 
spre platforma democrat-crești- 
nă“ (DIE WELT). Pe de altă 
parte, ideia majoratului civil 
la 18 ani se ciocnește de o mare 
rezistență in rîndurile cercurilor 
conservatoare care dețin poziții 
dintre cele mai influente în par
tidul idemocrat-creștin.

In ce-i privește, socîal-demo- 
crații abordează cu mai multă 
rezervă modificarea vîrstei majo
ratului politic. Unul din liderii 
P.S.D., Herbert Wehner, declara 
săptămîna trecută că „este fără 
îndoială necesar și actual să se 
studieze punerea de acord a 
legislației electorale cu evolu
ția tinerei generații de azi a 
Republicii Federale"

Cei caro se plasează mai di
rect și mai gălăgios în sprijinul 
reducerii vîrstei majoratului po
litic sînt liber-democrații. Ei au 
ridicat în Bundestag chestiunea 
modificării „operative" a Con
stituției pentru stabilirea vîr
stei alegătorilor Ia 18 ani și a 
celei a candidaților la 23 de 
ani. „Interesul activ demonstrat 
de tineri pentru viața politică — 
spunea Dietrich Genscher, pur
tătorul de cuvînt parlamentar al 
liber-democraților — demons
trează de la sine cît de învechit

și depășit e dreptul electoral 
vest-german... Tînărul din zilele 
noastre începe viața sa indepen
dentă mai devreme decit ~ *— 
cepeau cei din generațiile 
vechi". Mulți observatori 
această atitudine tranșantă 
legătură cu încercările făcute pe 
un plan mai larg de noua con
ducere a P.L.D. de a apare ca 
un „partid al înnoirilor*

o în- 
mai 
pun 

în

„etablishment-ului marii 
ții". S-ar putea, argumentează 
NEUE ZURCHER ZEITUNG 
ca poziția foarte ,,avansată" 
a liberalilor să aibă Ia bază „cal
cule electorale" sau, mai precis, 
speranțe electorale : „ei speră că, 
deoarece masa tinerilor înclină 
spre stînga, nu există pericolul 
canalizării nemulțumirii tinere
tului spre extrema dreaptă și, 
prin urmare, aceste nemulțumiri 
ar putea fi mai degrabă canali
zate spre centru, adică spre 
liber-democrați".

Desigur, asemenea calcule e- 
lectorale intră în joc — și nu 
pe ultimul plan — și atunci cînd 
e vorba de deciziile democrat- 
creștinilor sau social-democra- 
ților. „Problema — notează DIE 
WELT — are aspectul unei ălc» 
cu două tăișuri. Fiecare dn^e 
partide ar dori să-și îmbunătă
țească imaginea în ochii tinere
tului apărînd drept campion al 
recunoașterii drepturilor și ma
turității lui. în același 
nimeni nu se poate decide
acționeze pripit atîta timp cît 
nu are certitudinea că cei aproa
pe 1,5 milioane de noi alegători 
nu vor influența scrutinul în de
favoarea Iui".

Astfel stînd lucrurile este greu 
de precizat dacă chestiune* re
ducerii vîrstei majoratului po
litic și civil în R.F.G. va de
păși curind stadiul de „proble
mă pusă pe tapet".

E. R.
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Președintele Braziliei, Arthur Costa e Silva, s-a întilnit marți 
cu guvernatorul Francisco Negrao de Lima, cu care a discutat 
situația creată în statul Guanabara, în urma manifestațiilor stu
dențești începute săptămîna trecută. '

Președintele se pregătește, de asemenea, să se întâlnească cu 
un comitet al studenților pentru a discuta cererile acestora.

Studenții au anunțat că vor organiza o nouă demonstrație la 
4 iulie, clacă guvernul nu va pune capăt acțiunilor brutale ale 
poliției și nu va ordona eliberarea tuturor persoanelor arestate 
în cursul ultimelor zile.

O sursă a palatului prezidențial a declarat că ofițerii su
periori sînt de acord cu cererile studenților, dar sint gata să 
ocupe străzile orașului cu trupe, dacă manifestațiile vor continua.

Misterul
Ray
în celula unde esțe întemnițat/ din- închisoarea lon

doneză Wandsworth, supravegheat zi și noapte de un 
grup de polițiști, James Earl Ray, acuzat de asasinarea 
liderului populației de culoare americane. Martin Luther 
King, așteaptă punerea în aplicare a hotărîrii unui tri
bunal britanic de a fi extrădat în S.U.A. Ultima speranță 
a lui Ray într-o amînare a extrădării sale rezidă în 
apelul la sentința tribunalului ce poate fi prezentat în 
termen de 15 zile. Aceasta ar aduce cîștigarea de timp, 
care s-ar putea dovedi prețios, atît pentru Ray cît și 
pentru persoanele, aflate în umbră, care-1 sprijină.

Arestatul de la Londra continuă să tacă, iar ancheta privind asasinatul 
de la Memphis nu progresează

Pentru multi observatori en
glezi și americani, arestarea 
lui Ray, Ia 8 iunie Ia Londra, 
nu semnifică terminarea an
chetei în cazul asasinatului de 
la Memphis, ci abia începutul 
acesteia. La probele existente 
deja, s-au acumulat în ulti
mele săptămîni o serie de ele
mente noi, din care rezultă că 
James Earl Ray, dacă a tras, 
nu a putut acționa singur, ci 
trebuie să fi executat un plan 
elaborat cu minuțiozitate de o 
organizație puternică. Numai 
o asemenea organizație putea 
furniza asasinului mijloacele 
necesare pentru a dispare de 
la Memphis și a ajunge în 
străinătate, precum și „acope-

rirea" pentru a aduce poliția 
pe o pistă falsă.

Mesaje radio 
misterioase

Mai multe ziare americane 
au publicat mărturiile citorva 
agențî de poliție și a unui 
student din Memphis, din care 
rezultă că în ziua asasinării 
pastorului King au fost inter
ceptate o serie de mesaje ra
dio care simulau o urmărire a 
asasinului de către poliție. A- 
cum a devenit evident că 
scopul acestor mesaje era de 
a distrage atenția poliției din 
Memphis de

urme ale asasinului. Astfel, 
atît polițiștii cit și studentul 
au ascultat, la aparatele de 
radio instalate în automobilele 
lor, Ia numai cîteva minute 
după asasinat, o serie de co
municări privind urmărirea 
unui automobil „Mustang", de 
culoare albă, la bordul căruia 
asasinul încerca să fugă. Co
municările. făcute pe lungimea 
de undă a poliției din Mem
phis, au fost considerate ca 
provenind de la un șorer ne
identificat. care s-ar fi pus, în 
mod voluntar, la dispoziția 
poliției. Or, polițiștii care au 
primit comunicarea, afirmă că 
in zona indicată nu a existat 
nici o urmărire. Studentul, 
declară la rîndul lui, că in 
baza semnalelor recepționate, 
este sigur de faptul că mași
na misterioasă de unde pro
venea mesajul se afla stațio
nată in imediata lui apropie
re. In fapt, scopul comunică
rilor, era de a îndrepta aten
ția poliției asupra sectorului 
de nord-est al orașului Mem
phis, în timp ce 
îndrepta spre sud.

De unde
banii si9
mentele
Un element fa

la adevăratele găsit pînă acum

asasinul se

provin 
docu- 

f alse ?
care nu s-a 
nici un răs-

puns este proveniența celor 
10 000 de dolari cheltuiți de 
Ray pentru a lua lecții la 
Hollywood, a cumpăra auto
mobilul „Mustang" și arma cu 
care a tras și pentru 
călătoriile făcute în 
Canada, pe teritoriul 
La acestea se adaugă 
cheltuiți pentru traversarea 
Atlanticului și in timpul șe
derii sale in Europa occiden
tală. Intervine și problema 
pseudonimelor, fiind greu de 
crezut ca o singură persoană, 
și aceea urmărită de poliție, 
pentru a fi evadat din închi
soare, să-și fi putut procura 
documente astfel îneît să a- 
pară pe rind sub numele de 
George Sneyd, Eric S. 
Paul Bridgman si 
Willard.

In sfirșit, se ridică și 
blema persoanei 
care a expediat din Bir
mingham (Alabama) duplicatul 
unui permis de conducere 
auto. în baza documentelor 
strînse de poliție, se știe că 
Ray a obtinut la 2 martie la 
Hollywood (California) diplo
ma unei școli hoteliere, ce i-a 
fost remisă pe numele de Eric 
S. Galt. Or, la 5 martie, ace
lași Eric S. Galt expedia din 
Birmingham duplicatul permi
sului de conducere. Se consi-: .fetările de pînă acum nu au 
deră ca fiind, în mod practiț^'-L/duă Ia vreun rezultat. Scot- 
imposibil, ca același om să fi * land Yard-ul încearcă, de ase-

a plăti 
Mexic, 
S.U.A. 
dolarii

Galt, 
John

pro- 
misterioase 

din

plecat cu automobilul din Ca
lifornia în Alabama în numai 
trei zile. Pe de altă parte, nici 
o persoană avînd numele de 
Ray sau unul din pseudoni
mele folosite de acesta, nu a 
călătorit cu avionul în perioa
da respectivă între Los Ange
les și Birmingham. Mai plau
zibilă pare ipoteza că o altă 
persoană a ridicat și expediat 
acest permis de conducere.

Ce face Scotland
Yard-ul?

din diferite 
se consideră 

în capitala bri- 
cu sine o iîn
de bani. După

Intre timp, la Londra, agen
ții Scotland Yard-ului conti
nuă ancheta în jurul acestei 
afaceri tenebroase. Ei cerce
tează în prezent toate depozi-. 
tele valutare 
bănci, întrucit 
că Ray a sosit 
tanică aducînd

; portantă sumă
cum scrie ziarul DAILY EX-

"... PRFSS,t poliția londoneză în- 
S sa stabilească dacă a
* tqwt-depusă la vreo bancă o 

suină de^bani pe numele de 
Ray, sau a pseudonimelor 
sale. Harvey Lowmyer, Eric 
S. Gait, John Willard, James 
McBride, James Walton, W. C. 
Herron, James O’Conner. Cer-

menea, să stabilească depla
sările lui Ray Ia Londra între 
17 mai, cînd se presupune că 
el a părăsit Lisabona, și 28 
mai. cind a reținut o cameră 
Ia un hotel din capitala bri
tanică. Dar. în ciuda utilizării 
tuturor mijloacelor 
dispoziție, polițiștii 
șit să facă lumină 
problemă.

Necunoscute au 
identitățile a cel 
persoane care au încercat să 
intre în legătură cu Ray la 
Londra. Una dintre acestea 
este o femeie „cu un puternic 
accent american", care I-a 
căutat Ia hotel pe „d-1 Sneyd" 
(alias Ray) și a promis că va 
revenii întrucit nu-1 găsise. Ea 
nu l-a mai căutat insă de a- 
tunci. Un bărbat I-a căutat, 
de asemenea. Ia telefon pe 
„d-1 Sneyd", iar un membru 
ăl personalului hotelului a a- 
firmat că Ray a venit însoțit 
de un bărbat cînd a închiriat 
camera.

Deocamdată, James Earl 
Ray păstrează o tăcere totală 
la întrebările anchetatorilor. 
Opinia publică americană aș
teaptă și speră că vor putea 
fi date răspunsuri ce vor per
mite să fie destrămat miste
rul care înconjoară încă asa
sinatul de la Memphis.

aflate la 
nu au reu- 
în această

rămas și 
puțin trei

P. NICOARÂ
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