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Aniversarea a 100 de ani de la înființarea Asociației 
generale a muncitorilor din Timișoara și a 75 de ani 

de la crearea Partidului Social-Democrat al Mun
citorilor din România

SUHAI
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri la amiază într-o vi
zita protocolară de prezentare pe 
Nguyen Duc Van, șef al Repre
zentantei permanente a Frontului 
National de Eliberare din Viet-

namul de Sud în Republica So
cialistă România.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, a 
participat Vașile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

ADUNAREA FESTIVĂ
DIN CAPITALĂ

De cînd or fi existînd minere
uri în Valea Suhăi ? De cînd aș
teaptă să fie deșteptat, ar fi un 
răspuns căruia îi lipsește însă toc
mai sistemul de referință. Mun
tele, căruia îi este frate de drum 
pe potecile timpului, i-a fost de 
la naștere cunoștință sau, cine 
știe, a venit pe urmă. Nu se gră- 
bește nimeni să răspundă, lăsîn- 
du-te pradă părerii că cei veniți 
aici nu-și leagă vremea cu astfel 
de gînduri. Mergi mai departe și V 
te vei convinge.

începe să pătrundă suflul în in- 
terstițiile aerului de cum ajungi V 
la Ostra. Blocuri cu mai multe e- 
taje, înfipte în coasta drumului a 
venind dinspre Gura Humorului W 
te vestesc de apropierea minei. 
Aici locuiesc o parte dintre cei ab 
veniți din alte părți. Cade o ploa- 
ie măruntă de toamnă. în aseme
nea zile nimic nu amintește de £ 
forfota obișnuită, lucrătorii din 
alte schimburi preferind să stea 
în casă. Aerul tare de afară 
cit de îmbietor, rămîne doar per
deaua ce se da la o parte sub 
geana orei de intrare în șut.

Dar pînă la mină mai este o 
bucată de drum pe care ești obli- 
gat să n-o faci cu piciorul. Mași- 0 
nile umblă toată ziua în ambele 
sensuri făcînd din șoseaua atît de 
liniștită altă dată o magistrală de W 
mare intensitate — coloristică, 
odorizanta^ sonoră.

Ca de obicei, uvertura a apar- W 
ținut geologilor, cu ani în urmă, 
în 1964 încep lucrările pregăti- 
toare pentru deschiderea minei. 
Este semnat astfel actul de pre
schimbare a locurilor din vecină- a 
tate. obligate, curînd, la modifi- " 
cări capitale. Cupola de aer din 
această parte a țării, obișnuită A 
să-și datoreze celebritatea vecină- ™ 
tății unor turle voievodale edifi
cate în alte zodii, presimte cu A 
uimire cele ce se vor întîmpla. 
De la jumătatea anului 1965, din 
coșul pieptului, muntele a început 
să elibereze tonele de minereu. 
Un ritual care de atunci se des
fășoară zilnic avînd de cart cîtexa 
mii de oameni. Tineri și virstnici, 
veniți de plin UmLc 
țării. Unii dintre ei, formați în 
ceasuri de veghe în alte mine. 1 
Alții pun mina pe lămpaș pentru 
prima dată. Chemarea adîncurilor 9 
se rostogolește, cu voce intensă ' 
pînă departe. Logodiți cu ea. o 
bună parte dintre cei sosiți își w 
mențin legămîntul făcut, intrarea 
în mină confirmînd a avea sen-

din
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fi fi I fi. ” ™ I

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Vineri după-amiază a avut loc, 
la Ateneul Român, adunarea fes
tivă organizată cu prilejul aniver
sării a 100 de ani de la înființa
rea Asociației generale a munci
torilor din Timișoara și a 75 de 
ani de la crearea Partidului So
cial-Democrat al Muncitorilor din 
România.

în prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii : Chivu Stoica, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretai 
al C.C. al P.C.R., Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretai 
al C.C. al P.C.R., Constantin Dra
gan, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-vice- 
președinte al U.G.S.R., Leonte 
Răutu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Voitec, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adu
nări Naționale, Dumitru Coliu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Dumi
tru Popa, membru supleant al

Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului municipal București al 
P.C.R.. primarul general al Capi
talei, Gheorghe Stoica, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., Maria Groza, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Constantin Pîrvulescu, 
președintele Comisiei centrale de 
revizie a C.C. al P.C.R., Ion Ilies
cu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, Ion Popescu- 
Puțuri, membru al C.C. al P.C.R., 
directorul Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Vasilichi, membru al C.C. al 
P.C.R., membru al Comitetului 
foștilor deținuți antifasciști din 
România, Anton Breitenhofer, 
membru al C.C. al P.C.R., acad. 
Petre Constantinescu-Iași, prof. 
Banyai Ladislau, scriitorul Eu
gen Jebeleanu, Constantin Tran- 
dafirescu, Ion Turcu și Pavel 
Bojan — vechi membri ai Parti
dului Comunist Român, Dumitru

Anton, muncitor Ia Uzinele „Tim- i 
puri Noi".

în sală erau prezenți membri 
ai C.C. al P.C.R. și ai guvernu
lui, vechi militanți ai mișcării re
voluționare și democratice, con
ducători de instituții centrale și 
organizații obștești, reprezentanți 
ai vieții cultural-științifice, oa
meni ai muncii din întreprinderi
le și instituțiile bucureștene.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Dumitru Popa.

Despre semnificația celor două 
evenimente — momente impor
tante în glorioasa luptă a clasei 
noastre muncitoare pentru înfăp
tuirea idealurilor de libertate și 
progres, pentru cauza socialismu
lui în România și în lumea în
treagă — a vorbit tovarășul 
Gheorghe Stoica.

Expunerea a fost urmărită cu 
viu interes și subliniată în repe
tate rînduri cu aplauze.

In pag. a Il-a cuvîntarea to
varășului Gheorghe Stoica.

ATENEUL

(Continuare în pag. a Vll-a)
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fică. Această stare de fapt cere 
o atitudine activă mai ales din 
partea organizațiilor de tineret, 
atitudine care să se concretizeze 
in crearea unei atmosfere cu a- 
devărat universitare, intelectuale, 
care să permită afirmarea per
sonalității studenților, a inteli
genței lor. „Va reuși Ateneul 
studențesc să răspundă în cel 
mai înalt grad și intro manieră 
cu' adevărat studențească acestor 
numeroase preocupări și cerin
țe ?“

Deocamdată, la această între
bare nu se poate răspunde decît 
printr-o întrebare : „De fapt, ce 
este Ateneul studențesc ?“ Greu 
de spus!... La recenta Plenară a 
Consiliului U.A.S.R. s-a formulat
— în urma unor dezbateri ample
— un punct de vedere unitar pri
vind conținutul activității acestei 
noi instituții universitare. De a-

Ugenfâ. Ateneul

(Continuare in pag. a Vil-a)
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tund au trecut două săptămîni. 
Ateneul studențesc nu mai este 
acum un proiect ci o realitate. Un 
raid prin institutele de învățămînt 
superior din București ne-a lăsat 

. însă impresia că lucrurile nu sint

\ l studențesc le dă
tftnap. In aceste zile am ini
țiat un sondai de opinii la Aca- 

~o no mice și la 
ic din Bucu- 
aflâm ce se 

eneul studen- 
recunoaștem, 

de exigenți. 
upqri este ex- 

li interesează în- 
djlemele politicii inter
ne a partidului și sta- 

nostru, probleme curente 
ei internaționale, mo- 
mportante ale istoriei 
i. Din răspunsurile pri

mite la ancheta noastră am des
prins setea de cunoaștere și de 
nou, dorința de informații bo
gate pricind perspectivele eco
nomiei și culturii țârii, ancora
rea puternică a studenților in 
viața cultural-artistică și șttinți-

lnttil1

Vedere interioară a Fabricii de ulei „Unirea" din Iași

'ițini

fir orzo- 
o orte-
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încă 13500 ha

de livezi
hec- 
adă- 
înca 
par-

Celor peste 400 000 de 
tare de lizevi li se vor 
uga în toamna aceasta 
13 500 ha, cea mai mare . 
te din această suprafață, a- 
parținînd cooperativelor a- 
gricole. Pregătirile pentru 
noile plantări se intensifică 
odată cu apropierea căderii 
frunzelor, moment ce mar
chează începerea 
portante acțiuni.

Ca și în anii 
noile plantări se 
masiv, în zona 
cu condiții deosebit de pri
elnice pentru pomicultură, 
situate îndeosebi în județele 
Bistrița-Năsăud, Argeș, Bi
hor, Cluj, Sălaj și Satu 
Mare. Vor fi extinse însă 
în proporții mai mari decît 
în anii trecuți livezile inten
sive de meri și peri, în prin
cipalele bazine pomicole ca 
Dîmbovița, Fălticeni, Hațeg, 
Cărei și cele de piersici, la 
Medgidia, Mangalia și Dio- 
sig. La toate speciile se fo
losesc soiuri ce dau recolte 
mari și de calitate apreciate 
de consumatori.

acestei im-

precedenți, 
vor face 
dealurilor,

• Convorbiri
CEPTAREA

• A.B.C.

despie: RE- 
LITERATURII 
cotidian

.Supliment
dc științâ și tehnică

• Idei și repere
• Satirâ ți umor

• Azi se deschide a 
XlX-a Olimpiadă

Pentru lucrătorii din unită
țile agricole de stat sau coo
peratiste agenda lucrărilor din 
aceste zile este deosebit de în
cărcată. Continuă recoltarea 
culturilor tîrzii, a legumelor, 
cartofilor, strugurilor, se string 
și se însilozează furajele, se 
efectuează pregătiri în vede
rea plantării pomilor și semă- 
narea legumelor de primă a- 
pariție. Totodată, o parte în
semnată a forțelor este repar
tizată pentru însămînțarea cul
turilor de toamnă. Toate lucră
rile sint la fel de importante 
iar executarea lor nu suferă

nici o zi de amînare. Grăbirea 
acestor lucrări este determina
tă de timpul destul de înaintat 
și de pericolul ca o parte din 
produse să se deprecieze pe 
cîmp dacă nu sint strinse la 
vreme.

Evident, una din principalele 
lucrări rămîne strinsul recol
tei. Deși în primăvară și la 
începutul verii, în principalele 
regiuni agricole ale țării a bin- 
tuit o secetă excesivă, ca ur
mare a măsurilor energice lua
te de partid, a muncii lucrăto
rilor ogoarelor, producția agri
colă este în măsură să asigure

Horațiu descria în
tr-o satiră pe indi
vidul acesta, cu apa
rente rezonabile, cro- 
nofag și filozof, bău
tor de cafele și moa
ră de cuvinte. N-ar 
strica să reluăm un 
portret etern, trans
mis prin secole în 
forme variabile, cu 
fatete noi, cu o te
ribilă dorință de a 
te iubi, de a te su
foca. în general, 
taie frunze la ciini, 
stă la Graniță, cum 
( se spune unei vechi 
clădiri în care se de
pozitau legume, de
venite peste noapte 
bar de zi cu coniac 
și fete minijupate, 
clocește, are timp, și 
se mișcă după orar. 
Pe la opt își ia gus
tarea de dimineața, 
pînă la 9 citește zia
rele și la 10 se în
ființează cu o știre 
proaspătă, ca plăcin
ta caldă.

— Ai auzit ?
N-ai auzit. A dor

mit toată noaptea cu 
vestea în cap, 
mai ades 
în cuptorul de gîn- 
duri leșinate ce-i stă 
pe umeri. Noutatea 
este de o turbură-

cel 
fabricată

N-a nimerit. Te bagă 
în pictură. Pînă la 
urmă îți ofieră și o 
ocazie : un landou de 
copil cu suspensie ca 
la Mercedes. Bine, 
bine, n-ai copii, o 
să-i faci, slavă Dom
nului, mai e vreme !

de EUGEN BARBU
toare nesemnificație, 
dar asta nu-1 îngri
jorează. Nu vrei să 
știi cu cine s-a cul
cat nevasta lui cu
tare ? Să-ți spună el 
atunci cine cîștigă 
duminică la Cluj. Nu 
te interesează nici 
asta, atunci poate 
vrei un panoramic 
social de ultimă oră.

Dar un costum en
glezesc de la un mort 
care nu l-a pus decît 
o dată, la nunta fie- 
sii, nu dorești ? Nu 
dorești o gabardină 
atunci ? Extra, po
mană, dormi în ea, 
te speli, faci de toa
te, nu se cunoaște !

— Nu vreau, dom
nule !

Nu te iartă. îți po
vestește copilăria lui 
pînă la orele 13, ceva 
tenebros și tragic, 
mai tare ca Două 
orfeline.

— Ai auzit, nu ?
— Am auzit...
Atunci, dacă ai au

zit, să mergi cu el 
la un amic comun, 
știe o mulțime de lu
cruri nemaipomenite. 
El, ca devotat, vrea 
să te servească.

— Dar nu sînt în 
pană de subiecte. 
Vinde-i-1 lui Y, poa
te el...

— Dumitale ți se 
potrivește ca o mă- 
nușe...

— Nene, am trea
bă...

— Știu, parcă eu 
n-am ? Am, dar uite 
că-mi pierd vremea 
cu d-ta.

— Tocmai de-aia...

(Continuare 
în pag. a Vll-a)

aprovizîonarea corespunzătoare 
a populației și satisfacerea 
altor nevoi ale economiei na
ționale Dar o parte din această 
recoltă se mai află încă pe 
cîmp. După datele centralizate 
de Consiliul Superior al agri
culturii rezultă că la sfecla de 
zahăr a mai rămas de recoltat 
circa 65 la suta din suprafața 
cultivată, la porumb și cartofi 
aproape 60 la sută. Este pe 
punctul de a fi terminat re
coltatul la floarea-soarelui și 
în podgorii. Trebuie să se înțe
leagă de către toate unitățile, 
de către toți lucrătorii de pe 
ogoare că recolta trebuie strin- 
să, indiferent de condițiile cli
materice, că nu poate fi admisă 
nici o scuză pentru intîrzieri, că 
este de-a dreptul condamnabi
lă atitudinea acelor conducători 
de unități și lucrători care nu 
fac totul pentru ca toate forțele 
existente să lucreze la recoltat 
și însămînțat.

Executarea la timp a acestor 
lucrări cere o organizare exem
plară a muncii care să permită 
folosirea cu maximum de ran
dament a mașinilor și celor
lalte utilaje, a întregii forțe 
de muncă afectate. în multe 
unități agricole s-a dat curs a- 
cestui imperativ și nu puține 
sint acelea care au terminat re
coltatul principalelor culturi 
sau se află într-un stadiu a- 
vansat. Sint, însă, în aproape 
fiecare județ destule coopera
tive agricole de producție sau 
ferme de stat în care strinsul 
recoltei nu numai că nu s-a 
încheiat în graficele inițiale 
dar este mult rămas în urmă. 
Situația din aceste unități pre
zintă cel puțin două consecințe 
negative 3 pe de o parte faptul 
că producția nu este strînsă la 
timp este pîndit de pericolul 
deprecierii și deci al diminuă-

B. MERIȘANU

• RECENT A FOST 
OMOLOGATA o insta
lație ce vine să com
pleteze gama de utila
je necesare extinderii 
mecanizării în zooteh
nie.

Ea este alcătuită din
tr-un dispozitiv montat 
în rigolele grajdurilor 
de bovine și un trans
portor înclinat cu aju
torul căruia gunoiul se 
evacuează direct în 
mijloacele de trans
port. Instalația este 
acționată electric și e 
mai ușor de manipu
lat, întreținut și utili
zat^ decît cele existen
te în unitățile agricole. 
Noua instalație va fi 
fabricată de Uzina de 
reparații din Năvodari 
a Consiliului Superior 
al Agriculturii si va fi 
livrată unităților 
producție încă 
cursul acestui an.

• ÎNTREPRINDE
REA de prefabricate și 
materiale de construc
ție din Constanta a in
clus în producția sa și 
panourile prefabricate 
pentru construcția ți
nui nou tip de căsuțe 
pe litoral. O astfel de 
casă cu patru camere 
și logii, se realizează 
dintr-un număr res- 
trîns de panouri mari 
din beton armat, oferă 
o bună iluminare na
turală și are un as
pect plăcut. Primul lot 
de 60 de căsuțe, la ca
re se lucrează în pre
zent, vor fi montate a- 
nul viitor în „Stațiu
nea tineretului" Cos- 
tinești.
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(Continuare în pag. a Vll-a)

• ÎNTREPRINDE
REA de transporturi 
aeriene române „TA- 
ROM“ a elaborat noul 
orar al curselor aerie
ne externe care va in
tra în vigoare la 1 no
iembrie.

La stabilirea noului 
grafie s-a urmărit 
crearea unor legături 
rapide cu marile cen
tre europene și din 
alte continente. în a- 
cest sens se remarcă 
sporirea numărului de 
curse săptămînale, pre
cum și întocmirea u- 
nor orare mai adecva
te pe rutele care lea
gă Bucureștiul cu Pa
ris, Zurich, Londra, A- 
tena ș! Bruxelles. Toa
te rutele externe sînt 
deservite de avioane 
moderne de capacitate 
și viteză sporită, cum 
sînt IL-18 sau BAC- 
lll.

(Agerpres)
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Aniversarea a 100 de ani de la înființarea Asociației generale a muncitorilor din Timișoara 

și a 75 de ani de la crearea Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România

0 NOUĂ CURSĂ 
PENTRU lim

Sărbătorim anul acesta cente
narul Asociației generale a mun
citorilor din Timișoara, cea din* 
tîi organizație muncitorească cu 
scopuri politice din patria noas
tră, și împlinirea a trei sferturi 
de veac de la constituirea pri
mului partid propriu al proleta
riatului român — Partidul Social- 
Democrat al Muncitorilor din 
România, evenimente remarca
bile din istoria clasei muncitoare, 
a forțelor progresiste ale po
porului.

Aniversînd aceste două eveni
mente, evocăm cu legitimă mîn- 
drie minunatele tradiții ale miș
cării noastre muncitorești, ale 
luptei sale pline de sacrificii îm
potriva exploatării și asupririi, 
pentru transformarea revoluționa
ră a societății românești pe dru
mul socialismului,

Q istorie de peste un secol 
stă grăitoare mărturie că, de 
timpuriu, proletariatul român și 
mișcarea sa revoluționară, situîn- 
du-se pe poziții corespunzătoare 
cerințelor obiective ale dezvoltă
rii sociale, s-au manifestat ca 
purtătoare de nădejde ale aspi
rațiilor spre progres, spre elibe
rare socială și națională ale po
porului muncitor. Maturizindu-se 
permanent din punct de vedere 
politic, sorbind din izvorul viu al 
învățăturii revoluționare a marxis
mului, mișcarea muncitorească 
a luat atitudine militantă față de 
problemele vitale ale țării.

Adînc ancorată în solul reali
tăților românești, mișcarea noas
tră muncitorească, înțelegînd că 
țelurile luptei pentru libertate și 
dreptate socială sînt proprii pro
letariatului de pretutindeni, a fost 
încă de la apariția sa solidară 
cu oamenii muncii din celelalte 
țări, afirmîndu-se ca un detașa
ment activ al mișcării muncito
rești internaționale.

Această împletire firească între 
patriotism și internaționalism s-a 
manifestat ca o trăsătură esen
țială a istoriei mișcării revolu
ționare din țara noastră, găsin- 
du-și o strălucită întruchipare în 
activitatea Partidului Comunist 
Român, sub a cărui conducere 
înțeleaptă a fost înfăptuit visul 
celor mai cutezători aintre îna
intașii noștrj —■ triumful socia
lismului pe pămîntul României.

Dezvoltarea forțelor de pro
ducție și extinderea relațiilor ca
pitaliste stimulate în a doua 
jumătate a secolului trecut de 
evenimente istorice cruciale — 
Unirea Moldovei cu Țara Româ
nească și cucerirea independen
ței de stat — au determinat pre
faceri esențiale în structura eco
nomică și socială a patriei noas
tre. în procesul dezvoltării indus
triei capitaliste a luat naștere, 
a crescut numericește și s-a dez
voltat ca clasă de sine stătătoare 
proletariatul — care, prin lo
cul său în producție, prin natura 
sa de clasă, reprezintă forța so
cială cea mai înaintată a so
cietății.

Asupra formării și dezvoltării 
clasei muncitoare, a mișcării sale 
revoluționare au influențat puter
nic împrejurările istorice în care 
avea loc acest proces, caracteri
zate prin persistenta unor puter
nice rămășițe feudale și subju
garea țării de către marile pu
teri străine. îndelungata stăpînire 
otomană și habsburgică, răz
boaiele purtate de marile imperii 
vecine pe teritoriul țărilor româ
ne, au frînat progresul social- 
economic, au determinat rămî- 
nerea României în urmă față de 
alte țări. Masele muncitoare erau 
supuse dublei asupriri sociale și 
naționale. Afirmîndu-se în ase
menea condiții, mișcarea revolu
ționară a proletariatului s-a des
fășurat în strînsă legătură cu 
lupta generală a poporului nostru 
pentru înlăturarea jugului domi
nației străine și realizarea statu
lui național unitar și indepen
dent.

Condițiile specifice ale evolu
ției capitalismului în România au 
determinat adîncirea contradic
țiilor sociale dintre proletariat și 
burghezie.

Tradițiile luptelor dușe de ge
nerațiile anterioare împotriva 
silniciei claselor exploatatoare, a 
împilării străine, pentru dreptul 
poporului nostru de a trăi liber 
și neatîmat, au favorizat orga
nizarea proletariatului și crește
rea combativității sale de clasă. 
Steagul de luptă al proletaria
tului a concentrat în cutele sale, 
alături de idealul socialismului, 
năzuințele țărănimii oropsite, 
luminate prin veacuri de flăcă
rile marilor răscoale țărănești 
care au învolburat întreaga pe
rioadă feudală, ca și revendică
rile neîmplinite ale revoluțiilor 
de la 1821 și 1848 care au îm
purpurat zorii epocii moderne a 
României.

Conținutul patriotic, democra
tic, umanist al culturii, trăsătu
rile revoluționare și tendințele 
materialiste ale gîndirii progre
siste, ilustrate de personalități 
proeminente ca Nicolae Bălces- 
cu, Mihai Kogălniceanu, George 
Barițiu, G. A. Rosetti, Cezar 
Bolliac, Eftimie Murgu și alții, 
au constituit •— la rîndul lor — 
acel climat cultural, științific și 
ideologic care a favorizat pro
cesul dezvoltării conștiinței de 
sine a proletariatului român, răs- 
pîndirea și asimilarea ideilor so* 
cialismului științific. Nemuritoarea 
învățătură a lui Marx și Engels, 
care a început să rodească pe 
acest teren social și spiritual 
fertil, a devenit o călăuza scum
pă a reprezentanților înaintați ai 
muncitorimii din România,

Cuvintarea tovarășului Gheorghe Stoica
O importanță deosebită a avut 

strădania militanților socialiști de 
a aborda, în lumina socialismu
lui științific, probleme nodale ale 
evoluției sociale și politice a 
României, ale mișcării muncito
rești.

Pe baza •experienței proprii 
și a fraților de clasă din alte 
țări, partea cea mai înaintată a 
proletariatului român șî-a for
mat convingerea că succesul 
luptei muncitorilor este legat de 
unirea eforturilor și organizarea 
rîndurilor, operă înfăptuită trep
tat, corespunzător dezvoltării 
muncitorimii, creșterii conștiinței 
șale de clasă. De la asociațiile 
profesionale de ajutor mutual — 
între care Asociația lucrătorilor 
tipografi din București formată 
în 1858 — ș-a ajuns în scurtă 
vreme la constituirea de orga
nizații cu caracter politic, bazate 
pe principiul luptei de clasă. 
Același curs firesc de dezvoltare 
cunoștea mișcarea muncitoreas
că din Transilvania, afirmîndu-se 
tot mai puternic în luptele pen- 
tru emanciparea socială și națio
nală a populației din acest stră
vechi teritoriu românesc. Se for
mează organizațiile profesionale» 
între care o importantă contri
buție la apărarea intereselor 
muncitorilor a adus asociația 
creată la Brașov în 1846.

Prima organizație de clasă, cu 
țeluri politice, a fost Asociația 
generală a muncitorilor din Ti
mișoara, înființată la 11 octom
brie 1868, — dovadă emoționan
tă a vechimii mișcării noastre 
muncitorești. Acum 100 de ani, 
Timișoara, concentrind un im
portant număr de fabrici, se re
marca drept unu! dintre 
centrele principale ale Transilva
niei, aproape un sfert din cei 
32 000 de locuitori ai orașului bă
nățean fiind muncitori. în pofida 
ingerințelor autorităților, aduna
rea de constituire a asociației ti
mișorene a numărat printre mem
brii fondatori 300 de muncitori, 
numărul lor crescînd în decurs de 
numai citeva luni de peste trei 
ori.

încă din faza inițială, asociația 
a militat pentru apărarea șî pro
movarea intereselor muncitori
mii.

„...Din partea statului — decla
ra un membru al ei — nu putem 
aștepta să se îngrijească de bună- 
starea clasei muncitoare... Munci
torul își poate făuri un viitor nu
mai prin forțele sale proprii-. 
Programul organizației punea pe 
primul plan lupta politică pentru 
libertăți și drepturi democratice 
— votul universal și direct în a- 
legerile parlamentare, județeiw, 
orășenești și comunale; dreotul 
nelimitat de asociere, întrunire și 
cuvînt; libertatea presei ; eligibi
litatea funcționarilor publici , ie- 
glementarea echitabilă a impozi
telor ; desființarea tuturor ordi
nelor clericale și folosirea averiloi 
bisericești în, scopuri educative ; 
înarmarea generală a poporului; 
constituirea unui stat independent 
bazat pe principiul egalității în 
drepturi a tuturor naționalităților.

Aceste prevederi programatice 
evidențiază că situația Transilva
niei de provincie aflată sub stă
pînire străină determină muncito
rimea să îmbine lupta pentru re
vendicări sociale cu lupta pentru 
emanciparea națională.

Prin obiectivele majore ce și le 
propunea, muncitorimea timișo
reană se situa pe pozițiile cele 
mai avansate ale timpului și, în 
pofida unor limite inerente — mi- 
Iitînd pentru îmbunătățirea stă
rii materiale și politice, pentru e- 
liberarea tuturor exploataților și 
asupriților, indiferent de naționa
litate. a reușit sa cointereseze în 
luptă importante forte sociale.

Un mare merit al acestei or
ganizații politice, în care activau 
înfrățiți români, maghiari, ger
mani, sîrbi și alte naționalități, il 
constituie orientarea spre socia
lismul științific, orientare accen
tuată după afilierea la Internațio
nala I condusă de Kari Marx și 
Friedrich Engels. Fruntașii aso
ciației, cum au fost Carol Farcaș, 
muncitor metalurgist din Reșița 
și Gheorghe Ungureanu, munci
tor croitor din Timișoara, cunos- 
cuți ca militanți activi ai Inter
naționalei, au avut strinse legă
turi cu conducătorii acesteia, pre
cum și cu conducători ai diferite
lor secții din alte țări. în spiritul 
lozincilor marxiste, Asociația mun
citorească de la Timișoara a pio- 
movat activ legături cu organiza
ții muncitorești din alte țări, și-a 
trimis reprezentanți la Congresul 
Internaționalei I din septembrie 
1872, susținînd propunerile socia
liștilor revoluționari în frunte cu 
Marx și Engels. Alarmate, autori
tățile reacționare constatau că 
„organizațiile muncitorești cunos
cute sub denumirea de Asociația 
generală a muncitorilor din ora
șele Timișoara, Arad, Sibiu, Bra
șov, Reșița, Anina, Orăștie... s-au 
declarat a fi internaționaliste... ele 
aparțin celor ce urmează Inter
naționala I“.

Relevînd în fața oamenilor 
muncii din Timișoara legăturile 
internaționaliste ale mișcării noas
tre muncitorești, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea : „aici s-au pus 
bazele Asociației muncitorilor ca
re a unit lucrători de diferite na
ționalități din Timișoara și care 
încă de ia început, a acționat în 
strînsă legătură cu Internaționa
la I, în spiritul solidarității inter
naționale cu oamenii muncii de 
pretutindeni. Conducătorii acestei 
asociații, ca de altfel și conducă
torii altor asociații muncitorești 

din țara noastră, au avut legături 
cu conducătorii Internaționalei I, 
cu Marx, cu Engels. De la acești 
mari gînditori și militanți revolu
ționari noi am învățat că trebuie 
să luptăm pentru unirea oameni* 
lor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, pentru egalitatea în 
drepturi a tuturor popoarelor, a 
tuturor națiunilor lumii".

Intensificarea valului reacționar 
în întreaga Europă, după înăbu
șirea Comunei din Paris, s-a răs- 
frînt și asupra Asociației generale 
a muncitorilor din Timișoara, care 
a fost dizolvată în 1872. Dar e- 
coul activității desfășurate nu s-a 
stins o dată cu ea, ci s-a lăsfiînt 
binefăcător în opera de organiza
re a rîndurilor clasei muncitoare, 
înscriindu-și astfel numele la loc 
de cinste în istoria mișcării revo
luționare din România.

în condițiile adîncirii procesu
lui de dezvoltare capitalistă a ța
rii, în ultimele decenii ale seco
lului al XIX-lea, organizarea pro
letariatului român capătă forine 
tot mai înalte.

La rășpîndirea marxismului 
și-au adus o contribuție substan
țială numeroase publicații de pres
tigiu, printre care revistele „Con
temporanul", „Revista socială", 
ziarele „Drepturile omului" și 
„Munca". O activitate teoretică 
laborioasă» bine cunoscută și pes
te hotare, a desfășurat Constantin 
Dobrogean u-Gherea.

Orientarea spre marxism a miș
cării socialiste din România s-a 
bucurat de o înaltă prețuire pe 
plan european. Luînd cunoștință 
de unele lucrări ale fruntașilor 
mișcării de la noi, Friedrich En
gels aprecia în scrisoarea adresata 
în 1888 lui loan Nădejde : 
„...Spre marea mea satisfacție, din 
citirea lucrărilor dumneavoastră 
am putut să mă conving că so
cialiștii din țara dumneavoastră 
acceptă în programul lor princi
piile fundamentale ale teoriei ca
re a reușit să grupeze într-un sin
gur detașament de lupta majo
ritatea covârșitoare a socialiștilor 
din Europa și America — teorie 
creată de defunctul meu prieten, 
Karl Man*.

Stadiul atins de mișcarea mun
citorească in pragul ultimului de
ceniu al secolului trecut a ridicat 
cu acuitate cerința făuririi uni
tății de acțiune a cercurilor mun
citorești â socialiste, a creării u- 
nui partid unic muncitoresc. Incâ 
în 1SS5, cotidianul sociaisst 
„Drepturile omului- lansa aninîul 
de ordine : „Partidul mănător-*-»c 
— iată tinta imediată a socialiș
tilor r Constituirea, ta Congresul 
din 1893, a Partidul n SooJ-De- 
mocrat al Muncitorilor din Rocnl- 
nia a însemnat realizarea acwtui 
deziderat marcir.d un moment de 
însemnătate istorică in dervc’L.- 
rea mișcării muncitorești r a 
luptelor sociale din tara noastră.

Programul adoptat de primul 
Congres al P-S-D.M.R. sublinia 
rolul istoric al daaei mănătoare
și sarcina social-democrației -Je 
a organiza proletariatul, de a or
ganiza poporul muncitor- In 
vederea emancipări lor socuJe. 
Pentru prana dată in istoria Ro
mâniei. un document programa
tic al clasei muncitoare proclama 
necesitatea luptei pentru „des
ființarea proprietății private asu
pra mijloacelor de producție ri 
prefacerea Tor in proprietate so
cială-, „distrugerea societății 
burgheze și întemeierea societă
ții socialiste- — expresie a unei 
înaintate ccnștiinfe de clasă lu
minate de ideile socialismului
marxist.

Partidul Social-Democrat al 
Muncitorilor din România a con
centrat atenția opiniei publice 
progresiste asupra unor proble
me vitale privind progresul țării, 
s-a pronunțat pentru industria
lizare ca bază a progresului eco
nomic și social, a militat pentru 
îezoharea democratică a pro
blemei agrare, pentru un regim 
democratic care să asigure ma
selor libertăți și drepturi funda
mentale cetățenești. a proclamat 
principiul egalității intre poporul 
român și naționalitățile conlocui
toare, a susținut legitimitatea 
aspirațiilor desăvârșirii statului 
național unitar român. Sub con
ducerea P.SJ)-M.R„ luptele pro
letariatului căpătau un caracter 
mai organict, mai conștient, 
crescînd în intensitate și am
ploare.

Una din trăsăturile definitorii 
ale mișcării noastre muncitorești 
o constituie dezvoltarea legătu
rilor de solidaritate frățească cu 
proletariatul din alte țâri, parti
ciparea la mișcarea muncitoreas
că internațională. Mulți militanți 
români între care Mircea Rosetti, 
Gheorghe Panu. Vasile Conta, 
Zamfir Arbore au activat în no
durile Internaționalei I. iar alții, 
cum au fost Dimitrie Dobrescu, 
Ion Cemâtescu. Constantin Ha- 
ralambie au înfruntat gloanțele 
reacțiunii pe baricadele Comu
nei din Paris, Cluburile noastre 
muncitorești au participat la în
ființarea și la activitatea Inter
naționalei a Il-a. „Adine pătrun
să de solidaritatea internațională 
a tuturor popoarelor muncitoare, 
social-democrația română va în
deplini toate îndatoririle ce ur
mează din aceasta solidaritate-, 
se declara solemn în programul 
Partidului Social-Democrat al 
Muncitorilor din România. Trai
nice și fecunde sentimente 
de solidaritate frățească, rapor
turi de întrajutorare reciprocă 
multilaterală s-au dezvoltat între 
mișcările revoluționare din Ro
mânia și din țările vecine—Rusia,

Bulgaria, Ungaria, Serbia, ca și 
între organizațiile proletariatului 
din țara noastră și din Franța, 
Germania, Italia, Polonia, Aus
tria, Spania și alte țări.

Este cunoscut, tovarăși, 
după o existență de șase 
partidul social-democrat a 
vremelnic dezorganizat, ca

că 
ani, 
fost 

________ __„_____ ur
mare a aoțiunii trădătoare a ele
mentelor reformiste din condu
cere, care au trecut în rîndurile 
partidului liberal. Trădarea să- 
vîrșită de așa-zișii „generoși" a 
constituit o grea lovitură pentru 
proletariat, dar ea nu a putut să 
paralizeze mișcarea muncitoreas
că. Partea înaintată a proletaria
tului a continuat lupta, mișcarea 
muncitorească nu a încetat nici 
o clipă, infirmînd încă o dată 
teoriile reacționare care decretau 
socialismul în România drept o 
„plantă exotică". Activitatea aso
ciațiilor profesionale» a cluburilor 
și cercurilor muncitorești, a pre
sei socialiste a cuprins din ce 
în ce mai mulți muncitori, care 
în 1905 au trecut hotărit la ac
țiunea de reorganizare a prole
tariatului nostru, în cadrul miș
cării sindicale.

Un moment important în pe
rioada de reorganizare a forțelor 
revoluționare ale proletariatului 
român l-a constituit puternica 
solidaritate cu revoluția populară 
din Rusia, din anul 1905, vigu
roasă ridicare la luptă împotriva 
absolutismului țarist, pentru li
bertate. în rîndurile muncitori
lor români au găsit toată căldu
ra și susținerea marinarii răscu- 
lați de pe crucișătorul rus „Po
temkin". Valul de simpatie față 
de răsculați din partea poporului 
nostru a contribuit substanțial la 
fixarea atitudinii guvernului ro
mân, care nu a acceptat cererea 
guvernului țarului de extrădare 
a potemkiniștilor. însuși Lenin 
aprecia că : „Aceasta, desigur, 
era și de așteptat de la guvernul 
unei națiuni care se respectă . 
Solidaritatea cu marinarii revo
luționari de pe „Potemkin" a ră
mas în istorie ca o grăitoare ex
presie a tradițiilor internaționa
liste de care a fost animată 
clasa noastră muncitoare.

Militanți revoluționari ca Ioan 
C. Frimu Ștefan Gheorghiu, 
Mihai! Gh. Bujor. A’.ecu Con- 
stantinescu Vasile Anagnoste și 
alții, sprijinindu-se pe partea 
îmîntetă a proletariatului, au re- 
uș-t să reorganizeze mișcarea 
cndiraX sar ia 1910 șâ refacă 

socialist. Preluînd moș- 
înaintașilor. Partidul So- 

cal-DeE>xraL in ciuda incon- 
seevocHek* po/nco-ideologice și 
a peacLcflor specifice Intemațio- 
nitai a II *. s-a aflat în miezul 
luptelor revendicative economice 
P pofitâce *1 acțiunilor munci- 
toreft: antirăzboinice, a partici
pat activ la organizarea Confe
rinței de ta Zimmerwald, în ca
drai «-Areia situat pe poziții 
tafiitetete de hotă împotriva răz- 
boridui imperialist

In nusenrea socialistă, poporul 
n.-stru * avut un ardent susțină
tor *1 luptei pentru realizarea 
statului national luptă în
cununată de izbind* acum cinci
zeci de ani. cfad s-a înfăptuit 
Unirea Transilvaniei cu România 
— oped a maseicr largi din în
treaga tari. * întregului nostru 
popor, tapbxrâea acestei aspira
ții seculare a poporului nostru 
ifcpppdea rnr necesititi legi
ce ■ dezvoltăm sooetățu romă- 
nești. Caracter/ obiectiv, istori
cește justificat. *1 uaw asemenea 
proces era sub’ârcat de Lemn, 
can» în ianuarie 1917, arăta că 
....Toarte mulți români și sîrbi 
în raport cu un mărul total a! 

românilor și sixbflor, locuiesc 
în afara granițelor statului „lor , 
că in generai ^construcția de 
stat" în direcția barghezo-nați- 
ooalâ na s-a terminat in Balcani .

O influența putmucâ * exerci
tat asupra mricânt revoluționare 
românești victoria Mani Revoluții 

din Octombrie, care a 
dat o puternică lovitură sistemu
lui imperialist, deschizmd o eră 
nouă in istoria unhertalâ, era 
trecerii oraenini de ta capitalism 
la socialism. Cuprinse în avintnl 
revoluționar generat de ascuțirea 
fără precedent a contradicțulor 
regimului burghezo-moșieresc și 
de consecințele dezastruoase ale 
războiului, masele populare din 
țara noastră, ca și dm celelalte 
țări ale lumii, au avut în ideile 

' lui 11X1
ta pentru propriile revendicări so
ciale și politice cu chemarea pro
letariatului mondial — Jos miini- 
le de pe Rusia!", poporul munci
tor și mișcarea socialista din Ro
mânia si-au manifestat cu înflăcă
rare solidaritatea cu frații de cla
să din marea țară vecină, multi 
muncitori, țărani și intelectuali 
români participind cu arma în 
mină la apărarea primului stat so
cialist din lume, înscriind o pa
gină nepieritoare a prieteniei ro
mă no-sovietice.

Un moment de cea mai mare 
importanță istorică în procesul 
dezvoltării ascendente a mișcării 
muncitorești revoluționare din pa
tria noastră l-a constituit crearea 
Partidului Comunist Român — a- 
vangarda inarxist-leninistă a pro
letariatului, neînfricat luptător 
pentru cauza socialismului, a 
propășirii României. Constituirea 
partidului comunist reprezintă re
zultatul firesc al dezxoltării socie
tății în această epocă, continuarea 
pe un plan superior a operei pio
nierilor care în veacul trecut au 
lucrat la organizarea mișcării 

muncitorești, a luptei neînduple
cate duse de aripa revoluționară 
a mișcării socialiste împotriva o- 
portunismului, pentru triumful 
ideologiei marxist-leniniste. Con
tinuing lupta de veacuri pentru e- 
liberarea socială și națională, cele 
mai bune tradiții ale mișcării 
muncitorești și socialiste, Partidul 
Comunist Român, de la nașterea 
sa, și-a legat strîns destinele de 
cele ale proletariatului și ale în
tregului nostru popor muncitor, 
afirmîndu-se în același timp ca 
un detașament activ al marii miș
cări comuniste, democratice și 
progresiste pe plan internațional.

în perioada dintre cele două 
războaie mondiale, partidul nos
tru comunist, situîndu-se în frun
tea luptei pentru revendicările 
clasei muncitoare și ale tuturor 
maselor exploatate, s-a manifestat 
în același timp viguros cu prile
jul marilor bătălii de clasă ale 
proletariatului internațional, al 
amplelor acțiuni antifasciste și 
antirăzboinice. Comuniștii români 
au militat consecvent pentru prie
tenia cu Uniunea Sovietică, au 
sprijinit cu arma în mină forțele 
republicane spaniole, au fost soli
dari cu lupta revoluționară din 
China, cu lupta dreaptă a poporu
lui abisinian împotriva agresiunii 
fasciștilor italieni, au fost alături 
de popoarele Austriei, Iugoslaviei, 
Greciei și ale celorlalte țări cotro-^ 
pite de hitleriști, au ajutat po
poarele Cehoslovaciei și Poloniei 
victim® ale războiului mondial 
dezlănțuit de Germania nazistă, 
au dat grele jerfte în lupta împo* 
triva hitlerismului, împotriva răz
boiului antisovietic, în detașamen
tele de partizani din Uniunea So
vietică, Cehoslovacia, Franța, Bel
gia.

în luptele purtate împotriva ex
ploatării burghezo-moșierești, a 
fascismului și războiului hitlerist, 
în focul insurecției armate, în bă
tăliile de pe frontul antihitlerist, 
alături de glorioasa armată sovie
tică, comuniștii s-au situat în 
fruntea maselor populare, au în
scris glorioase fapte de eroism și 
abnegație revoluționară.

O mare importanță pentru suc
cesul luptei revoluționare a avut 
lichidarea scindării mișcării mun
citorești, sciziune care a adus 
mari daun® clasei muncitoare, for
țelor progresiste. Realizarea Fron
tului Unic Muncitoresc, în aprilie 
1944, între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Social-Democrat, 
acțiunea clasei muncitoare de pe 
o singură platformă au constituit 
un element ce a accelerat unirea 
forțelor interesate, în răsturnarea 
regimului fascist, a contribuit în 
mare măsură la succesul insurec
ției armate din august 1944, a di
namizat și a cimentat forțele de
mocratice în cursul revoluției 
populare.

Sub conducerea comuniștilor, 
poporul român a deschis o eră 
nouă a istoriei sale — era socia
lismului și comunismului. Pe 
drumul revoluției populare, al 
construirii socialismului și-a găsit 
deplina realizare cea mai înaltă 
aspirație a poporului român — 
dreptul de a fi unicul stăpîn al 
vieții sale și al patriei.

Incununînd un îndelungat pro
ces istoric, unificarea organizato
rică și politică a celor două parti
de ale clasei muncitoare pe baza 
de neclintit a ideologiei marxist- 
leniniste a constituit un eveniment 
crucial în dezvoltarea mișcării 
noastre muncitorești, în viața po
litică a țării, întărind capacitatea 
de luptă a întregului popor.

Complexitatea procesului de 
dezvoltare și maturizare a orîn- 
duirii socialiste a reliefat ca o ce
rință legică creșterea continuă a 
rolului conducător al Partidului 
comunist.

Partidul comunist a dobîndit 
rolul conducător pe care-1 deține 
astăzi în societatea noastră prin 
lupta sa necurmată, grea și plină 
de sacrificii, dusă de-a lungul a 
aproape cinci decenii, prin activi
tatea neobosită pusă în Întregime 
în slujba clasei muncitoare, a în
tregului popor și a patriei, prin 
devotamentul său neclintit față 
de principiile marxism-leninismu- 
lui și cauza socialismului. Politi
ca partidului, întemeiată pe apli
carea creatoare a adevărurilor ge
nerale ale marxism-leninismului 
la condițiile țârii noastre. înfăp
tuită cu nestrămutată încredere de 
muncitorime, țărănime, intelectua
litate, de toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate. * 
asigurat lichidarea exploatării o- 
mului de către om. triumful defi
nitiv al socialismului, minunată 
transpunere în realitate a visului 
atîtor generații de revoluționari 
proletari.
Vorbitorul s-a referit în conti

nuare la rezultatele importante ob
ținute în înfăptuirea programului 
elaborat de Congresul al LX-lea 
și Conferința Națională a parti
dului de industrializare socialistă, 
de dezvoltare a agriculturii, de 
ridicare a nivelului de trai al po
porului, de dezvoltare a științei și 
culturii, a democrației socialiste, 

întregul nostru popor își mani
festă cu nețărmurită încredere a- 
tașamentul față de politica interna 
și externă a partidului și statului, 
unitatea sa în jurul partidului, 
a Comitetului său Central în frun
te cu secretarul general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, hotarirea ne
strămutată de a munci cu abne
gație pentru a dezvolta construc
ția socialismului, a asigura progre
sul susținut al patriei.

Drumul ascendent parcurs de-a 
lungul unui secol evidențiază fap
tul că mișcarea noastră muncito
rească, Partidul Comunist Român 

își au rădăcinile adînc împlîntate 
în viața și lupta clasei noastre 
muncitoare, își trag seva și vigoa
rea din legăturile indisolubile cu 
masele celor ce muncesc, din slu
jirea cu devotament a intereselor 
poporului, ale patriei. Acest drum 
istoric demonstrează cu putere că 
revoluția proletară este produsul 
legic al dezvoltării lăuntrice a fie
cărei țări, al realităților interne, 
că victoria acestei revoluții, con
struirea socialismului și comunis
mului, pot fi asigurate numai prin 
lupta dusa în fiecare țară de ma
sele populare, fn frunte cu clasa 
muncitoare și partidul ei marxist- 
leninist. Forța și viabilitatea orîn- 
duirii socialiste izvorăsc din faptul 
că ea este aleasă în mod liber de 
poporul țării respective, reprezin
tă expresia voinței fiecărui popor, 
a intereselor sale vitale, că oame
nii muncii sînt cei care făuresc 
noua societate și beneficiază de 
rezultatele activității lor construc
tive.

Perioada de un secol parcursă 
de mișcarea noastră muncitoarea- 
scă este străbătură ca un fir roșu 
de solidaritatea intemaționalistă 
care a animat în tot acest răstimp 
mișcarea noastră muncitorească 
și partidul ei revoluționar. Pen
tru noi, pentru partidul nostru, 
simpatia și sprijinul de care ne-am 
bucurat din partea clasei mun
citoare internaționale și a mișcării 
comuniste și muncitorești din în
treaga lume au constituit un pu
ternic izvor de îmbărbătare, un 
imblod în lupta dusă împotriva 
exploatatorilor, împotriva fascis
mului, pentru victoria revoluției 
populare, pentru construirea so
cietății socialiste. La rîridul lor, 
mișcarea noastră muncitorească, 
Partidul Comunist Român, por
nind de la înalta responsabilitate 
ce revine fiecărui detașament al 
mișcării comuniste și muncitorești 
pentru cauza socialismului și pă
cii în lume, și-au manifestat soli
daritatea cu partidele comuniste 
și muncitorești frățești, cu foițele 
revoluționare din celelalte țări, au 
educat și educă clasa muncitoare, 
întregul popor, în spiritul interna
ționalismului proletar, al solidari
tății cu toate popoarele care luptă 
pentru libertate.

Noi avem profunda convingere 
că, făurind socialismul în țara noas
tră, ne îndeplinim o datorie națio
nală și în același timp internațio
nală, deoarece cu cît este mai pu>- 
temică fiecare țară socialistă, eu 
atît este mai puternic sistemul 
mondial socialist, cu atît sînt slu
jite mai bine interesele mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, lupta forțelor antiimpe- 
rialiste de pretutindeni, cauza 
progresului și a păcii. După cum 
mișcarea noastră muncitorească 
s-a dezvoltat de-a lungul întregii 
sale istorii în strînsă legătură cu 
mișcarea muncitorească interna
țională, tot astfel construirea so
cialismului în România are loc în 
condițiile colaborării frățești cu 
toate țările socialiste, beneficiază 
de sprijinul și simpatia intema
ționalistă a partidelor comuniste, 
a oamenilor muncii din celelalte 
țări.

Prietenia frățească și alianța 
trainică cu țările socialiste con
stituie elementul central al poli
ticii externe a partidului și guver
nului, linia fundamentală a poli
ticii noastre externe. Cu Uniunea 
Sovietică, cu celelalte țări socia
liste ne unesc legături trainice, 
izvorîte din comunitatea nrîndui- 
rii social-economice, din interese
le și țelurile comune-care animă 
popoarele noastre în opera de e- 
dificare a socialismului și comu
nismului, din ideologia marxist- 
leninistă — baza teoretică unică 
a luptei pentru triumful socialis
mului. Partidul și guvernul au 
militat și vor milita și de acum 
înainte cu consecvență pentru în
tărirea acestei prietenii, pentru 
dezvoltarea colaborării și coope
rării multilaterale pe tărim poli
tic. economic, științific, tehnic, 
cultural, avînd ferma convingere 
că unitatea țărilor socialiste pre
zintă o uriașă însemnătate pen
tru construirea cu succes a noii 
orinduiri sociale, pentru întărirea 
pozițiilor socialismului și salvgar
darea păcii în lume, pentru ză
dărnicirea politicii agresive a im
perialismului.

Ca detașament activ al marii 
mișcări mondiale a comuniștilor, 
partidul nostru este legat prin 
strinse relații de solidaritatea in
temaționalistă de clasa muncitoa
re și partidele comuniste și mun
citorești din întreaga lume. în
delungatele tradiții de unitate și 
colaborare frățeasca cu forțele re
voluționare ale proletariatului de 
pretutindeni își găsesc astăzi con
tinuarea în dezvoltarea legăturilor 
Partidului Comunist Român cu 
celelalte partide comuniste și 
muncitorești, pe baza marxtsm- 
leninismului, a principiilor inde
pendenței și dreptului imprescrip
tibil al fiecărui partid de a-și e- 
labora de sine stătător linia poli
tică, programul de luptă și de ac
tivitate. Convinși că ceea ce u- 
nește partidele comuniste este 
incomparabil mai important decit 
orice deosebire de păreri, consi
derăm că tocmai aceste principii 
reprezintă fundamentul pe care 
se pot dezvolta raporturile frățești 
și încrederea între partide, 
coeziunea mișcării comuniste —■ 
puternică forță a contemporanei
tății.

în condițiile actuale, cînd țări
le socialiste, mișcarea comunistă 
și muncitorească internațională 
trec prin momente grele, grija 
pentru statornicirea unui climat 
de încredere și respect reciproc 
între statele comunității socialis
te, între partidele frățești consti
tuie o înaltă îndatorire intemațio
nalistă, un imperativ al cauzei u- 
nității și coeziunii. Mai mult ca 
oricînd, internaționalismul prole
tar cere în zilele noastre, ca în 
relațiile dintre țările socialiste, 
dintre partidele comuniste și 
muncitorești să se pornească de 
la marea diversitate de condiții 
economice, sociale, politice în ca
re activează partidele frățești, de 
la sarcinile și preocupările dife
rite impuse de aceste condiții, de 
la dreptul fiecărui partid de a-și 
elabora de sine stătător politica, 
de Ia respectarea independenței 
fiecăruia, de la neamestecul în 
treburile interne, egalitatea în 
drepturi și respectul reciproc.

După cum colaborarea și coo
perarea multilaterală dintre toa
te țările socialiste sînt menite să 
accelereze propășirea fiecărei țări 
tn parte, înaintarea ei pe calea 
socialismului, tot astfel colabo
rarea dintre partidele comuniste 
și muncitorești este chemată să 
contribuie la întărirea fiecărui 
partid marxist-leninist al clasei 
muncitoare, la consolidarea uni
tății forțelor democratice și pro
gresiste. Viața arată că unitatea 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale este condiționată 
de unitatea fiecărui detașament 
al său, de trăinicia rîndurilor 
sale, de forța sa politică și orga
nizatorică. Interesele vitale ale 
mișcării comuniste și muncitorești, 
cerințele unității internaționale a 
comuniștilor, a clasei muncitoare 
impun ca în relațiile reciproce 
dintre partidele frățești să nu se 
promoveze acțiuni care ar putea 
duce Ia slăbirea unității politico- 
organizatorice a vreunui partid, 
a capacității lui de luptă/în a- 
ceasta se manifestă o înaltă res
ponsabilitate internaționalistă a 
fiecărui partid față de mișcarea 
comunistă mondială, căci slăbirea 
unității, a capacității organizato
rice de luptă a vreunui partid 
frățesc ar dăuna atît intereselor 
clasei muncitoare din țara respec
tivă, eît și intereselor mișcării co
muniste și muncitorești în ansam
blul sau, cauzei socialismului și 
păcii în îptreaga lume.

în acest spirit, Partidul Comu
nist Român, fidel internaționalis
mului socialist, trecutului glorios 
de luptă al mișcării noastre mun
citorești, este hotărit să acțione
ze în așa fel incit să contribuie 
la depășirea cît mai rapidă a 
greutăților prin care trec relații
le dintre țările socialiste, dintre 
partidele comuniste, la întărirea 
unității sistemului mondial socia
list și a mișcării comuniste inter
naționale.

Pornind de la importanța hotă- 
rîtoare pe care o are astăzi unita
tea tuturor forțelor antiimperialis- 
te, ne manifestăm întreaga soli
daritate cu mișcările de eliberare 
națională si noile state indepen
dente, cu lupta lor împotriva im
perialismului și a neocolonialis- 
mului, pentru dobîndirea inde
pendenței, pentru dezvoltarea e- 
conornică de sine stătătoare $i 
progres social. $i în viitor parti
dul nostru, poporul nostru mun
citor vor face totul pentru lăr
girea si intensificarea legăturilor 
de solidaritate cu organizațiile 
democratice și progresiste din alte 
țări, cu popoarele care luptă îm- 
notriva imnerialismiilui. a neoco- 
lonialismului, cu forțele înainta
te ale lumii contemporane. în in
teresul cauzei păcii, libertății și 
progresului social.

în același timn, tinînd seama 
că în lume există state cu altă o- 
rînduîre decît aceea din țara 
noastră, noi dezvoltăm relatii de 
colaborare economică, politică, 
tehnica, științifică cu toate no- 
poarele. Dezvoltarea colaborării 
multilaterale cu toate țările, in
diferent de orînduirea lor social- 
politică, permite ponorului nos
tru să participe activ la diviziu
nea mondială a muncii, la schim
burile de valori materiale și spiri
tuale ale lumii, să-si aducă con
tribuția la cauza apropierii și în
țelegerii între toate popoarele lu
mii. Viața arată că extinderea co
laborării și întărirea prieteniei în
tre toate popoarele constituie un 
factor esențial pentru crearea u- 
nui nou climat pe arena Interna
țională, pentru unirea eforturilor 
tuturor popoarelor în vederea îm
piedicării cercurilor agresive im
perialiste de a dezlănțui un nou 
război mondial. Avem convin
gerea că dezvoltînd relațiile cu 
celelalte state ne îndeplinim o în
datorire internațională ce revine 
fiecărui popor constructor al so
cialismului, fiecărui stat iubitor 
de pace.

în munca și lupta pentru de- 
săvîrșirea socialismului pe pămîn
tul României, pentru afirmat ea 
activă a țării ca membră a siste
mului socialist mondial, a parti
dului nostru ca detașament al 
mișcării comuniste internaționale, 
avem în tradițiile revoluționare, I 
pe care le cinstim astăzi, o ine- I 
puizabilă sursă generatoare de e- I 
nergie și avînt. "

— însemnări —

Zburăm la bordul avio- 
netei sanitare I.A.R.-813* 
YR-IAX.

Pilot: Dumitru Mifu.
Ducem cu noi un kilogram 
de singe, care urmează să 
fie lansat cu parașuta, peste 
Citeva minute, deasupra 
satului Vintilă-Vodă. Bu
letinul meteorologic indică 
viteza vintului: 14 metri 
pe secundă. Va fi greu. In 
satul Becenl, bolnava Tu- 
dora Niță așteaptă. Toate 
speranțele sînt in acest om. 
Dumitru este însoțit de o- 
ficiantul sanitar Năsta'se 
Rătleanu. El va parașuta 
prețioasa încărcătură: un 
kilogram de singe pentru 
salvarea unui om.

... Facem citeva ocoluri 
de recunoaștere deasupra 
spitalului. Sintem așteptați. 
Iiăileanu dă drumul para
șutei. Oamenii surid. Și-au 
făcut și de data asta da
toria.

...L-am intilnit ieri, la 
vremea primului, pe pa
jiștea verde a aeroportului.

««a
/ NOASTRE
U JUDEȚENE

Cobora din carlinga avio
nului. Dumitru e zvelt și 
plin de voie bună. II 
privesc. Peste puțin va ieși 
la pensie dar in afară de 
cele citeva fire albe rătă
cite in păr' nimic nu a- 
mintește că au trecut atîția 
ani.

...Arn devenit prieteni. 
Dumitru este pilot de înaltă 
calificare. De 38 de ani 
manșa i s-a supus ascultă
toare, A zburat pe diferite 
avioane. Acum conduce 
unul de fabricație româ
nească. In notes, consemnez 
pe furiș : 9 000 de ore de 
zbor. Sete de înălțime. Cele 
335 de ore efectuate anul 
acesta se traduc în 155 de 
curse, 45 de bolnavi trans
portați, 285 kg. de singe 
parașutat pentru transfu
zii.^

...Telefonul sună. La ce
lălalt capăt al firului o 
voce precipitată. Oamenii 
smt gata de drum. De data 
aceasta vor zbura spre 
Focșani. Avionul se ridică 
ca o săgeată și-și ia zborul. 
O nouă cursă pentru viață.

ALEXANDRU DEȘLIU
Subredacția

.Scinteii tineretului"

VERA CKUZ — cinemascop 
rulează la Patria (orele fl |
11.30 ; 14 ; 16.30 : 19 : 21,15).

SAMURAIUL
rulează la Republica (orele 9 ;
11,30; 14; 10,30; 18,45; 21,15) î 
Festival (orele 8,30 : 11 ; 13,30 ;
18 ; 18,30 ; 21).

8A NU NE DESPĂRȚIM - Ci
nemascop

rulează la Sala Cinemateca 
(orele 10 ; 12 ■ 14 : 16.30 ;
18.45 ; 21).

VEȘNIC INTIRZIAT - cinema
scop

rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13.30: 1615; 18.30;
20.45) .

PLANETA MAIMUȚEI,OR — 
cinemascop

rulează la Capitol (orele 9: 
11,30; 14,15; 17,45; 20,30); Melo
dia (orele 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21) ; Modern (orele
9.30 ; 11,45 : 14 ; 18.15 ; 18.30 ;
20.45) .

NOTRE DAME DE PARIS 
rulează la Tomts (orei# 9—
15.45 in continuare; 18,15;
20.30) .

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

rulează la Victoria (orele 9 ;
11,15 ; 13,45; 16,15; 18.30;
20.45) ; Volga (orele 9—13,30 în 
continuare — 16 ; 18.15 ; 20,30); 
Gloria (orele 9 ; 11,15 • 13,30 ; 
16 ; 18,15 : 20.30).

PRINȚESA
rulează la Central (orele 8.30 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

TESTAMENTUL UNUI PAȘA
rulează la Lumina (orele 8,45 ; 
—16,30 în continuare 18,45 ;
20,45) ; Grivita (orele 9 : 11.15; 
13,30; 16: 18.15; 20.30).

WINNETOU III — cinemascop 
rulează la Flamura (orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). 
Giulești (orele 10 : 15.30 ; 18 ;
20.30) ; Arta (orele 9—15.45 în 
continuare ; 18 ; 20,15).

TARZAN, OMUL MAIMUȚA
rulează la Doina (orele 9 ; 10 ! 
Program pentru copil) 11.30;
13.45 ; 16 ; 18,15 ■ 20,30) ; Dacia 
(orele 8—16.30 în continuare ;
18.45 ; 21).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA — cinemascop

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

CĂDEREA IMPERIULUI RO.
MAN — cinemascop

rulează la Feroviar (orele 
9,30—16 în continuare)

SURPRIZELE DRAGOSTEI
(rulează la Floreasca (orele 9;
11,15 ; 13 30 : 16 ; 18,15 ; 20,30).

FRUMOASELE VACANTE
rulează la Aurora (orele 9;
11,15 ; 13,30 : 16 ; 18.15 ; 20.30) ; 
Buzești (orele 15.30; 18).

JURNALUL UNEI FEMEI IN 
ALB

rulează la Buzești (ora 20.30). 
ZILE DE VARA

rulează la înfrățirea (orele
15.30 ; 17,45 ; 20).
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Se vorbește curent despre o anume „dificultate" a receptării 
literaturii, mai ales în legătură cu creația tinerilor. Faptul poate 
fi datorat unei complicări autentice sau formale și inutile. Opera 
nu poate fi justificată decit dacă e autentică, dacă dificultățile ei 
sînt cerute, adică organice. Nu altfel se judecă în cazul unor 
poeți ca, de exemplu, Eminescu, Macedonski, Arghezi, Blaga, 
Barbu, Bacovia. Există o dificultate legată de caracterul insolit 
al unor opere, de originalitatea autorului ei. In același timp se 
poate vorbi de dificultatea receptării de către public a unor opere, 
ceea ce nu înseamnă că ele sînt inaccesibile. Cîmpul de valori 
literare nu este monoton, egal, ci divers ca problematică, mesaj, 
stiluri.

Fiecare epocă literară tși are propria-i „dificultate" legată de 
noutatea mesajului, a mijloacelor, a talentului individual.

Ce o caracterizează pe cea a tinerilor creatori de azi ? Tinerii 
scriitori Nichita Stănescu, Cezar Baltag, Adrian Păunescu și Mihai 
Ungheanu vorbesc despre receptarea literaturii, temă care nu va 
fi niciodată epuizată, atîta timp cit va exista literatura...

vorbească limba poeziei lui Mi
hai Eminescu.

Să credem copilărește și 
neros că în fiecare dintre 
care scriu astăzi, și ni se 
dificili și ni se par uneori 
surzi, stă, greoi și minunat,_
viu Rebreanu sau Mihai Emi- A 
nescu de mîine. Și dacă vom v 
crede că în fiecare dintre sutele

ge-
Cei X* par 0 
ab-
Li-

de tineri scriitori se află marele 
scriitor, e posibil ca el. Marele 
Scriitor, să și apară. Dar numai 
așa. Nu noi hotărîm cine va fi 
mîine scriitor, șansa noastră 
este să-1 lăsăm să se manifeste 
printre colegii lui de virtualități.

Nichita Stănescu:

„Avem nevoie 
de cititori 
talentați!"

— Dificultatea poeziei este o 
consecință estetică a evoluției 
ei?

— Nu, sau mai bine zis, ideal 
ar fi ca zonele dificile ale poe
ziei să fie cîteva „rara avis“ 
experimentale. în realitate, nu 
există un sincronism perfect în
tre evoluția mijloacelor de ex
presie și educarea receptivității 
cititorului. Pînă la un punct, 
cum spunea regretatul profesor 
Tudor Vianu, hermetismul este 
o problemă de înțelegere, de 
recepție. Pentru un cititor re
ceptiv la poezie, zona ei de her- 
metism este redusă; dar pro
blema receptivității sporite este, 
la urma urmelor, o problemă 
de educație și, de ce nu, și de 
talent. Avem nevoie de cititori 
talentați în aceeași măsură în 
care avem de scriitori talentați.

— Ce înțelegeți printr-un „ci
titor talentat" ?

— Un cititor talentat este un 
cititor pasionat, un cititor pen
tru care lectura nu constituie 
un prilej de a-și pierde timpul, 
ci unul de a și-1 spori cu timpul 
operei literare parcurse. Citito
rul talentat este pandantul scri
itorului, este cel pentru care 
sînt scrise cărțile. Cui nu-i place 
poezia să n-o citească, altfel tot 
n-ar înțelege-o. Dacă n-ai voce 
nu are rost să cînți.

— Sau dacă ai voce trebuie 
s-o cultivi. Există însă și 
cititori cu real talent de recep- 
ționare a literaturii dar care 
se dezinteresează din unele ra
țiuni obiective.

— în învingerea acestor ra
țiuni obiective, literatura de 
bună calitate are un rol uriaș 
Forța de atractivitate a litera
turii (realizată, bună, de cali
tate — bineînțeles) coincide cu 
rolul și cu sarcina ei educativă. 
Și asta pentru că literatura de 
bună calitate înțelege categoria 
estetică de „Frumos" ca o treap
tă superioară a categoriilor e- 
tice. „Esteticul" este și trebuie 
să fie o formă superioară, rea
lizată, a „Eticului".

fost creat de scriitorii înșiși. 
Acest complex se datorește ran
damentului incomplet existent 
între impresie și înregistrarea 
expresiei, ca și de la expresie 
la receptorul de impresie.

— Poate mitul dificultății se 
datorește și tendinței moderne 
spre cerebralitate.

— Nu. Cred că nu. Fiindcă 
tocmai căile emoționale sînt mai 
complicate, mai puțin accesibile, 
datorită caracterelor particulare 
ale individului, emițător sau re
ceptor. Cerebralitatea este însă 
un sistem unic.

Divorțul recent al celor două 
planuri: senzorial și conceptual, 
are poate, însă, darul de a ne
liniști pe cititor. Și într-un fel, 
totuși, planul senzorial este mai 
comod, dar nu mai accesibil. 
Fiindcă planul senzorial vehi
culează limbajul apropiat de 
limba comunicării de fiecare zi, 
a cărei caracteristică nu e to
tuși claritatea. Limbajul con
vorbirii curente dă culoare, dar 
nu semnifică _într-un grad înalt. 
Limbajul logic, însă, deși sem
nifică cu precizie, se izbește de 
neîncrederea cititorului, nefa
miliarizat cu vocabulele și sin
tagmele lui.

De altfel, tocmai starea ei de 
imprecizie îi dă limbii farmec 
și mister, creînd ambiguitatea 
într-o formă artistică.

— în comparație cu teatral 
sau proza, poezia pare mai mult 
periclitată de inaccesibilitate. 
Explicația ar putea fi dată de 
necesitatea versului, care soli
cită o exprimare mai lapidară, 
ca și specificității prozodice. Ar 
mai putea fi si alte explicații?

— Da. Explicația principală 
este în considerarea specificului 
limbajului poetic. In poezie cu
vintele au mai mult valoare re
lațională decît funcțională. Mai 
mult decît în limbajul prozei, 
cuvintele nu acoperă în între
gime sfera de conținut pe care 
încearcă să o acopere. Cuvintele 
nu calchiază conținutul lor,

— Mi-e greu să vorbesc în 
acești termeni. în genere, cred 
că discuțiile despre literatură 
trebuie să nu uite obiectul, care, 
de la caz la caz este diferit și 
obligă la mutații în teoretizare. 
Așa îneît, „dificultatea" mi se 
pare un termen inadecvat în
tregii literaturi ce nu cedează 
unei prime lecturi. Să încerc o 
lansare în concret. Că Ion Barbu 
este un poet dificil e p realitate, 
dacă numim cititori ai poeziei 
sale pe toți acei care caută în 
realitatea unei opere o semni
ficație și nu se obișnuiesc să 
considere acea realitate ca atare. 
Intră aici în discuție termenul 
SENSIBILITATE, prin care eu 
înțeleg putința unei structuri de 
a-și modifica marginile de la 
operă la operă. SENSIBILITA
TEA este în cazul acesta inver
sul DOGMEI. Un om sensibil 
crede în fiecare clipă nu numai 
că tipurile umane sînt diverse, 
dar chiar că prototipul ideal su
portă îmbunătățiri.

Dificultatea este de cele mal 
multe ori spaima de noi înșine. 
De altfel, eu cred că dificulta
tea reală este un semn al unui 
univers nesupus, demn, vinovat 
de împrejurarea excepționalită- 
ții sale.

— M-ar interesa șl unele as
pecte ale dificultății operelor in 
curs de elaborare. Mai ales în 
cazul tinerilor scriitori.

— Aici lucrurile se schimbă, 
pentru că dificultatea numește 
acea stare a operei în care tră
săturile nu sînt definitive și 
dintre toate e clară numai fuga 
sensului.

Dificultatea recepționării ope
rei tinere este egală cu dificul
tatea întîlnirii cu un nou născut. 
Ce se va întîmpla de acum 
încolo ? Ce destin îl așteaptă ?

Noi putem numai să pregătim 
condițiile exterioare ale dezvol
tării sale, înăuntru însă este 
sîmburele miraculos, confuz și 
dificil.

— Acest sîmbure de care vor-

Mihai Ungheanu:

„Dificultatea
nu inseamna 

inaccesibi-

Cezar Baltag:

„Să avem 
sentimentul 
literaturii"

— Dificultatea vi se pare un 
fenomen specific literaturii mo
derne ?— Nu. Există o tradiție foarte 
bogată a literaturii dificile. In 
literatura noastră ermetismul 
nu a apărut odată cu Ion Barbu, 
se manifesta chiar la Dimitrie 
Cantemir. Și chiar înaintea lui 
Cantemir, în versurile între
buințate de ritualurile populare 
de magie : descîntece, blesteme 
— avem de-a face cu o poezie 
„dificilă" o poezie de mistere. 
Enigma este cultivată în aceste 
versuri chiar cu ostentație.

— Dificultatea reprezintă, în 
literatura actuală, consecința 
despersonalizării creatorului, a 
unei creații bazate pe incantații, 
pe lăsarea liberă a jocului cu
vintelor și sintagmelor ?

— Nu, acest procedeu nu mai 
este de actualitate. Poetul cult 
este stăpîn pe magia cuvintelor. 
O provoacă voluntar. Inspirația 
este, după părerea mea, un con
cept depășit.

Misterele constituie o sursa 
de suprasensibilizare, cu funcții 
diferite, una din acestea putînd 
fi CELEBRAREA. Literatura 
noastră, de exemplu, are bogate 
tradiții celebratoare. „Miorița" 
este un poem celebrator de mis
tere : moartea. Misterul dă adîn- 
cime și specificitate uneț litera
turi. Inutil să se facă din difi
cultate o problemă, într-o lite
ratură în care „Miorița" repre
zintă pe artist și pe consuma
torul de artă concomitent, ca 
orice creație folclorică de mare 
circulație.

— Bine, dar în cazul litera
turii culte, unde se petrece o 
comunicare mai puțin directă, 
problema poate fi totuși des
chisă. Cititorul nu mai este și 
ascultător, „spiritul" unei creații 
îi poate „scăpa" mai ușor.

— Depinde de structura con
sumatorului. Există structuri de 
cititori — artiști și neartiști. 
Mărturisesc totuși că nu am 
avut vreodată complexul citito
rului. Eu prin cititor nu înțeleg 
o masă oarecare de oameni : 
elevi de ciclul elementar, sau 
surdomuți, adunați de voie, de 
nevoie la o șezătoare. Cititorul 
de poezie la care eu mă refer 
are un prag de cultură și impli
cit de percepție mult mai ridi
cat.

De altfel, mitul dificultății a

— S-a făcut mult caz de inac- 
cesibilitatea unor producții ar
tistice, ca un corolar al izolării 
în „turnul de fildeș". Este ade
vărat că există o anume litera
tură dificilă, dar e necesar să 
deosebim dificultatea de inac
cesibilitate. Așa zisele creații 
inaccesibile sînt de cele mai 
multe ori doar dificile, accesul 
spre sensul lor întîmpină mai 
multe obstacole, dar nu sînt 
porți zăvorite pentru totdeauna, 
în acest din urmă caz ele ar 
ieși din sfera artei, care ur
mărește să transmită un sens.

Un produs artistic nu poate 
fi inaccesibil prin chiar condi
ția sa. Astfel, inaccesibilitatea 
ar fi o condamnare și ar exclude 
presupusa operă de la o compe
tiție a valorilor, care nu se poa
te presupune decît în condițiile 
accesibilității. Dificultatea pro
pune un acces ceva mai puțin 
obișnuit, cu alte cuvinte, putem 
recunoaște mai multe trepte de 
acces. O literatură lipsită de 
orice fel de „mister" nu mai 
este literatură, iar dificultatea
este inclusă în ideea de mister.
A cere oricărui product literar 
să se muleze pe perceptivitatea 
lectorului comun, înseamnă să-i

RECEPTAREA :
LITERA TURII

există un decalaj între sfera lor 
afectivă și sfera lor noțională. 

Cititorul trebuie să aibă, mai 
mult decit în cazul prozei sau 
teatrului, sentimentul literaturii, 
subsidiar sentimentului vieții. 
Literatura este o viață aparte, 
înrudită cu viața biologică, pro
venită din ea. dar cu legile ei 
aparte, specifice. Nerespectarea 
acestui principiu duce la o con
fuzie specifică înțelegerii litera
turii. Confuzie care provine din 
iluzia identității totale între ma
terialul lingvistic folosit curent 
și verbul artei.

— Dificultatea este cumva și 
o consecință a „complicării" ? 
Complicat înseamnă dificil ?

— Arta de înalt nivel tinde 
spre simplitate, dar altă simpli
tate decît a exprimării. „Restul 
e tăcere", versul final din mo
nologul lui Hamlet, mi se pare 
un vers totuși foarte dificil. Dar 
extrem de simplu, prin lapidari- 
tate... Versul conține însă for
midabile resurse dramatice, care 
încap greu în această frază ex
trem de scurtă. De aici drama
tismul acut.

— Există pentru cititori anu
mite stări în care ei pot depăși 
condiția de lectori obișnuiți, li
mitele de cultură și sensibili
tate ?

— Da. Există aceste stări de 
receptivizare, de sensibilizare. 
Cîteodată, în cazul unei vîrste. 
Adolescența, de pildă, este o 
astfel de punte către artă. De 
asemenea, trecerea printr-o ex
periență de viață fundamentală 
încarcă pe cititor de receptivi
tate față de artă. în cazul ado
lescenței explicația este febra 
gratuită, specifică acestei vîrste, 
în cazul celălalt, explicația 
constă în nevoia trăirii unei 
bucurii spirituale de mare puri
tate și altitudine.

Literatura de calitate nu este 
făcută pentru spiritele medio
cre, călduțe, mic burgheze. Dra
gostea pentru artă presupune 
generozitate, dăruire, calități u- 
mane superioare.

Adrian Păunescu:

„Poeții sînt 
ceasuri ultra- 

sensibile"
— Este dificultatea unei opere 

de artă mai mult o prejudecată 
sau este o realitate obiectivă ?

biți, nu trebuie să impună citi
torului o anume sfială ?

— Frumusețea teribilă a lite
raturii este aceea că a luat în 
serios cuvîntul și că a făcut 
veșnică, ultima dintre descope
ririle ființei, cuvîntul. Aș spune 
că la sfârșit a fost cuvîntul.

Valoarea cuvântului este una 
în conversațiile din Piața Ro
mană și alta în opera literară. 
Pe stradă, oriunde, cuvîntul este 
un vehicol. Poate călca oameni, 
poate jigni stopul. In operă cu
vîntul este chiar omul. El a în
cetat să semnifice, el este.

Cuvîntul s-a săturat să mai 
transporte. El este transportat. 
Reprezentind mereu ceva, cu
vântul a ajuns să fie acel ceva, 
întocmai cum. in momentele de
cisive ale bătăliilor, cind doi 
conducători de oști se luptau, 
nu era bătălia lor personală, ci 
bătălia celor din spatele fiecă
ruia, corintul ajuns pe pagină 
trage după sine întreaga iden
titate a autorului său. il poate 
înălța sau il poate compromite.

Poetul trăiește in cuvint a- 
ventură supremă a ambiției care 
l-a născut.

— Simplitatea-.
— Simplitatea este o țintă. 

Vrem să fim simpli. Dar la sim
plitate trebuie ajuns, fiindcă 
opera de artă este nu numai 
comunicare, ci și clarificare. 
Salut simplitatea finalurilor de 
destin. Nu cred în simplitatea 
continuă a celor care n-au ce 
să clarifice și pentru cine să 
clarifice. Dar trebuie răbdare. 
Trebuie să așteptăm desfășura
rea liniilor de forță ale ansam
blului. trebuie să-i iubim pe 
poeți chiar cînd nu-i înțelegem. 
Nu trebuie să uităm ce greu 
ne e să recuperăm pentru spiri
tul nostru de azi opera lui A- 
lexandru Macedonski — pe care 
graba opiniei publice și calom
nia specialiștilor l-au aruncat 
cu mult dedesubtul valorii reale 
a operei sale. Trebuie să ne 
iubim scriitorii cu sentimentul 
că ne iubim istoria. Căci dacă 
din două sute de șanse cu nume 
de scriitori se va naște un mare 
scriitor și va rezista exigentei 
noastre de azi și de mîine. nu 
e zădărnicie să credem în toți 
două sute. Poeții sînt asemeni 
ceasurilor ultrasensibile, în ale 
căror încăperi de cristal nu tre
buie să se intre cu praștia în
tinsă și nici cu dispreț. Ei caută 
moment de moment starea de 
spirit a unei națiuni și au in
clusă în exigența lor alarma 
pentru eroare.

Opera lui Liviu Rebreanu, de 
exemplu, este un fapt covârșitor 
nu numai al culturii noastre, 
ci și al istoriei noastre naționale. 
Scrierea acestei opere este la 
fel de importantă ca descoperi
rea coamei unei vechi cetăți 
romane în neasemuita noastră 
Transilvanie.

Cînd Eminescu și-a încheiat 
opera, s-a consolidat nu numai 
o cultură, ci toți românii s-au 
simțit uniți pentru că știau să

cerem să renunțe la sine. Cen
trul de gravitație este opera și 
nu lectorul. Ea atrage în jurul 
ei pe amatorul de artă. O inver
sare a rolurilor, o subordonare 
a literaturii la posibilitățile lec
torului duce la interzicerea unui 
proces firesc, care este acela al 
creației. Literatura universală 
reprezintă un tezaur atît de di
vers, îneît ne putem îngădui să 
nu încercăm a cere creației să 
renunțe la condiția ei.

— Deci inaccesibilitatea este 
o legendă.-

— Legenda inaccesibilitătii 
trebuie înlăturată. Dificultatea 
literaturii nu e tot una cu pre
supusa inaccesibilitate G. Căli- 
nescu făcea in „Principii de es
tetică" o demonstrație utilă dis
cuției de față. El nota că una 
din poeziile cele mai indesd 
frabile ale lui Ion Barbu par 
astfel din cauza lipsei de inxtier 
in zone intelectuale mai subtile 
si o carte cum este rea a lui 
Basarab Nicolescu despre Ion 
Barbu face lucrul și mai con
vingător.

Pentru noi, tinerii, care a- 
vem astăzi vîrsta pe care o 
pierdea el, în 1937, Alexan
dru Sahia este o prezență 
tulburâtoare, neverosimil de 
vie. Talentatul scriitor si ga
zetar comunist se nâscuse ia 
11 octombrie 1908, în satul 
Mînăstirea din județul Ilfov. 
Moartea prematură i-a ră
pit, nu via(a sau sensul ei, 
ci doar maturitatea și bătrî- 
nețea. La 60 de ani de la 
naștere, imaginea lui stră
bate memoria noastră cu 
farmecul acelorași 29 de ani, 
închinați cu generozitate 
luptei pentru înnobilarea 
condiției umane, pentru ade
văr. Căci „Sahia", nume cu 
rezonanță orientală, înseam
nă „adevăr", iar în con
fruntarea dramatică dintre 
moarte șl adevăr, tinerețea 
mea refuză cu demnitate 
victoria morții.

Ideile pentru care a mili
tat comunistul Alexandru 
Sahia, inspirate din ideolo
gia marxist-leninistă și din 
lupta plină de abnegație a 
Partidului Comunist Român 
pentru o societate mai 
dreaptă, și-au găsit în „Veac 
nou' și „Bluze albastre' (re
viste conduse de Sahia), mi
nunate tribune de afirmare 
și de difuziune în mase. De 
acest lucru și-a dat seama și

cenzura burgheză, care le-a 
suprimat cu brutalitate, la 
puțin dupâ apariție. Publi-

socialâ, Alexandru Sahia a 
continuat lupta și cu mij
loacele artei. Sobre, într-un

Alexandru
Sahia 

contempo
ran cu noi

și cu tinerețea noastră
ciștul, însă, mai avea o șan
să : literatura. Ca scriitor 
realist, angajat pînă la sa
crificiu în apărarea omului, 
a destinului acestuia, a setei 
lui de libertate și dreptate

ton grav, nuvelele sale („Li
zina vie', „Revoltă în port", 
„Ploaia din iunie', „Execuția 
din primăvară", „Moartea 
tînărului cu termen redus", 
„Moartea înghifitorului de

săbii*, „întoarcerea tatei din 
război", „în cîmpia de singe 
a Mărășeștilor") constituie, 
în egală măsură, un rechi
zitoriu și un elogiu. Rechi
zitoriu — la adresa socie
tății burgheze cu toate ra
cilele ei, și elogiu al eleva
ției morale a oamenilor sim
pli, al dragostei lor pentru 
muncă, pentru dreptate. Re
gistrul operei este restrîns ; 
timpul nu i-a îngăduit să se 
desfășoare. Printre rînduri 
vibrează, însă, o conștiință 
neliniștită, cu o aspirație ne
reținută către un ideal pla
sat într-un viitor apropiat.

Idealul pentru care a mi
litat Alexandru Sahia s-a în- 
făotuit cîțiva ani mai tîrziu, 
odată cu intrarea României 
pe făgașul socialismului. 
Scriitorul, din păcate, nu mai 
era. în flacăra pasiunii de 
vizionar, se consumase și 
existența sa umană. Mesaiul 
ardent, de o nobilă revolta 
față de inechitățile vieții din 
trecut și de o imensă com
pasiune pentru cei vitregiți 
de soartă, redă necontenit 
memoriei noastre un profil 
exemplar. Căci, din perspec
tiva celor șase decenii cîle 
s-au scurs de la nașterea 
scriitorului, Alexandru Sahia 
rămîne mereu contemporan 
cu noi și cu tinerețea noas
tră.

NICOLAF, BALTAG

Moment solemn la Școala 175: 
primirea cheii de către cei 

mici

★
Intr-adevăr, în mare măsură, ț 

dxncuJfăeo inaccesibili este o le
gendă, deși prin aceasta nu se 
exclud, de la sine, mimetismul, 
complicarea găunoasă, obscuri- 
zarea lipsei de idei etc. Scriitorii 
autentici, cei care interesează la 9 
urmzi urmei, nu produc o litera
tura inaccesibilă, dar țin în chip 
justificat la demnitatea scrisului. 9 
la condiția de scriitor. De altfel, 
termenul exact cămine acela de 
dificultate, întrucît orice creație W 
autentică nu este comodă, ci îm
potriva comodității, nu e confor- 
mistâ, ci împotriva conformismu- V 
lui ș.a.m.d. Orice act serios și cu 
adevărat util e dificil. Se exage- ț 
rează însă curent pe seama aces
tei dificultăți reale, izvorită în 
chip natural din structura crea- ț 
ției. Opere și autori citiți în fugă 
pot fi declarați inaccesibili și, în- 
dată după aceasta, incluși în ca- ț 
tegoria elitei. Există cu adevărat 
o literatură de 
Cine și pentru cine o face? In9 
realitate dorim o întreagă litera
tură de elită, o literatură al cărei 
nivel artistic să facă cu cinste 
față elitei scrisului românesc de-a 
lungul întregii noastre istorii. O | 
literatură care se dorește exem- W ■ 
piară se adresează aleșilor, e ade
vărat, dar acești aleși sînt chiar 4b 9 
publicul pe care-l educă. Mai e ■ 
nevoie să reafirmăm că, în afara i 
acestui raport cu publicul, litera- 9 [ 
tura, arta în general, nu e posi
bilă ? Obiect și subiect, omul £ I 
este singura rațiune a literaturii. ■ 
In aceasta se relevă și raportul a ■ 
atît de mult discutat. |

Foto : C. CONSTANTIN
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o cu adevarat i 
pentru elită ? _ 9 
e o face ? In M >

Convorbiri realizate de
DUMITRU DINULESCU

BREVIARUL...Deal de-o parte, deal pe 
cealaltă. între ele, mediator 
binevoitor, Bistrița Aurie. Iar 
alături, șoseaua spre Prislop, 
înșirind casele pe ambele la
turi, ca niște mărgele de hor
botă puse la gît în zi de săr
bătoare.

Ciocăneștii este sat lung, de 
17 kilometri. Lung, ureînd 
parcă să apropie vecinii de 
dinainte — lacobenii — cu cei 
din spate, Cîrlibaba.

De cum ti treci pragul, in
tri în lumea inedită a caselor

sprinceana casei, între ferestre 
sau auirea. Este pe frontispi
ciul clădirilor, o explozie ne
așteptată de linii și culori, tri
mise derutant spre retina pri
vitorului.

UN UNIVERS ARHI
TECTURAL INEDIT

sale. Deloc mari și deloc spec
taculoase, casele din Ciocă
nești fură privirea, lipind-o de
finitiv de fruntea lor. Au cobo- 
rît, de pe mîneci și de la ti
mar, de pe poala cămășii, de 
la guler, sabace înflorite, gă- 
sindu-și loc de strălucire sub

Venind dinspre Iacobeni, 
găsești majoritatea caselor în
dreptate spre tine. Brîul flo
ral, întins pe laturile vizibile, 
se detașează pe fondul deschis 
al pereților, deasupra ferestre
lor. De cele mai multe ori — 
același motiv, repetat, egal, în

spațiu, intercalat de un altul 
ce scoate în evidență „puiul" 
principal. Alteori, bandă con
tinuă, fără amănunte. Un che
nar mărginește, peste tot a- 
proape, desenul. Intre ferestre, 
pe plinuri, figuri prelungite 
prin 2—3 brațe sau două fi
guri mai mici, suprapuse. Co- 
loristic, domină negrul, verde
le, galbenul, rar de tot culoa
rea maron, asigurînd pe albul 
manșetei un efect aparte.

Nu toate casele din Ciocă
nești au înfățișarea descrisă 
mai sus. Observi aceasta de la 
prima privire pe care o arunci 
de-a lungul șoselei. La mijloc 
este numai faptul că Dumitru 
Tomoioagă, meșterul autor, 
arhitectul acestor case-bijuterii 
de artă, a început să lucreze 
abia prin 1953. Dar s-au ridi
cat, de atunci, destule case 
de felul acesta, impunînd deja 
o tradiție. Casele cu desene 
decupate din cămăși înflorate 
alcătuiesc aici un mic univers 
inedit și tulburător. O notă de 
poezie aparte, in peisajul Bis
triței aurii. N. U.

THlSCAUNf

1530 — Fotbal : Progresul —
U.T-A. Transmisiune 
de la Stadionul „Re
publicii".

lL3t — Pentru copii : Ecra
nul cu păpuși: „Cău- 
tați— balonul I" de 
Gh- Meheș. Inter
pretează colectivul 
Teatrului de păpuși 
din GalațL

ll.M — Mult e dulce și fru
moasă— — emisiune 
de limbă română. 
„în lumea gramati- 
ăi — Articolul".

lMt — Telejurnalul de sea
ră.

18,58 — Buletinul meteorolo
gic. Publicitate.

19,H — Festivitatea de des
chidere a Jocurilor 
Olimpice de vară — 
Mexic 1968. Trans
misiune directă de 
la Ciudad de Mexico.

— Dem Furdui — ma
tineu și... seara.

22.15 — Film serial „Răzbu
nătorii".

23,05 — T e 1 e j 
Iul de

23.15 — închiderea
programului I.

21,39

urna- 
noapte.

emisiunii

PROGRAMUL II
19.30 — Festivalul internațio

nal „Toamnă muzi
cală clujeană". 
Transmisiunea con
certului simfonic al 
orchestrei Filarmoni
cii de stat din Cluj, 
în program : Vitralii, 
șase piese pentru or
chestră de Mihai 
Moldovan (primă au
diție) ; Concertul în 
la minor pentru pian 
de Schumann ; „Ma
rea" de Claude De
bussy. Solist Harry 
Detyner (Elveția). 
Dirijor Emil Simon.

21,00 — Roman foileton „For
syte Saga" (V).

21,50 —- Bis... pe 16 mm. Po
vestea canțonetei na
politane (II).

22.30 — închiderea emisiunii
programului II.

I

I
I
I
I
I

I
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I
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I
I
I

Azttropoîogu!
Foto: N. CRISTOBEANU.

GEAMURILE 
DIN ZAHĂR

...sînt folosite în mod cu
rent în filmele în care inter
vine necesitatea ca eroii să 
zboare literalmente pe fe
reastră. Ele se confecționează 
dintr-un strat subțire de za
hăr, tratat ulterior cu un lac 
transparent. în lumina re
flectoarelor, ele au perfect 
aparenta sticlei, prezentînd 
avantajul că atunci cind sînt 
sparte nu rănesc.

NIMIC NOU 
SUB SOARE

O veche practică populară 
prescrie pentru anemie mere 
coapte în care au stat înfip
te cuie de fier. Medicina mo
dernă prescrie și ea fierul în 
combaterea anemiei. Cerce
tări recente întreprinse de 
un grup, de specialiști din 
Miinchen arată că înmulți
rea globulelor roșii depinde 
în mare măsură de proporția 
amestecului între fier și vi
tamina C, adică tocmai ceea 
ce prescria terapia populară.

PE CLABUCET
Constructorii grupului 3 

șantiere al Trustului de con
strucții locale Brașov se 
află, în aceste zile, pe coa
mele Clăbucetului și Gârbo
vei, în munții Bucegi. Dar 
nu ca. turiști ! în locul ruc
sacului, ei poarta pe umeri 
uneltele de muncă. Constru
iesc un telescaun, instalație 
mult solicitată și care va 
face accesibilă turiștilor o 
porțiune de 2 kilometri pe 
traseul abrupt dintre Clăbu- 
cet și Gîrbova. Instalația, 
din care a fost deja con
struită o bună parte și care 
va intra în folosință încă în 
acest an, este prevăzută cu 
toate condițiile de confort și 
de siguranță a funcționării.

R. LAL

LOC

FILAT
postaRoxum 55»

• Seria „Mari aniversări" apare anul acesta în 
tranșe succesive și nu simultan, ca în trecut. Cele 
trei mărci pe care vi le prezentăm au fiecare un 
tiraj de 1 milion de exemplare, sînt tipărite în tief- 
druck pe hîrtie cromo, în 4 culori. Valorile sînt: 1,60 
lei pentru Mircea cel Bătrîn (550 ani de la moarte), 
40 bani pentru Ion Ionescu de la Brad (150 ani de 
la naștere) și 55 bani pentru Emil Racoviță (100 ani 
de la naștere). Machetele sînt realizate de Ion Du- 
mitrana.

• Seria „120 ani de la revoluția de la 1848" cu- 
prinde 3 valori: Nicolae Bălcescu (de Gh. Tattarescu) 
55 bani, Avram lancu (de B. Iacovescu) 1,20 lei si 
Vasile Alecsandri (de M. Levaditti) 1,60 Iei. Lingă 
portrete este reprodusă o gravură de epocă. Mărcile 
sînt policrome fi au fost tipărite în offset.

OCT. U.

ABC
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„CONDIȚIA TINEREȚII
ȘI CONDIȚIILE AFIRMĂRÎl“

I
Două realități me
rită să ne rețină — 
într-o dezbatere despre 
condiția tînărului cer
cetător — atenția. Îd 

primul rind, faptul că pro
gresele științifice sînt, astăzi, 
la noi, atît de importante, de 
multilaterale și de rapide, Incit 
sînt mereu necesare cadre noi 
pregătite, Ia nivelul de exigență 
al zilei. In al doilea rind, faptul 
că avem, în domeniul științei și 
maeștri dar și „candidați de 
maeștri" de cea mai bună cali
tate.

în analiza acestor aspecte, vom 
pomi de la faptul că cercetarea 
științifică în patria noastră a în

Sub titlul de mai sus, ziarul nostru a publicat, în numărul din 2 octombrie a.c., 
o „Tribună a tînărului cercetător" în care erau dezbătute cîteva principii generale — 
în strinsă legătură cu realitățile practicii cotidiene — privind condiția, sarcinile, 
orizonturile de afirmare ale cercetătorului științific aflat la începuturile activității sale. 
Ca răspuns la problemele ridicate, pe adresa ziarului au sosit o serie de scrisori. Pu
blicăm, in acest număr, cîteva dintre ele, solicitînd în continuare opiniile celor inte
resați.

In anii construcției 
socialiste s-au pregătit 
numeroase și valoroase 
cadre de cercetare — 
un contingent numeros

și cu o pregătire înaltă, 
de neconceput altădată — 
care au urcat trepte tot 
mai înalte în domeniul științei. 
Tineretului, încadrat în cercetarea 
științifica, i se creează astăzi cele 
mai generoase condiții pentru a- 
firmarea energiei, a talentului, a 
potențialului său intelectual.

După terminarea facultății, ti
nerii care sînt repartizați în in
stitutele Academiei sînt încadrați 
ca cercetători stagiari. După o 
perioadă de stagiarat, care va
riază în limite destul de largi, ei 
sînt încadrați ca cercetători, în 
urma unui concurs, pe baza unui 
plan de promovare.

Cîteva amănunte se cuvin, la 
acest punct, dezbătute. La baza 
acestui plan de promovare nu 
există, încă, în general, un cri
teriu eficient și stabil. Cel pu
țin deocamdată, acest lucru ră- 
mîne de domeniul dezideratelor, 
și asupra sa ar fi necesar, după

Gheorghe din institutul nostru, 
care nu a fost atestată la timp, 
cu toate că avea două lucrări în 
colaborare. Pentru a se repara 
nedreptatea făcută, organizația 
U.T.C. a sesizat cazul și, cu spri
jinul organizației de partid, el a 
fost rezolvat.

Exigențele economiei și ale 
culturii noastre socialiste, ritmu
rile înalte ale revoluției științifice 
și tehnice contemporane, impun 
investigații de o complexitate 
mereu crescîndă, care pot fi a- 
bordate cu eficiență de echipe de 
cercetare, de colective de cerce
tare. Fiecărui membru al colec
tivului trebuie să-i revină, după 
părerea mea, o anumită latură, 
un anumit aspect al problemei 
investigate, cu care are contin
gențe intelectuale strînse. Lu
crul în colectiv nu trebuie 
să înnăbușe inițierea crea
toare a celor aflați la începutul 
muncii de cercetare, nu trebuie 
să-i transforme în executând do
cili ai unor operații mărunte ; ei 
trebuie să aibă răspunderea re
zolvării unui aspect concret al 
problemei cercetate. Paralel cu

ceput prin „grefa de experiență". 
Cu alte cuvinte, mai ales în a 
doua jumătate a secolului tre
cut, a început să se dezvolte tot 
mai impetuos, și în tot mai multe 
sectoare, pregătirea dt mai bună 
a elementelor de frunte ale ti
neretului nostru progresist Me
toda s-a impus de Ia sine : învă
țătura primită de la sursă, în

cele mai bune centre internațio
nale și de la cei mai cunoscuți 
oameni de știință. Un exemplu 
strălucit îl constituie Victor Ba- 
beș. După ce s-a făcut apreciat 
prin studierea și aplicarea renu
mitelor descoperiri științifice ale 
lui Louis Pasteur și Rudolf Vir
chow. el a fost trimis ca bursier 
în laboratoarele lor. „Grefa“ a-

TÎNĂRULUI -----------------------
------------------  CERCETĂTOR

— Patru academicieni vă prezintă patru cercetători —

Ing. DAN FIN’TESCU

Inginerul Dan Fințescu este autorul a

•
 peate 20 de brevete de invenție, în majo

ritate omologate In multe alte țări ale lu
mii. Printre ele, aș menționa acționarea 

electrici automatizată a instalației de foraj „E- 
75“, cu rezultate excelente în exploatare.

Continuînd aceste lucrări, tînărul inginer a 
conceput o instalație de comandă electrică auto
matizată pentru utilajele de foraj de mare adin- 
cime Acționată de motoare de mare putere, a 
ceasta instalație permite executarea forajului 
fără pericolul de rupere a coloanei sau de de
pășire a solicitărilor admise.

Realizările tînărului cercetător Îmbină ele
mente de construcție și de comandă moderne, Tn 
instalații complexe, concepute după scheme ori- 
rinale capabile de performanțe la nivelul teh
nicii mondiale.

ceasta de experiență a dat roade 
bogate, așa cum prea bine se 
știe.

Această „grefă" mi se pare 
de un interes vital, spre a evita 
rămînerea în urmă. Dar, pentru 
aceasta, candidatul la ascensiune 
trebuie să poată citi în original 
publicațiile străine cele mai noi, 
cele mai importante pe plan, 
mondial, să poată vorbi și scrie 
bine cel puțin limba țării unde 
este trimis să se specializeze

„Grefa de experiență" — în 
aceste condiții — prinde. Tînă- 
rul nostru specialist, revenind în 
țară, are nevoie, în continuare, 
de condiții favorabile pentru a 
aplica și dezvolta cele însușite. 
Continuîndu-și munca, el nu tre
buie să întâmpine bariere artifi
ciale. Spun aceasta, pentru că 
mai sînt — deși izolate — cazuri 
cînd, să zicem, un foarte tînăr 
specialist, deși realizează o lu
crare apreciată atît în țară cît 
și peste hotare, își vede numele 
precedat de un altul, așa-zis de 
garanție, chiar dacă garantul nu

Acad. A. AVRAMESCU

Deși lucrează în cadrul centrului de 
Chimie Fizică al Academiei de numai doi 
ani. doctorandul Constantin Ghirvu a 
reușit să obțină rezultate de mare inte- 

științific. Abordind stadiul substituției cu

LA BAZA AFIRMĂRII 

ni i 'valoarea 

lucrărilor

res
gruparea sulfonică a moleculelor aromatice, ci 
a elaborat un model teoretic, bazat în esență pe 
teoria perturbațiilor, cu ajutorul căruia s-au pu
tut calcula unele proprietăți ale moleculelor 
unor acizi sulfurici. Continuînd aceste studii, el 
a perfecționat aspectul teoretic al tratării, luind 
în considerație factori de natură electronică, de 
obicei neglijați în tratările simple.

Rezultatele obținute de tînărul cercetător 
aduc prețioase contribuții la cunoașterea consti
tuției electronice a moleculelor unor substanțe 
cu largă utilizare in industria chimică.

Doctorand CONSTANTIN GHIRVU
Prof. univ. dr VICTOR SAHIN1 

membru corespondent ai Academiei

părerea mea, să se concentreze 
mai multe eforturi. De exemplu, 
la Institutul de fizică-Bueurești, 
în decurs de trei ani, s-a schim
bat de trei ori criteriul de în
tocmire a.planului de promovare ; 
astfel că, în ceea ce mă privește, 
după aproape șapte ani de acti
vitate neîntreruptă în Institut, 
lucrări în reviste străine de spe
cialitate, premiul Academiei (în 
cadrul unui colectiv) și teza de 
doctoiat în faza de susținere, 
pînă acum cîteva luni ocupam tot 
funcția de cercetător stagiar.

Criteriul obiectiv care trebuie 
să stea la baza planului de pro
movare este — consider — va
loarea lucrărilor create. Aici in
tervine, însă, problema îndrumă
rii șî a controlului. Astfel. în pri
vința îndrumării, s-au folosit — 
și se mai folosesc uneori, din pă
cate — diferite practici care au 
dus la situația în care unele ca
dre de conducere din cercetare, 
ce aveau misiunea formării cola
boratorilor tineri, au devenit su
bit, după cîteva îndrumări, co
autori ai acestora. Mai mult, a 
ceste lucrări efectuate în cola
borare, nu erau luate în consi
derare totdeauna Ia atestarea ti
nerilor, deoarece contribuția lor 
apărea incertă în cadrul unui co
lectiv de cadre cu experiență în 
cercetarea științifică. în această 
situație, s-a aflat stagiara Viorica

lucrările efectuate în colectiv, 
cercetătorilor începători trebuie 
să li se dea posibilitatea reali
zării unor contribuții originale, 
independente, încă din primii ani 
de stagiarat (eventual sub forma 
unor studii monografice de an
samblu). Organizația U.T.C., prin 
comisia social-profesională, poa
te și trebuie să sesizeze si să a- 
ducă la cunoștința direcției insti
tutului aspectele negative. Nici 
un tînăr cercetător nu respinge 
o îndrumare reală șî efectiva. Nu 
trebuie confundate însă actele de 
indisciplină cu tendințele de ac
tivitate creatoare independentă, 
cu luările de poziție împotriva 
unor manifestări retrograde.

în societatea noastră s-a creat 
climatul necesar aprecierii fie
cărui cercetător, potrivit contri
buției proprii aduse în activita
tea practică. Tn acest cadru, cri
teriul valorii lucrărilor create, 
pus la baza planului de promo
vare, răspunde principiului so
cialist de repartiție și poate iuca 
un important rol stimulator în 
activitatea tinerilor cercetători.

LUCIAN BRÎNDUȘ 
cercetător stagiar Ia Institutul 

de fizică-Bueurești, 
secretar al organizației 

U.T.C. nr. 3 
din cadrul Academiei R.S.K.

Dr. VICTOR GHETI

Doctorul Victor Gheți se ocupă, actual-

•
 mente, de studiul unei probleme extrem 

de interesante din domeniul imunochi- 
miei. privind participarea intestinului la 

procesele imunologice. Cercetările sale indică 
posibilitatea ea intestinul să fie unul din locu
rile unde se rețin și se prelucrează antigenele. 

Dr. Gheți a reușit să identifice, prin microsco
pia de fluorescentă, localizarea intracelulară a 
antigenului. Cu ajutorul unor metode imunochi- 
mice, s-a reușit determinarea scindării antige
nului și a naturii chimice a acestor fragmente. 
Aceste rezultate oermit formularea ipotezei că 
intestinul este cel care reușește să facă apte 
antigenele pentru declanșarea sintezei de anti
corpi

Mă bucur că unu! dintre tinerii mei colabora
tori a reușit să obțină asemenea rezultate.

Acad. EUG. MACOVSCHI ,

și-a adus contribuția cuvenită la 
respectiva lucrare.

în aceste condiții, munca tî
nărului nu este recunoscută pe 
măsura meritului și, implicit, nici 
promovată. Sau, deși i se recu
nosc meritele, el nu poate obține 
un grad superior, deoarece Ia 
institutul în care lucrează nu sînt 
locuri în schemă.

în tratamentul modern al can
cerului, de pildă, s-au găsit solu
ții noi de către o serie de elevi 
ai școlii românești. Este vorba 
de înlocuirea unor porțiuni de 
organe distruse de cancer sau 
profund deteriorate de trauma
tisme, cicatrici etc. O asemenea 
descoperire, făcută în țara noas
tră de către un tînăr om de 
știință, un medic, se bucură în 
toate centrele mari de specialitate 
de peste hotare de o popularitate 
binemeritată. Cu toate acestea el 
a rămas la același grad profesio
nal. De ce această inadvertență?

Aș putea aminti, în aceeași or
dine de idei și cazul unui alt 
confrate tînăr de mare talent, 
care, în cele mai noi probleme 
de biologie celulară, a identificat 
un fenomen nou și l-a pus în 
valoare. Totuși posibilitățile sale 
de lucru, aproape la fel ca în 
primul caz, nu sînt încă destul 
de largi, iar ascensiunea sa pro
fesională și științifică se lovește 
de nedorite bariere artificiale 
provenind din neînțelegerea res
pectivei conduceri de institut.

Ce remediu se poate găsi la 
astfel de stări de lucruri, care,

deși izolate, au consecințe pe 
care nu le dorim ? Răspunsul e 
unul singur: promovarea cura
joasă a cadrelor tinere, talentate, 
a cadrelor cu simț de răspundere 
dezvoltat și care dispun de o 
înaltă etica profesională. Trebuie 
reglementată peste tot, în cadrul 
institutelor de cercetări, asigu
rarea permanentă a asistenței 
științifice privind lucrările de di- 
zertație, care constituie un alt 
mijloc de pregătire și promovare 
a cercetătorilor. Evoluția candi
datului se poate ajuta pas cu 
pas conform unui plan inițial. 
Mai mult chiar, ea necesită o 
conlucrare permanentă între cei 
doi factori interesați, între pro
fesorul îndrumător, care are tot 
interesul ca elevul său să reali
zeze un salt calitativ, și docto
rand, care trebuie să realizeze în 
final o lucrare științifică nu nu
mai publicabilă, ci de înaltă ți
nută și deschizătoare, dacă se 
poate, de drumuri. De aceea, lu
crarea de dizertație implică un 
anumit grad de maturitate pro
fesională. Este necesar, de ase
menea, ca rezultatele obținute în 
cercetare să fie atent verificate 
pe parcurs, pentru ca redactarea 
pe care o va face candidatul, și 
numai candidatul (nu și îndru
mătorul), să fie realizată în bune 
condițiuni. Anii folosiți pentru o 
dizertație, efectuată în atare cli-

de experiență 
și implicațiile ei

mat pozitiv vor fi cea mai bună 
scoală. Se va cuceri, astfel, nu 
un titlu științific, ci o specializare.

Dar drumul tînărului om de 
știință nu se oprește aici; el abia 
pornește, o dată cu obținerea ti
tlului de doctor. De aceea, în 
continuare, esențială este posibi
litatea de evoluție creatoare as
cendentă, fără obstacole. Fără a- 
cest „grafic continuu", nu se 
poate promova competent în 
știință. Se cunosc cazuri cînd, 
sub ochii neatenți ai unor șefi 
de colective, tînărul cercetător, 
după o anumită specializare în 
străinătate, începe tot acolo o alta 
cheltuindu-se astfel, fără acope
rire timp, muncă, bani. Aceasta, 
datorită faptului că nu întot
deauna sînt selectați și trimiși la 
specializare în principalele cen
tre științifice elementele cele mai 
capabile.

încheind, trebuie să afirm încă 
o dată că este în interesul între
gii noastre societăți — acum, 
cînd știința românească a cuce
rit atîtea victorii de prestigiu și 
cînd condițiile dezvoltării ei sînt 
cele mai rodnice — ca cei aflați 
în vîrful ierarhiei științifice să 
selecționeze și să îndrumeze cît 
mai eficient, și cît mai stimula
tor pe tinerii cercetători valo
roși — schimbul de mîine al 
științei noastre.

Prof. dr. docent 
EMIL CRĂCIUN 

membru corespondent 
al Academiei
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Tntr-ao timp scări, dr. Mircea Duțescu 

a rearit să «e afirme pe plan științific, 
prrzentind. în cadrai simpozioanelor So
cietății de oftalmologie. nu mai puțin

de zece comunicăn de mare interes științific.
Una din preocupările sale permanente este 

cercetarea mijloacelor de investigare moderne 
în edemul hidrodinamieii oculare, problemă de 
mare actualitate in oftalmologie.

In lacrarea sa de doctorat, intitulată ..Tono- 
grafia în diagnosticai glaaeomalui incipient", dr. 
Mircea Da țeseu a abordat cu curaj una dintre 
cele mai interesante probleme ale oftalmologiei : 
depistarea precoce a glaaeomului. problemă 
pentru rezolvarea căreia se fae numeroase efor
turi pe plan mondial.

Cercetările tinărulu! medic au dus la găsirea 
unor procedee simple, care permit un diagnostic 
precis al bolii în faza ei incipientă, prevenind 
astfel procesai ireversibil al bolii.

Prof. univ. dr. doc. PETRU VANCEA 
membru corespondent al Academiei Dr. MIRCEA DUTESCU

A NCHETA
NOASTRĂ J
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• Recent, lucrări românești 
dih diverse domenii ale teh
nicii au lost traduse peste ho
tare în țări cu o bogată expe
riență din diferite ramuri ști
ințifice. Lucrări datorate unor 
oameni de știință ca acad. Gr. 
Moisil („Teoria algebrică a 
mecanismelor automate"), a- 
cad. E Carafoli („Aerodina
mica vitezelor mari"), acad. 
C. D. Nenițescu („Chimia or
ganică"), prof. Gli. Cartianu 
(„Modulația de frecventa*} 
etc. au fost traduse în mai mul
te limbi), ca și alte nu
meroase lucrări. Li se alătu
ră, de asemenea, ca de pildă, 
„Chimia fizică a silicaților 
tehnici" de prof. S. Solacolu, 
„Identificarea lemnului" de 
prof. Ghelmeziu N. și Suciu 
P., „Geologia R. S. R." de 
prof. Oncescu N., „Reforma
rea catalitică" de prof. Ra- 
șeev, „Exemple de calcul pen
tru proiectarea fundațiilor" 
de prof. Hugo Lehr, „Tehno
logia petrochimică" de dr. 
ing. Desie ș.a.

• în Franța a apărut lu
crarea — semnată de acad, 
prof. Th. Burghele și colec
tiv —■ „Rinichiul de șoc", iar 
zilele acestea a intrat în li
brării cea de a șasea ediție a 
lucrării profesorului Gh. Car
tianu, „Modulația de frecven
ță", tipărită sub auspiciile cu
noscutei edituri DUNOS pre

cum și lucrarea „Paraboloidul 
eliptic și hiperbolic în con
strucții" de Beleș N. și 
Soare M.

• Dintre numeroasele solici
tări de cărți științifice și teh
nice românești, înregistrate în 
ultimele luni, cităm : Univer
sitatea Yale din S U.A. cere 
„Probabilitatea în geometrie" 
de M. Stoka și R. Teodorescu 
și „Teoria jocurilor" de Cincu 
G. ; „Lybrary of Congres" 
comandă „Sistemul bănesc al 
leului și precursorii lui" de C. 
Kirițescu (același titlu fiind so
licitat și de o casă de spe
cialitate din Bulgaria). Uni
versitatea din Michigan a co
mandat lucrarea lui Sica Gh. 
și P. Marian, intitulată „împo
triva pierderilor în economie", 
iar alte institute de speciali
tate din S.U.A. au comandat 
„Teoria aripii în regim turbu
lent" de Prozac E. Carafoli.

• Lucrările de matematică 
românească se bucură, de ase
menea, de un larg interes. Din 
Canada s-a comandat „Spații 
vectoriale normate" de G. 
Marinescu ; din Brazilia este 
cerută lucrarea „Probabilita
te și geometrie" de M. Stoka 
și R. Teodorescu ; „Maison du 
livre", din Franța, solicită 
„Gramatici și automate finite" 
de S. Marcus.
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Promovarea tînărului 
cercetător este regle
mentată printr-un sis
tem de prevederi care, 
în ultima vreme a

fost supus unor înnoiri bine
venite „Treptele promovării" 
reprezintă, succesiv obiective 
de realizat și recompensă 
a muncii cercetătorului, potri
vit diferitelor etape ale dezvol
tării capacităților lui științifice. 
In acest proces intervin două ca
tegorii de condiții.

drept disponibilități pentru cer
cetare ; se mai întîmplă, de ase
menea, ca ambiția ocupării unui 
Ioc fruntaș să fie confundată cu 
o trăsătură volitivă fermă a per
sonalității. In aceste cazuri, poa
te rezulta mai tîrziu un dublu 
deficit: pentru individ și pentru 
cercetare. Evitarea formării unui 
viitor cercetător mediocru și, 
evident, promovarea în munca 
științifică a unor oameni cu în
clinații certe, impun institutelor 
de învățământ superior îndatori-

aștepte, uneori, 5—6 ani promo
varea în postul de cercetător la 
care rezultatele sale îi dădeau 
dreptul mai repede; și aceasta, 
pentru că în planul de promo
vare nu sînt prevăzute atîtea 
posturi de cercetător cîte nece
sități reale sînt. Acordarea drep
tului de abordare independentă 
a unei teme de cercetare în a- 
cest răstimp este o măsură con
cretă de recunoaștere morală a 
gradului său de perfecționare, 
dar întîrzierea promovării de

Prima categorie este constitui
tă din condiții care vizează în
sușirile sau premisele individuale, 
absolut indispensabile viitorului 
om de știință : interesul și apti
tudinile pentru cercetare, pa
siunea care animă voința de a 
crea, efortul sistematic de per
fecționare, de autodepășire. De 
la aotivitatea de informare ge
nerală și selectivă pe terenul di
versificat al unei științe, la a- 
bordarea independentă și plină de 
cutezanță a unei tematici de cer
cetare și, de aici la urmărirea 
consecventă a valorificării prac
tice a rezultatelor obținute, a- 
ceste trăsături — care, cultivate 
în timp, devin caracteristici ale 
unui autentic om de știință — 
se manifestă ca o condiție sine 
qua non a realizării cercetătorului 
ca personalitate distinctă, crea
toare. Se întîmplă, uneori, oa do
rința stârnită de „mirajul" desco
peririi științifice să fie luată drept 
interes și pasiune, iar unele re
zultate care vizau doar obținerea 
unor calificative ridicate în fa
cultate să fie considerate

PROMOVAREA
în raport cu tine însuți

rea cunoașterii de fond a aptitu
dinilor studenților, precum și a 
formării lor preliminare.

A doua categorie de condiții 
este constituită din cele exterioa
re tînărului, cele obiective. Cu
noscând însemnătatea socială și 
finalitatea practică a cercetării 
științifice, tînărul aspirant la 
demnitatea de om de știință se 
angajează cu toate forțele într-o 
muncă plină de satisfacții, dar 
nu ferită de unele asperități. Se 
cuvine să vorbim despre unele 
dintre acestea din urmă. Așa, de 
pildă, se mai întîmplă ca un cer
cetător stagiar, după atestarea 
primilor trei ani în activitate, să

facto constituie un teren prielnic 
eroziunii unor elanuri.

Profilarea tînărului cercetător 
pe un anumit domeniu al spe
cialității sale științifice, asigura
rea condițiilor trecerii la activi
tatea independentă — sînt pro
bleme de ordinul îndrumării 
științifice și al climatului psiho
logic de muncă. Din cunoștin
țele pe care le am referitoare la 
profilarea unor colegi ceva mai 
tineri, am conchis că afinitatea 
cu o anumită problematică tre
buie apreciată și din perspectiva 
preferințelor acelui tînăr, prefe
rințe justificate, concordante cu 
sarcinile științei în care el pro

fesează, și nu numai după pla
nul imediat de preocupări ale 
unui conducător de colectiv. 
„Programarea" din afară a pro
filului unui cercetător, pe motiv 
că acesta, fiind tînăr, n-a acu
mulat de ajuns ca să aibă prea 
mult de pierdut, duce la un cli
mat psihologic nefavorabil dez
voltării științifice.

Aspectele enunțate mai sus 
privesc promovarea ca act orga
nizatoric, ceea ce nu este de loc 
lipsit de însemnătate. Există, 
însă, și un alt aspect — poate 
cel mai important — și anume 
acela al actului de autodepășire : 
promovarea în raport cu tine în
suți. Socotesc importantă, în a- 
cest sens, relevarea unei condiții 
practice fundamentale — docto
rantura — această veritabilă 
școală a independenței ca gîn- 
ditor, această probă de speciali
zare cu caracter de examen de 
definitivat în activitatea științi
fică. Doctorantura constituie, 
înainte de toate, prilejul de con
sacrare într-un domeniu, prin 
aceea că solicită și valorifică edi
ficator experiența anterioară și 
definește direcția preocupărilor 
ulterioare. îndrumat cu grijă și 
competență, tînărul cercetător se 
poate înscrie activ în dezbateri, 
se poate afirma și angaja în 
perspectivă, asumîndu-și, impli
cit, obligații pe care Ie poate 
onora. Acesta mi se pare mo
mentul crucial al promovării.

GH. NEACȘU 
cercetător științific principal 

Institutul de psihologie
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exclusă. Sîngele uman are func
țiuni extrem de complexe, cu
prinzând elemente de o impor
tanță considerabila : globule ro
șii, globule albe, trombocite, 
numeroase fracțiuni proteice 
din plasmă, dintre care pe pri
mul plan aș situa gama-globuli- 
nele cu ajutorul cărora organis
mul luptă împotriva infecțiilor 
și fibrinogenul necesar în sin- 
droamele hemoragice. Importan
ța deosebită a sîngelui uman în 
terapeutică nu poate fi în nici 
un caz, micșorată. Perspectiva 
deschisă de experiențele dr-ului 
Geyer ar consta în utilizarea 
acestor emulsii în tratamentul a- 
nemiilor refractare sau în tera
peutica de urgență în cazul in
toxicațiilor acute cu toxice net

proprietăți surprinzătoare : în 
soluții apoase, ele s-au dovedit 
agenți excelenți de transport al 
oxigenului către țesuturi și, în 
același timp, pentru eliminarea 
bioxidului de carbon rezultat în 
arderile vitale. Aceste proprie
tăți — se credea pînă acum — 
sînt apanajul exclusiv al hemo
globinei.

Experiențele efectuate de dr. 
Geyer au verificat tocmai acest 
rol de oxigenant al țesuturilor 
vii, atribuit emulsiei de rășini 
fluorurate. După ce a constatat 
că doze masive de emulsie in
jectate în țesuturile a 200 de 
șoareci albi nu au acțiune to
xică asupra organismului aces
tora, cercetătorul american a 
trecut la înlocuirea sîngelui mi
cilor animale. Sîngele a fost 
aspirat. în totalitatea sa, prin 
vena jugulară, injectîndu-se, în 
același timp, o cantitate cores
punzătoare de emulsie fluoru- 
rată. Rezultatele au fost reve
latoare : „pacienții“ supuși aces
tei originale transfuzii au su
praviețuit nu mai puțin de 8 
ore, în care timp și-au reve
nit din anestezie, comportin- 
du-se apoi normal, răspunzind 
diferiților stimuli, ca zgomotul, 
lumina, durerea, în același timp 
și in același mod ca și martorii. 
Dr. Geyer a precizat, însă, că, 
după părerea sa, cauza morții 
animalelor trebuie să fie cu to
tul alta decît asfixia, deoarece, 
la autopsie, a constatat o oxi
genare normală a celulelor.

O altă serie de experiențe, în 
cadrul cărora sîngele a fost în
locui: numai în proporție de 80 
la sută, a dat rezultate și mai 
probante: animalele nu numai 
că au supraviețuit, dar și-au 
făcut rapid și. aparent fără 
ficultăți. un „stoc- normal 
globule roșiL

In sfîrșit, date Interesante 
fost obținute si din alte 
de experimente privind circula
ția emulsiei de rășini fluorurate 
tn sistemul „inimâ-plă—
mini** la clini.

Rezultatele experiențelor e- 
lectuate in laboratoarele Uni
versității Harvard au fost viu 
comentate în lumea științifică, 
un interes Justificat de pers
pectivele extraordinare ale a- 
cestei reaiizări.

In dorința de a preeenta citi
torilor noștri opiniile autorizate 
ale specialiștilor cu privire la 
aceste experiențe, ne-am adre
sat unor cercetători din dife-

CRONICA

IPO
TEZE O senzațională experiență științifică și

perspectivele ce se deschid din proiectul ei
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VIRTUȚILE „SELENIULUI 75"

cu raze X (cum ar fi pancreasul 
rului).

Recent a fost pusă la punct o nouă metodă de 
diagnosticare a tumorilor canceroase. Pacientu
lui i se injectează un preparat radioactiv — de 
exemplu, un derivat al „Seleniului 75“. Pre
zența tumorilor modifică intensificarea radiațiilor,
tate pe un ecran fluorescent, permit localizarea precisă a aces
tora. Pe lîngă rapiditate șl ușurința execuției, noua metodă per
mite depistarea tumorilor în locurile inaccesibile radiografiei
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O ipoteză îndrăz
neață, o întrebare 
care a agitat încă 
de mult lumea ști
inței : sîngele — a- 
cest cărăuș al vie

ții, decretat ca unicul lichid ca
pabil să transporte oxigenul ne
cesar respirației în celulele or
ganismului — poate fi oare în
locuit ?

Această întrebare pare să pri
mească, la ora de față, un răs
puns pozitiv. După cum anunță 
agențiile de presă, în cadrul ce
lui de-al 52-lea Congres al Fe
derației Societăților americane 
de biologie experimentală, Dr. 
Geyer, de la Universitatea Har
vard, a comunicat senzaționalele 
rezultate obținute in experien
țele sale de înlocuire a sîngelui 
unor animale cu o emulsie de 
rășini fluorurate.

Așadar, „apa vie" a basme
lor își poate certifica o existen
ță reală, bazată pe experimen
tul științific? Sîngele va 
fi înlocuit cu un produs 
tic ? Problemele pe care 
dică transfuziile — tot 
ce ține de fenomenul de 
ping ere a sîngelui" unui 
tor din altă grupă sanguină, de 
dificultățile recoltării și păstră
rii In ..bănci" specializate a u- 
nor rezerve de sînge suficient 
de mari și de diversificate — 
vor fi rezolvate prin simpla di
zolvare a unor substanțe în 
apă?

Cercetările efectuate în labo
ratoarele Universității Harvard 
au probat că rășinile fluorurate 
— produse curent utilizate în 
obținerea unor mase plastice 
cum ar fi tefloniti — prezintă

Rolul său nu este numai de a 
asigura oxigenul necesar arde
rilor vitale. Sîngele — mai ales 
la animalele superioare și la om 
— este un țesut lichid care cu
prinde în masa sa hormoni, vi
tamine, elemente hrănitoare — 
în special glucoza necesară ce
lulelor nervoase — aceasta pen
tru a nu cita decît cîteva din 
elementele care asigură viața 
celulelor.

Se ridică. în aceeași ordine 
de idei, o întrebare : faptul că

putea 
sinte- 
le ri- 

ceea 
„res- 
cona-

• „Sîngele sin- 
tetic“: o ipoteză 
îndrăzneață, care 
intră în zona rea
lului. Dr. Geyer, de 
la Universitatea 
Harvard, propune 
înlocuirea sînge
lui cu o emulsie de 
rășini fluorurate.

• O descoperi
re de natură să re
voluționeze tera
peutica hematolo
gică, deschizînd 
noi „piste de lan
sare** spre cuceriri 
spectaculoase în 
domeniul biologiei 
și al medicinii

• ...Și o între
bare pasionantă : 
înlocuirea funcți
ei respiratorii 
sîngelui cu un pro
dus artificial poa
te face posibilă în
locuirea celorlalte 
funcțiuni ale sin 
gelui ?

2
• „Holografia 

— un recent pro
cedeu de redare 
tridimensională a 
obiectelor din na
tură — își propu
ne o ambiție teme
rară : descifrarea 
mecanismelor me
moriei.

• „Memoria 
holografică** — o 
simplă metaforă ? 
O ipoteză care me
rită să fie studia
tă ? Specialiștii în
clină spre cea de 
a doua 
vă.

la meca- 
amintiri-

• De 
nismele 
lor la mecanisme
le intime ale inte
ligenței umane : 
„holograma me- 
morială** își des
chide largi pers 
pective spre viitor

<•***♦*»

in foto : Sistem automat de absorbție, proiectat de Corporația 
Perkin-Elmer din Norwalk (Connecticut), destinat analizării 
conținutului d? metale din serul sanguin. (Absorbția atomică 
este o metodă de detectare a radiației folosită pe scară largă în 
industrie si agricultură).

Holografia a de- 
venit un procedeu 

i 1 foarte spectaculos 
de redare tridi
mensională a unor 
obiecte din natură. 

Iată și cîteva date despre acest 
procedeu științific. Holografia 
se deosebește principial de fo
tografia obișnuită. La aceasta 
din urmă, toate punctele unui 
obiect luminat de o sursă oa
recare de lumină reflectă, în 
toate direcțiile, razele inci
dente. intr-un grad mai mare 
sau mai mic. in funcție de sta
rea suprafeței și de culoarea 
respectivă. Razele reflectate de 
un punct al obiectului sînt 
captate de lentila-obiectiv a 
aparatului fotografic și cen
trate intr-un singur punct al 
plăcii fotosensibile, stabilin- 
du-se astfel o corespondență 
biunivocă între punctele obiec
tului și cele ale imaginii.

Dezvoltarea laserilor.

VA DEZLEGA

ca

surse de lumină coerentă, a fă
cut posibilă punerea la purrct 
a procedeului holografic. Fas
cicolul de lumină coerentă al 
laserului e îndreptat spre 
obiectul vizat și, simultan, 
razele reflectate de obiect 
ajunq și ele pe placă, un
de se suprapun peste razele, 
incidente. Această interferen
ță este posibilă tocmai da
torită coerenței. In acest 
fel, este ușor de observat că 
nu mai poate fi vorba de o co
erență biunivocă puncte-obiect 
— puncte-imagine, fiecărui 
punct al obiectului corespun- 
zindu-i o serie de interferențe 
care ocupă toată placa și care 
se suprapun cu acelea produse 
de celelalte puncte ale obiec
tului. De aci derivă și denu
mirea dată procedeului, de la 
grecescul holos = tot.

Pe baza acestor elemente se 
poate lansa o ipoteză foarte in
teresantă cu privire la natura 
și mecanismul memoriei.

OLOGRAFIA
SECRETELE

MEMORIEI

Specialiștii au constatat că atunci cînd fluorura vine în con
tact cu o dantură in dezvoltare, o parte din ea se combină chi
mic cu structura dintelui, ceea ce face ca aceasta să fie mai re
zistentă la leziuni. Stomatologii din Statele Unite au perfecțio
nat, recent, o proteză dentară umplută cu gel de fluorură, care 
este purtată de copii, timp de cîteva minute pe zi, de trei ori 
pe săptămînă. în acest fel, gelul concentrat vine în 
piat cu dinții și face ca fluorura să intre în 
mod forțat în cavități și fisuri.
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rite domenii ale medicinii, bio
fizicii, biologiei.

*
— Deși este vorba de expe

riențe pe animale mici — expe
riențe ale căror rezultate sint, 
deocamdată, încă departe de po
sibilitatea aplicabilității în clini
ca umană — și deși aceste expe
riențe nu prezintă încă conclu
zii definitive, impunîndu-ne re
zerve condiționate de datele ce 
se vor obține în viitor — aceas
tă descoperire este, după păre
rea mea. de natură să revolu
ționeze terapeutica hematologi
că, să ducă la progrese dintre 
cele mai însemnate în biologie 
și medicină, ne-a spus dr. V. 
Aoăteanu, director adjunct știin
țific al Centrului de hematolo
gie.
, încercări de înlocuire ale unor 
componente ale sîngelui s-au 
realizat cu succes și pînă acum: 
s-au obtinut înlocuitori de plas
mă sanguină, care sînt larg uti
lizați astăzi în clinicile lumii. 
Este prima dată, însă, cînd func
ția respiratorie a hemoglobinei 
pare că va putea fi înlocuită de 
un produs sintetic.

Problema realizării unui „sîn- 
ge sintetic" este, fără îndoială.

— Problema abordată de cer
cetătorii americani prezintă un 
interes științific deosebit, intru- 
cît — cel puțin așa ne arată ex
periențele — se pare că s-ar pu
tea realiza transportul oxigenu
lui la țesuturi cu ajutorul unei 
substanțe sintetice, în condiții 
asemănătoare hemoglobinei. To
tuși, aceasta nu este, deocam
dată, decît o ipoteză, deoarece 
nu se știe, încă, în ce măsură 
s-a realizat un echilibru respi
rator asemănător celui natural.

în orice caz. faptul că anima
lele supuse experiențelor de în
locuire a sîngelui au suprâvie- 
țuit cîteva ore demonstrează că 
s-a realizat o oxigenare bună, 
care a împiedicat moartea ce
lulelor (în special a celor ner
voase, extrem de sensibile 
lipsa oxigenului). Dar lipsa 
xigenului este numai una
cauzele morții unui organism 
căruia i se îndepărtează sînge
le, acesta avînd numeroase 
funcțiuni de importanță vitală.

se prevede înlocuirea funcției 
respiratorii a sîngelui cu un 
produs artificial — evident, în 
condiții încă nedefinitivate, sus
ceptibile de a fi perfecționate 
— poate face posibilă înlocui
rea celorlalte funcțiuni ale 
sîngelui ? Trebuie spus că în
cercările de realizare a unor 
medii circulante artificiale nu 
sînt noi, dar, pînă acum, ele nu 
au fost încununate de succes. 
Chiar dacă, în viitor, datorită 
dezvoltării experiențelor dr-ului 
Geyer, rolul homoglobinei va fi 
preluat de o substanță sintetică 
realizîndu-se un mediu oxige
nant, chiar dacă acestui mediu 
i se vor adăuga substanțe nu
tritive, vitamine, hormoni — 
care vor trebui reîmprospătate 
permanent — funcțiunile com
plexe ale țesutului sanguin 
vor putea fi total substituite 
produși artificiali.

Un exemplu concludent ar 
după părerea mea, funcția 
apărare a organismului, ___
este, de asemenea, una din „sar
cinile" sîngelui. Pentru a distru
ge elementele infectante'pătrun
se în organism are loc sinteza 
anticorpilor după un „cod" ela
borat în perfectă concordanță 
cu proprietățile acestor elemen-

te și într-o cantitate riguros e- 
chivalentă cu gradul de infec
tare, deoarece numai astfel se 
poate restabili echilibrul biolo
gic normal. Iată de ce cred că 
este foarte puțin probabil să se 
realizeze înlocuirea, prin sub
stanțe sintetice, a unor elemen
te sanguine cu rol covîrșitor în 
prevenirea infecțiilor, cum ar fi 
fagocitele, limfocitele etc.

★
— Sistemul de oxigenare a 

sîngelui, pe care-1 găsim azi la 
animalele superioare, este re
zultatul unor încercări de selec
ționare ale naturii, întinse pe 
cîteva sute de milioane de ani. 
Modalitatea primitivă de dizol
vare a oxigenului în sînge a fost 
înlocuită întîi cu captarea re
versibilă a oxigenului în combi
nații macromoleculare de tipul 
hemocianinei, apoi cu transpor
tul oxigenului de către hemo
globina conținută în celule cir
culante, eritrocitele. Hemoglo
bina are o moleculă relativ mi
că și înglobarea ei în unități 
celulare răspunde necesității de 
a se asigura, în același 
echilibrul osmotic, ionic și 
loidal. Probleme „speciale", 
detaliu, privind numărul, 
rimea și forma eritrocitelor, au 
cerut și ele o soluționare opti
mală — astfel îneît oxigenarea 
organismelor superioare repre
zintă un sector foarte complex 
al biochimiei și al fiziologiei.

Bineînțeles, organismele vii 
au fost nevoite să „rezolve" a- 
ceste probleme folosind mate
rialele pe care le aveau la înde- 
mînă : proteinele sînt materiale 
extrem de versatile, capabile de 
a îndeplini numeroase func
țiuni. Dar, tocmai de aceea, se 
poate admite a priori că, pentru 
una sau alta dintre funcțiunile 
îndeplinite, există posibilitatea 
de a se găsi materiale, eventual 
sintetice, superioare macromole- 
culelor pe care le întîlnim în 
materia vie. Este o caracteristi
că a tehnicii, aceea de a furniza 
„soluții" unilaterale superioare 
..soluțiilor" naturale. Industria 
farmaceutică a creat medica
mente mai puternice decît cele 
naturale ; industria materialelor 
plastice a repurtat succese bine
cunoscute în înlocuirea unor 
substanțe de origină minerală, 
vegetală sau animală. Mașinile 
înseși sint sisteme care fac mul
te treburi mai bine decît omul 
și decît animalele...

Aceasta este, cred, semnifica
ția teoretică generală a rezulta
telor menționate. Semnificația 
lor practică este ușor de înțe
les, și asupra ei nu voi insista. 
Trebuie subliniat. însă, că, deo
camdată, este vorba de perspec
tive destul de îndepărtate, pro
blema nefiind încă pusă la 
punct în experimentul animal.

★
— Aș vrea să subliniez, în pri

mul rînd, faptul că aceste re
zultate trebuie privite, cel pu
țin deocamdată, cu o firească

rezervă, ele indicînd doar 1 
nouă direcție de cercetare îi 
hematologie. Totuși, o dată pu 
să la punct tehnica. experimen 
tală pe animale, și după obți 
nerea unor rezultate concluden 
te, definitive, s-ar putea trec* 
— evident, cu „precauțiile" di 
rigoare — la experimente îi 
clinica umană. Aceste experi 
mente ar oferi posibilități tera 
peutice deosebit de spectaeuloa 
se, cu urmări încă imprevizibili 
asupra concepției și tehnicii te 
rapiei hematologice, ne-a spui 
dr. I. Curelaru, medic primai 
la Spitalul de urgență București

Una din posibilitățile ime
diate facilitate de introducerea 
emulsiilor de rășini florurate îr 
terapia umană ar putea fi înlo
cuirea transfuziilor masive d« 
sînge în chirurgia de urgență 
sub toate aspectele ei. Avanta
jele acestei înlocuiri sînt multi
ple, ele fiind legate de dispari
ția completă a dificultăților d< 
determinare a grupelor sangui
ne ridicate de transfuziile izo- 
grupe. S-ar putea crea, de ase
menea, posibilități de stocare 
îndelungată a sîngelui, fapt de 
mare importanță, deoarece, în 
prezent, sîngele recoltat de la 
donatori nu poate fi păstrat mai 
mult de 20—24 de zile, și a- 
ceasta numai în condiții spe
ciale. • - - '
sînge* 
umplerea __
artificiale cord-plămîn și rinichi 
artificial, ceea ce ar înlătura 
riscul hemolizei — distrugerea 
mecanică a hematiilor la nive
lul pompelor mecanice — și al 
insuficiențelor renale consecu
tive hemolizei.

în sfîrșit, poate cea mai spec
taculoasă aplicație probabilă a 
emulsiilor fluorurate ar consta 
în menținerea în viață a orga
nelor ce urmează a fi trans
plantate.

Se știe că, astăzi, grefa de 
organe nu se poate realiza decît 
atunci cînd există un donator, 
un bolnav nerecuperabil, la care 
moartea clinică a fost constatată, 
încercările care se fac, astăzi, 
în acest domeniu implică 
tehnici extrem de greoaie de 
oxigenare a țesuturilor și, din 
păcate, cu rezultate încă nesa
tisfăcătoare. Intr-adevăr, men
ținerea organelor în camere cu 
oxigen sub presiune, pentru â 
favoriza difuzia acestuia în țe
suturi, perfuzia organelor cu 
diferite lichide, ca de exemplu, 
glucoza sau dextranul, ori uti
lizarea hipoteramiei pentru re
ducerea consumului de oxigen 
al celulelor, nu reușesc să pre
lungească viața organelor.

Tocmai în acest domeniu, un 
asemenea lichid artificial cu 
proprietăți oxigenante ar putea 
prezenta avantaje și posibilități 
încă nebănuite în ceea ce pri
vește prelungirea duratei „con
servării" in viață a organelor 
recoltate în vederea unei trans
plantări mai îndepărtate.

Redactorii suplimentului: 
IOACHIM si P. JUNIE

Cercetările moderne ale me
canismului memoriei au aban
donat deja conceptul memoriei 
localizate în sinapse, adică în 
legătura dintre două celule 
nervoase vecine. S-a dovedit a 
fi greșită părerea că unitatea 
de informație corespunde unei 
sinapse. Din contră, aceste 
cercetări experimentale conduc 
la concluzia că memoria este 
nelocalizată, fiind difuzată în 
tot creierul (pînă la o scară 
macroscopică de ordinul de 
mărire a celulei). S-a constatat 
că pierderea unei porțiuni de 
creier conținînd un număr 
considerabil de neuroni nu 
pare a avea vreun efect can
titativ asupra memoriei. 
Această ultimă observație ne 
amintește bine de o proprie
tate analoagă a hologramei. 
Cu titlul de ipoteză, se poate 
deci admite memoria „holo
grafică11 (termenul nu trebuie 
înțeles mecanicist, ci numai 
în limitele unei analogii apli
cate cu toată prudența impusă 
pentru ipoteze pure). Ideea 
memoriei holografice a fost 
lansată foarte recent de prof. 
A. Martin.

Se pot stabili multe aseme
nea analogii. De pildă, aceeași 
placă poate servi drept suport 
pentru mai multe holograme 
ale unor obiecte diferite. Dacă 
pentru fiecare din aceste holo
grame se va folosi lumină de 
o altă lungime de undă, prin 
luminarea plăcii cu lumina 
care a servit la luarea imaginii 
unuia dintre obiecte, se vor re
constitui, in afară de obiectul 
respectiv, și imaginea „fan
tomă" ale celorlalte obiecte. 
Simplificind această experi
ență, se observă că, dacă ima
ginea este luată cu lumină de 
anumită lungime de undă 
și se încearcă vederea cu lumi
nă de altă lungime de undă

(alta culoare), se va obține 
imagine mai ștearsă, deci, din 
punct de vedere informațio
nal, mai săracă. Aceste feno
mene ne duc cu gîndul la pro
cesele de trasformare pe 
le pot suferi amintirile, 
ales in cazul memoriei 
luntare neintenționate 
subconștiente. se poate observa 
alterarea, intr-un grad mai 
mare sau mai mic. a informației 
reținute. Nu cumva acest lucru 
se produce datorită degradării 
(în timp, bunăoară, sau sub 
influența unor impresii mai 
puternice) a „cheii" cu privire 
la unele caracteristici ale bio
curenților creierului existenți 
în momentul memorării ? Se 
presupune astfel existența unei 
analogii formale între lumina 
coerentă necesară holograme
lor și biocurenții caracteris
tici activității cerebrale. Acești 
biocurenți, vizualizabili prin 
electroencefalogramă, ar putea 
corespunde unui soi de ex
plorare a hologramei memo
riale. Nu cumva producerea 
ritmurilor caracteristice diver
selor trasee electroencefalogra- 
fice corespunde distribuției 
„interferențelor" pentru anu
mite porțiuni ale hologramei ? 
Știut fiind că ritmurile bio- 
electrice sînt influențate puter
nic de stimuli psihosenzoriali, 
cum sînt influențate aceste rit
muri de procesele de memo
rare ?

Iată numai o parte din între
bările ridicate de această idee 
a hologramei memoriale. Este 
vorba de o ipoteză seducă
toare și nu este exclus 
ca cercetările viitoare, să ne 
ofere răspunsuri la atît de pa
sionanta problemă a cunoaș
terii mecanismelor intime ale 
inteligenței umane.

care 
Mai 

invo- 
sau

Ing. NANU FROIMESCU

sau anumite părți ale creie-

Deși se știe că cloramienicolul poate cauza anemii aplastice 
fatale, discrasii sanguine sau chiar, in anumite cazuri, leucemii, 
el continuă a fi folosit pentru combaterea unor infecții respira

torii, a unor alte infecții fără o gravitate reală, 
precum și în infecțiile mai serioase în care ar 
putea corespunde și alte antibiotice. Cloramfe- 
nicolul — afirmă savanții — n-ar trebui utilizai 
în mod sistematic decît în tratamentul unor in
fecții care amenință viața bolnavului și cu con
diția ca el să se fi dovedit ca singurul medica
ment eficace, sau cînd efectele secundare pe
riculoase ale unui alt antibiotic ar fi mai consi- 

acelea ale cloramfenicolului. In orice caz, antibio-derabile decît
grama, chiar dacă demonstrează că cloramfenicolul este medica
mentul cel mai activ împotriva unui anumit germene, nu trebuie 
să constituie singura indicație pentru folosirea sa.
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Succesul și autoritatea în gîn
dire pot fi situate într-o zonă 
de întîlnire — de o evidentă 
mobilitate — a sociologiei, psi
hologiei sociale. împrejurărilor 
politice, eticii (etica manifesting 
du-se. în acest caz. în legătură 
cu aspirația consecventă de a 
sluji valorile umane pozitive și 
de aynu admite nici o abdicare 
de la probitatea științifică), a 
dialecticii interne de dezvoltare 
a științelor și a acelei canti
tăți de „contingent" care, de 
multe ori, determină în mod 
esențial drumul imediat al cu
noașterii Manifestîndu-se in
tr-un context științific și istoric 
concret, gînditorjl împrumută, 
vrînd-nevrînd, din limitările și 
virtuțile epocii; nu in așa mă
sură. firește, îneît. cum e de- 
plîns. fenomenul, tiparele și ca
drele elaborate pînă la acea 
dată, structura existentă, să a- 
nuleze sau să limiteze esențial 
tentativele de depășire a exis
tentului.

Trebuie să facem. însă, deo
sebirea pe care o impun speci
ficul și domeniul de gîndire al 
artei, filozofiei și științei. Sim
plificând lucrurile, putem afir
ma că sancțiunea succesuală 
care consacră autoritatea și. 
într-un fel, îi infuzează re
sursele de autodepășire. diferă 
în științele sociale și în cele re
unite sub denumirea de „exac
te". în speță. Diferența rezidă, 
mai ales. în subiectivitatea. $L 
de aici, în relativitatea judecă
ții de valoare în care științele 
sociale își exprimă finalitatea 
practică, imediată. Deci, pe cită 
vreme în științele exacte auto
ritatea și succesul pot fi insti- 
tuționalizate — în sensul că 
aprecierea gîndirii are. oare
cum. și un aspect juridic — în 
științele sociale singarul baro
metru al autorității este jude
cata colectivă. Se consideră, și 
pe bună dreptate, că in socia
lism precizia acestui barometru 
este sporită de caracterul par
tinic al gîndirii sociale și filo
zofice. Nu e vorba, de fapt, de 
două fenomene (opinia publică 
si caracterul partinic), ci de 
manifestarea în condiții diferite 
și tinzînd sure o finalitate dife
rită a opiniei care se constituie 
în afara partinității și a celei 
care se manifestă în și prin 
dialectica ei. Dacă mai amin
tim că spiritul partinic nu poa
te fi considerat decît în deplină 
identitate cu spiritul și esenîa 
adevărului și că din această 
cauză, putem proceda la o sub
stituire de termeni, problema 
unei pretinse relații antinomice 
între spiritul partinic și adevărul 
colectivității poate fi considera
tă. fără nici o remușcare. falsă.

Să ne limităm sfera de refe
rință la științele sociale si fi
lozofie și să considerăm știin
țele exacte doar ca o posibili
tate de a cataliza unele idei 
derivate din analiza fenomene
lor de gîndire ale disciplinelor 
umaniste.

Fără să intenționeze umorul, 
cineva propunea ca subiect de 
meditație faptul ca Norbert 
Wiener. întemeietorul ciberne
ticii. este. în comparație cu o 
cît de puțin talentată cîntăreață 
de muzică ușoară, aproape un 
necunoscut. Gravitatea aserțiu
nii ni se pare precară, dar. cu 
toate acestea, enunțul ei nu e 
lipsit de oarecare perspectivă, 
întrucît. înlăturînd falsa pro
blemă. îngrijorarea artificială, 
realitatea acestui fapt poate fi 
explorată în direcții fecunde. 
O personalitate este, prin zona 
spirituală și afectivă pe care 
o acoperă și prin intensitatea 
razei de originalitate pe care o 
proiectează în domeniul său de

manifestare, un ghem dialectic 
de contradicții care se autopro
tejează. paradoxal, tocmai prin 
refuzul interior de a accepta 
popularitatea, dincolo de grani
țele în care aceasta ar stîrni un 
ecou artificial, cu amplificări 
și atenuări nepotrivite.

Civilizația și cultura modernă 
au creat zone de influență re
lativ precis 
care gindirea 
se poate manifesta potrivit ori
ginalității și profunzimii spe
cifice acestora, creator, și, dacă 
termenul nu stîrnește bănuieli, 
festiv. în mod normal, deci, 
ipostazele originalității, ale 
creativității, determină iposta
zele autorității și. implicit, ale 
popularității. Succesul cugetării 
este. însă, o relație bilaterală, 
dialectică, un fel de aferentație 
inversă, între aceste manifes
tări aparent polare.

Autoritatea în gîndire. na 
spunem o noutate, ca de altfel 
autoritatea în orice domeniu al 
activității spirituale, are o arie 
a sa. în care triumfă și deca
de. căreia îi imprimă noi direc
ții de dezvoltare sau pe care, 
prin anchiloză, o menține pe 
loc. Nu e. deci, nici o nenoro
cire că autoritatea lui Norbert 
Wiener este limitată. Problema, 
intr-adevăr reală, pe care o 
ridică personalitatea sa, în 
general personalitatea gîndi- 
torului, e aceea a autorității 
reale, creatoare, adevărate, care 
tronează intr-un domeniu spiri
tual sau afectiv. Deci, dacă în 
științele mai puțin... exacte ju
decata de valoare — înmagazi- 
nînd prin specificul său o doză 
de subiectivitate colectivă sau 
individuală, dar colectivizată 
printr-o sinceră adopțiune — 
este cel mai important parame
tru al autorității și succesului 
gîndirii. rezultă că finalitatea 
sa socială si ideologică sînt di
rect determinate de — ca să re
venim asupra unui termen con
sacrat — sancțiunea succesuală 
din planul opiniei sociale. Este 
ceea ce M. Ralea, in „Socio
logia succesului", aproxima: 
..Raportul dintre public și su
biecții succesuali este de inter
dependentă si reciprocitate, fie
care este determinant și deter
minat pentru celălalt, după cum 
unul și celălalt sînt determinați, 
atit fiecare luat în parte, cît și 
împreună, în raporturile lor 
reale sau posibile, de structura 
economică în care se găsesc, de 
legile de dezvoltare ale socie
tății-. Afirmam că în acest in
contestabil adevăr există, to
tuși. o oarecare aproximare. 
Relația dintre publicul succe- 
sual și subiecții succesuali este 
determinată. în bună măsură, 
de atitudinea etică a acestora 
din urmă. Iar etica gindirii 
științifice înseamnă. in primul 
rind. probitate si consecvență. 
Gindirea filozofică și științifică 
românească actuală pot ilus
tra, din fericire, latura majoră, 
esențială, a acestei 
Nume ca acad.

determinate. în 
personalităților

afirmații. 
____  _ ____ Athanase 
Joja — cunoscut nu numai la 
noi. ci si peste hotare, prin stu
diile sale de logică, și susținîn- 
du-și ipotezele printr-o auten
tică consecvență de gîndire — 
D. D. Roșea, cum și numeroși 
alți cercetători de toate vâr
stele pot fi, în acest sens, e- 
xemple semnificative privind 
modalitățile de manifestare a 
autorității în gindirea filozo
fică și socială contemporană din 
țara noastră.

Lucrețiu Pătrășcanu afirma, 
în ..Curente și orientări în filo
zofia românească", faptul că 
plusul de autoritate care a lip
sit filozofiei noastre interbelice 
a fost neaproplerea de materia-

In zori la pescuit

CONFERINȚA NAȚIONALĂ

PE REUMATOLOGIE
Vineri dimineață au început în 

Capitală lucrările Conferinței na
ționale de reumatologie, organi
zată de Uniunea Societăților de 
Științe Medicale.

La lucrări participă academi
cieni și al ți oameni de știința, ca
dre medicale de specialitate din 
întreaga țară, precum și aproape 
50 de personalități ale vieții me
dicale din acest domeniu sosiți 
din 17 țari.

Cuvântul de deschidere a fost 
rostit de prof. dr. Ion Stoia, pre
ședintele Secției de reumatologie. 
Participanții la lucrări au fost sa
lutați apoi de prof. dr. Marin 
Voiculescu. adjunct al ministrului

sănătății și prof. dr. Nicolae Nes- 
torescu, președintele Uniunii So
cietăților de Științe Medicale.

Tematica Conferinței este axată 
pe unul din cele mai importante 
capitole ale reumatologiei moder
ne — reumatismele inflamatorii 
cronice. Timp de două zile vor fi 
prezentate și dezbătute numeroase 
comunicări și rapoarte ce vor per
mite efectuarea unui schimb de 
experiență în vederea clarificării 
unor aspecte importante în evolu
ția și terapeutica complexă a a- 
cestor boli.

(Agerpres)

lismul dialectic și istoric. 
Filozofia românească a ultime
lor două decenii a îmbrățișat 
fără rezerve metoda materia
lismului dialectic și istoric, spi
ritul filozofiei marxiste, și se 
poate vorbi cu întemeiată drep
tate de autoritatea ei generală, 
de prestigiul pe care o con
cepție științifică superioară il 
acordă prin aceasta adepților și 
mînuitorilor ei. Se poate trage 
de aici concluzia că filozofia 
noastră a înregistrat. în toa:e 
manifestările sale și la toți gin- 
ditorii, un plus de autoritaie ?

La întîlnirea cu intelectualii 
din Cluj, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Noi accep
tam. mai mult sau mai puțin, 
schimburi de păreri în fizică, 
în biologie, în matematică — 
spunem „mai mult sau mai 
puțin* pentru că au fost pre- 
muri, cînd în știință anumite 
ramuri, cibernetica, de pildă, 
sau o anumită concepție biolo
gică au fost considerate reac
ționare. Ce ne-a adus lucrul 
acesta, tovarăși ? Stagnare, dare 
înapoi. Cu atît mai mult în 
științele sociale nu se poate ad
mite să se pună frîu gîndirii 
omului, cercetării științifice — 
dacă vrem să facem cu adevă
rat știință, dacă vrem să asigu
răm dezvoltarea rapidă a ome
nirii pe calea socialismului și 
comunismului". Din perspectiva

anacronică sub raportul infor
mării, dar pigmentată cu „sur
se" pe care autorul le consi
deră proprietate exclusivă și, 
în sfîrșit, o, carte despre reali
tate și limbaj în care autorul 
își găsește cadența. Acestei 
tendințe oscilante — de 
să nu admitem adevărul
mult admis că și filozofia im
plică stricta specializare ? — îi 
poate fi opusă o alta, de o apa
rentă consecvență. în care un 
autor intenționează o trilogie. 
Dovedind, însă, un exagerat a- 
petit de a fi oportun, autorul nu 
reușește, în tentativa sa, decît 
să se contrazică de 1a o scriere 
1a alta, să ofere un adevărat 
model de neprobitate științifică.

Credem că cititorul a antici
pat că aici e vorba și de feno
mene așa-zis secundare. Studii
le de acest fel. în care inte
grăm și unele preocupări de 
scriere a unei istorii a filozo
fiei românești. abundă nu o 
dată în citate trunchiate, unila
terale. rupte nu numai de con
text j1 tipografic, ci și de cel de 
gîndire. și nu numai rupte de 
contextul de gîndire. dar opuse 
acestuia. în acest fel. a fost 
ușor să se reducă complexitatea 
unui gînditor sau a unui feno
men la o singură caracteristică, 
de multe ori considerată sin
gura majoră, singura definito
rie. Nu e nevoie, pentru a ilus
tra afirmația, dâ citate, de ilus
trări speciale, ele oferindu-se 
cu generozitate oricui intențio
nează să le găsească. Această 
..consecvență" s-a asociat, une
ori, cu înlocuirea gînditorulul 
sau a fenomenului, cu epoca sa. 
Era suficientă o simplă înca
drare cronologică pentru a de
riva de aici caracteristici ine
xistente. în acest fel, s-a insti
tuit uneori refuzul surselor di
recte și etichetarea în necunoș- 
tințft de cauză.

va- 
Se 
că 

lo- 
filo-

doar de nuanță, nicidecum de 
fond.

Pragmatismul a apărut și 
s-a afirmat în S.U.A. Dezvolta
rea tentaculară a capitalismului, 
f>onderea covîrșitoare a factori- 
or economici în viața socială a- 

mericană, ca și natura omului a- 
merican — senzorială, concre
tă, energică, cu apetență accen
tuată 1a viața practică — 
aceste elemente alcătuiesc, 
mic, portativul condițiilor

toate 
în 
în

lui și pe aceea a idealismului; 
ridică în slavă experiența și nu
mai experiența ; admite drept u- 
nic criteriu practica..." Lenin de
semna, lapidar, esența pragmatis
mului în faptul neadmiterii nici 
unei „depășiri a limitelor expe
rienței". Pragmatismul se vrea 
o teorie a acțiunii, dar nu a ori
cărei acțiuni, ci numai a aceleia 
care este eficace, ducînd 1a 
„succes" în accepțiunea îngustă, 
burgheză, a termenului. Robi ai

natura spiritului constă în aceea 
de a fi individual, individul are 
ca specific al său, cu precădere, 
biologicul, senzația. Existînd 
într-o lume populată de fenome
ne și evenimente, de lucruri și 
ființe lipsite de ordine, de na
tură întîmplătoare, fără o ne
cesitate cauzală, efortul omului, 
îndreptat spre „eficacitatea" vie
ții lui, se transformă în.tr-o per
manentă ciocnire și încercare de 
forță cil celelalte ființe. (A se 
vedea din nou eroii lui Truman 
Capote 1). Apologia senzației, 1a 
rin du-i, conduce la refuzul rațiunii, 
golită de forța ei de creație și 
transformată într-o slujnică a 
senzației. „A cunoaște viața 
prin intermediul noțiunilor — 
spune James — înseamnă a-i o-

Dicționarul filozofiei uni
versale a reținut școala pragma
tismului (de ta grecescul pragma— 
acțiune) ca un moment, nu lipsit 
de semnificație și ecou, în moza
icul filozofiei burgheze contem
porane. Printre specialiștii dome
niului a circulat — și mai cir
culă încă, cu privire la punctul 
de vedere filozofic exprimat de 
această școală — idei notînd 
lipsa de originalitate și de 
loare filozofică autentică, 
semnalează, astfel, faptul 
pragmatismul își datorează 
cui în tratatele de istorie a
zofiei nu atît valorii sale intrin
seci, cît ecoului de care s-a bu
curat în rîndurile unui anume 
public ce l-a audiat. Oprindu-ne, 
în rîndurile care urmează, asu
pra atitudinii pragmatice, o fa
cem datorită faptului că, în 
momentul de față se fac vizibile 
o serie de încercări de resuscita
re a ei. datorate unor ideologi și 
scriitori occidentali, în special 
din S.U.A., R.F.G. și Italia.

în zilele noastre, o parte im
portantă a lucrărilor ideologice 
și artistice (literare, cinematogra
fice) și, mai ales, etice, publi
cate în occident, se clădesc pe 
principiile, respinse la vremea 
lor, ale pragmatismului ; aceste 
lucrări încearcă să legalizeze vi
ziunea îngustă, pragmatică, des
pre om, într-o perspectivă de va
labilitate generală, largă. Dar a-

0 RESUSCITARE
A PRAGMATISMULUI?

a apărut filozofia pragmati- 
La pragmatiști, accepția

care 
că.
vieții se mută în accepția succe
sului, înțeles ca unică autentici
tate a vieții. Pentru un „subiect 
practic" cum este americanul, 
afirmă preopinenții acestui cu
rent, o viață „fără succes", deci 
ineficace, își pierde dreptul de 
a fi numită viață. Aparent, ideea 
este tentantă. Dar privită din- 
tr-un asemenea unghi, viața nu 
mai apare omului ca o problemă

IDEI Șl REPERE
acestei prețioase afirmații și a 
celor două decenii de cînd gîn- 
direa socială și filozofică ro
mânească au îmbrățișat mar
xismul, se cuvin a fi relevate 
nu numai cauzele generale, de 
natură social-poHtică. ci și cele 
particulare, care țin de direcția 
științifică imprimată cercetării 
filozofice, de temeiurile morale 
ale acestei orientări.

în procesul de integrare sin
ceră în esența materialismului 
dialectic și istoric, mulți cerce
tători au manifestat evidente 
inconsecvențe in abordarea do
meniului de preocupare. Intr-un 
fel. graficul — exemplul nu e 
inventat — s-a manifestat de 
multe ori în astfel ce alter- 
•nări de ritm, viziune ri schim
bare de domemu : aaa- întfl un 
studiu despre filozofia deznă
dejdii. scris fără ni~ o rigoare 
Științifică in care 1 marian 31*- 

și Ke?oegger si^t încadrați 
în aceeași familie spirituala ta 
existențialiștilor !», preferise să 
inventeze limite in loc să > 
evidențieze pe cele existente ia 
gindirea filozofilor. Apoi o in
troducere in logica dialect, -â.

Conjugate aceste fenomene au 
determinat, apoi. în astfel re 
cazuri, o reductibilitate a va
lorilor : filozofia, științele na
turii. științele sociale, științele 
politice, fiind contopite și de
rivate unele din altele, dialec
tica legăturii lor transformi-- 
du-se in contrariul său.

Deci, schimbări ce optică, 
inconsecvență metodologică, e- 
valuarea administrativă ero
nată. Acestea sinf. credem, sur
sele care au determinat. uneori, 
diminuarea autorității 
dire a unor cercetători 
rici ai filozofiei-

Perspectivele care se 
în condițiile actuale ade
tării spiritualității noastre sînt 
de natură să anuleze aceste fe-
este zerc.e de c abordare sin
ceră. bazată pe principele et.- 
că rtiinnfire si pchtice indicate 
Se partid, a direcțiilor manifes
tate ri a celor care vor forma 
«a*uxa ideologică si metodoio- 
gjcă a viitoarelor cercetări.

deschid 
dezvol

GRIGORE TRAIAN POP

ceastă acțiune de „renaștere", în 
loc să consolideze substanța fi
lozofiei pragmatice — de alt
fel, greu de realizat — face si 
mai expresivă fragilitatea ei.

Care sînt bazele teoretice ale 
acestei filozofii, ce idei încearcă 
să inculce auditorilor ?

Apărut în a doua jumătate a 
secolului trecut, pragmatismul a 
fost întemeiat de C. S. Peirce 
• 1839—1914). Adevărații
corifei sînt, însă, William 
mes (1842—1910) și John 
*ey (1859—1952) , primul, 
lucrările „Pragmatismul", 
dii de empirism radical", „ 
versul din punct de vedere plu
ralist". iar cel de al doilea 
„Teoria experimentală a 
noașterii". cărți care fixează 
deile fundamentale ale 
Trebuie adăugat că Dewey a for
mulat o ramură a pragmatismu
lui. așa-numitul „instrumenta
lism" ; între cele două atitudini, 
deosebirile sînt, însă, în esență,

săi

cu 
„Stu- 
„Uni-

cu 
cu- 

i- 
școlii.

de creație, ci numai ca o chesti
une de producție, esența uma
nă fiind redusă 1a atributele — 
tipic capitaliste — ale individua
lismului și egoismului practic 
Pentru teoreticienii pragmatiști, 
viața, ca obiect de analiză teo
retică, devine problema elabo
rării unei metode de trăire și un 
refuz al oricărei tentative de a 
introduce viața într-un sistem. 
Pragmatismul, așa cum recunosc 
înșiși promotorii lui este o me
todă. nu un sistem filozofic. 
Gîndirii abstracte, interpretărilor 
teoretice, ei îi opun afirmarea 
„practicului", a „acțiunii" ; 
„fapta" — decretată drept cri
teriu al vieții, singurul valabil — 
constituie, în concepția pragma- 
tiștilor, o blamare a gîndului, 
a rațiunii ordonatoare și deschi
zătoare de perspective. Așa cum 
sublinia Lenin încă din 1909, 
în Materialism și empiriocriti- 
cism, „pragmatismul ia în derî- 
dere și metafizica materialismu-

unei astfel de atitudini, partizani 
ai acțiunii de tip pragmatic, ca
re nu ține seama decît de pro- 
pria-i derulare» eroii lui Truman 
Capote din romanul „Cu sînge 
rece" — ca să cităm un exemplu 
celebru — ajung la crimă. Ei 
n-au citit, desigur, textele lui 
Peirce, James sau Dewey 
nici pe cele ale prozeliților lor, 
dar o întreagă ambianță spiritu
ală dominată de o astfel de ori
entare le-a creat malformațiile 
psihice favorabile gestului uci
gaș. Pericolul pragmatismului 
stă, de altfel, în aceea că este . 
„cea mai simplă filozofie", acce
sibilă gîndirii rudimentare, prin 
refuzul oricăror „complicații abs
tracte" și exaltarea acțiunii de 
tip individualist, care scuză 
mijloacele în vederea „succesu
lui".

In raportul dintre materie și 
spirit — problema fundamenta
lă a oricărei filozofii — pragma
tismul afirmă superioritatea spi
ritului. Așa cum afirma înteme
ietorul curentului, Peirce, „ma
teria înseamnă spirit slăbit", iar 
„evenimentele fizice sînt numai 
forme degradate sau nedezvoltate 
ale evenimentelor psihice". Con
cepția pragmatismului asupra 
spiritului nu este, așadar, univer
salizatoare, ci individualizatoare : 
spiritul, în această accepție, este 
individual și subiectiv, subiectul 
uman este prin excelență indi
vidual și fizic. Pentru el nu exis
tă întregul, ordinea, regula și 
legea, ci exclusiv singularul, uni
cat și hazardat. William James 
afirmă că „nu există tot în
tregul", ci există doar „fiecare 
singular...", iar Peirce caută să 
acrediteze ideea, de cea mai 
pură și vetustă esență idealistă, 
potrivit căreia realitatea este 
dependentă de gindirea fiecărui 
individ, fiind în funcție „de ce
ea ce dumneata, sau eu, sau 
orice număr limitat de oameni, 
poate gîndi despre ea". Dacă

prl mișcarea, tăind-o parcă cu 
foarfecele în bucăți și așezînd, a- 
ceste bucăți în ierbarul nostru 
logic, unde pot fi comparate ca 
niște probe presate și uscate..." 
în interpretarea pragmatistă, ra
țiunea este considerată, deci, ca 
im deficit al vieții, ceea ce are 
consecințe directe pe planul cu
noașterii și, în special, în chesti
unea particulară a adevărului, 
definit în spirit mercantil, ne
gustoresc. După James, „adevă
rul este ceea ce este folositor", 
întrucît centrele utilității 
foarte diverse, în funcție 
timp, spațiu și persoană, adevă
rul se identifică cu punctul de 
vedere. Spiritul utilitarismului 
culminează cu ideea după care 
„noi facem negoț între noi cu a- 
devărurile noastre". (James). 
Transformînd valoarea cunoaș
terii în utilitate, se pierde, însă, 
în mod 
oricărui 
permită 
adevăr.
ție, dacă dumnezeu este util, el 
este și adevărat. Natura grosola
nă a unui asemenea mod de in
terpretare nu mai are nevoie de 
comentarii.

Am rezervat finalul acestor 
rînduri problemei adevărului, în
trucît tratarea ei în sens utilita- 
rist a făcut și face încă vogă. In 
problema adevărului, pragmatis
mul își dovedește încă odată e- 
roarca și marile-i slăbiciuni. Sen
sul pragmatismului — clasic sau 
resuscitat ne apare, în această 
lumină, ca fiind mai degrabă 
„politica economică" a individu
lui, de culoare tipică lumii ca
pitaliste, decît o teorie filozofi
că a universului.

sînt 
de

evident, controlul asupra 
criteriu posibil, care să 
deosebirea între fals și 
într-o asemenea accep-

TRAIAN G1NJU

• SATIRĂ • UMOR • SATIRĂ • UMOR • SATIRA •
POST SCRIPTUM UL

ORFEU Șl
EURIDICE

de NICOLAE MINEI
De fapt, ceea ce urmează este 

mai puțin un post-scriptum, cît 
o rectificare a finalului. Proce- 
dînd așadar ca 1a romanele pu
blicate în serial, iată rezumatul 
capitolelor precedente : lăsîn- 
du-se înduplecat de cîntul său 
măiastru, Hades — echivalentul 
mitologic al lui Scaraoțchi — în
gădui lui Orfeu să o ia cu sine 
pe defuncta lui soție, Euridice, 
și să o restituie vieții în general 
și celei conjugale în special. O 
singură condiție : pe tot parcursul 
efectuat pe tărîmurile infernale, 
Orfeu, care urma să meargă îna
inte, nu avea voie să-și întoarcă 
privirea spre cea pe cale de a fi 
smulsă Iadului.

Zis și făcut. Pășind cu grijă

printre hîrtoapele prost pavatelor 
și slab luminatelor artere subte
rane de circulație, marele muzi
cian și frumoasa nimfă merseră 
tăcuți, în ordinea indicată de 
Hades, pînă ce, în semiobscuri
tatea ce-i învăluia, răsună glasul 
Euridicei :

— Orfeu !
Cu reflexul pe care-1 capătă 

orice soț după cîteva luni de 
căsnicie, cel strigat fu cît pe-aci 
să-și întoarcă capul spre dulcea 
lui jumătate și nu se opri decît 
în ultima fracțiune de secundă.

— Orfeu! rosti din nou Eu
ridice, de data aceasta cu o 
nuanță tânguitoare în voce. Vreau 
să te întreb ceva.

— întreabă-mă, scumpa mea,

Alea

A

DOUĂ MICRO-FABULE

șade de minune, că ești mai 
frumoasă ca orieînd...

— Aha, bravo ! Bine că ți-ai 
dat în sfîrșit arama pe față! 
Vasăzică, așa mă preferi — 
moartă și anemică. îți dă mîna 
să-mi faci complimente, acum, 
că te-am lăsat văduv...

— Scumpa mea, de ce ești 
nedreaptă ? Doar am venit după 
tine tocmai ca să nu mai fiu 
văduv, ca să trăim iar fericiți îm
preună.

— împreună ? împreună ca 
acum ? Tu în frunte, ca un bim- 
bașa, și eu tipa-tipa după tine, 
ca un cățel ?

— Euridice! N-ai auzit ce 
condiție ne-a pus Hades ?

— Parcă Hades e mai breaz 
ca tine ! Așa sînteți voi, bărba
ții. Vă sprijiniți unul pe celălalt. 
Gata, ți-a dat un pretext ca să 
nu te mai uiți ta mine nici
odată.

— Cum niciodată ? Numai 
pînă trecem de...

— Niciodată 1 Sînt sigură că 
niciodată! Ți s-a făcut silă de 
mine și nu mai poți să mă vezi 
în 
ca 
nu 
să 
Și .
migrene. Dar ție puțin îți pasă 
de suferințele mele. Ca dovadă 
mergi cu spatele la mine și nu 
mă învrednicești nici măcar cu 
o privire.

Orfeu nu mai rezistă și întoar
se capul. Dar abia apucă să se 
uite ta Euridice, că forțele întu
necate ale Tartarului o înhățară 
pentru totdeauna.

Cică de atunci ar fi prins dra
cul gust 1a menajurile pline de 
reproșuri și goale de încredere.

POLICROMĂ
ORIZONTAL Netransparent. 11) Vospită 

— Șuviță de păr.
1) Crîmpeie policrome 

plastico-literare. 2) Te face 
galben la față — Aurul pla
jelor. 3) Paletă de culori 
pluvială — Neo ! 4) Sunet
de alămuri — Munte în 
Creta — Diminutiv cosmo
polit. 5) Vede negru în fața 
ochilor — Tip — Pierdut în 
negura vremii. 6) în dungi 
(pi.) — Materie primă pen
tru rame. 7) Zei casnici la 
romani — Trei. 8) Clară — 
Ține de urît... Babelor! 9) 
Pictor clasic român — Vio
leta. de exemplu. 10) Ulpiu 
Oprea — Firicel de floare 
albastră — Negru la față ! 
11) Bujorii emoției — în ar- 
nici.

î 2 3 4; 5 6 7 8 9 fl «

B. BOLTEANU

răspunse el, privind țintă înain
tea lui.

— Orfeu, spune-mi sincer, dai 
sincer de tot: îmi stă bine ca 
moartă ?

Compozitorul-interpret nr. 1 al 
antichității înghiți în sec; cu
noștea el genul acesta de între- 
bări-dinamită, 1a care orice răs
puns risca să declanșeze o ex
plozie.

— Ești superbă, începu dînsul 
precaut. Poate doar puțin cam 
palidă...

— Palidă, repetă ea pe un ton 
care nu prevestea nimic bun. 
Găsești că sînt palidă, da... Ce
lelalte în schimb au bujori în 
obrăjori, nu-i așa ?

— Care celelalte ?
— Celelalte răposate, 

care-ți plac ție.
— Euridice ! Mie nu-mi place 

nici o răposată !
— Ai dreptate. Tu te ții nu

mai de fustele celor vii.
— Pentru numele lui Jupiter, 

de unde ai mai scos-o și pe 
asta ? Te iubesc, Euridice I Te 
iubesc oricum ai 
bronzată sau...

— Bronzată ? Auzi 
ce crezi tu, că aici 
balneoclimatică ? La_ _______
fi bronzat, ta focul gheenei ?

— Nu, ziceam așa... Nu con
tează culoarea tenului.

— Ba uite că ta tine contea
ză. Nici măcar fond de teint nu 
au în văgăuna asta. în toată re
țeaua comercială, nu-s de vînza- 
re decît trei articole : catran, 
pucioasă și lemne de foc. Dar 
domnul are pretenția să fiu bion- 
zată.

— N-am nici o pretenție, Eu
ridice ! Nu m-ai lăsat să termin. 
Voiam să spun că paloarea îți

fi — palidă,

ta el ! Dar 
e stațiune 
ce să mă

ochi. Uite, nici n-am înviat 
lumea și-mi și reproșezi că 
m-am bronzat. De mîine o 

trebuie să încep să fac plaje, 
știi bine că soarele îmi dă

VERTICAL:
Maestru intr-ale culo- 
— Face umbră pămîn-

DIN EXPE-
RIENTĂi) 

rilor 
tului. 2) Culori — Scor alb ! 
3) Stradă (abr.) — Plină de 
cerneală. 4) La fasole — Co
lorată la mare. 5) Luminați 
— Fata lugojana. 6) Galbeni 
(od.) — în cont ! 7) Unde 
(pop.) — Pe munte ! — Na- 
triu. 8) Riu mai mic — 
noaptea-n cap. 9) Sînt — 
fel de lacuri colorate. 
Culoare pentru... copii.

de Geo Saizescu
întîlnire cu scriitorul drag

Primit cu vii aplauze, bă- 
trînul bard este gata să răs
pundă...

— Scumpe maestre, îl in
terpelează un june îmbujo
rat de emoție, după o pauză 
penibilă, de început, cu ce- 
ați venit, prin sindicat, sau 
pe cont propriu ?

— ?!

la tenis ?

la Atheneu ?

O dată...

...Mi-a trecut pe la ureche 
următoarea constatare. Vor
băreții vorbesc despre alții, 
secăturile despre ei, iar stră
lucitorii în discuție... vorbesc
despre noi !

unde vă cunosc ? 
știu !
la „Cosmetica" ?

de AUREL BARANGA
I

Zise stiloul către pană :
— Ești fosilă antideluviană
— Se poate, dar cu un asemenea condei 
Au scris Dante, Cervantes și Corneille

Și răspunsul mi se pare atît de convingător 
Și de viu
Că subscriu.

II
Plînge salcia plîngătoare : 
— Noaptea lună, ziua soare 
Vara cald, toamna răcoare, 
Asta-i climă 
Și climat 
De creiat ?

Originală
Această „condiție
Să faci din disperare o

MOR.
Și o „poziție**.'

Doamne în societate...
Stau țepene, să nu ae și

foneze.
— De
— Nu
— De

— Atunci de unde ?
— Facem amîndouă piața 

în Obor, dragă doamnă.
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AZI ÎNCEPE
TELEGRAME

Tovarășii Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Mi
niștri al Republicii Populare Democrate Coreene, și Țoi En Ghen, 
președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme a Republicii 
Populare Democrate Coreene, au adresat tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste Români?, și Ion Gheorghe Maurer, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Socialiste România, o telegramă în 
care se spune printre altele :

„Vă exprimăm dv. și, prin dv., poporului frate român, mulțumiri 
cordiale pentru felicitările călduroase, adresate cu prilejul sărbă
torii naționale a poporului coreean, cea de-a XX-a aniversare a 
creării Republicii Populare Democrate £oreene, exprimîndu-ne în
crederea că relațiile de prietenie și colaborare, statornicite între 
popoarele țărilor noastre se vor consolida și dezvolta și mai mult.

Vă dorim dv. și popoiului frate român, noi succese în lupta pen
tru construirea socialismului în țara dv.“.

* ★

* Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat președintelui Republicii 
Guineea Ecuatorială, Francisco Macias, o telegramă în care se 
spune:

„Cu prilejul proclamării independenței Republicii Guineea Ecua
torială, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro- 
mînia, al poporului român și al meu personal, adresez Excelenței 
Voastre felicitări cordiale împreună cu cele mai bune urări de pro
gres, pace și prosperitate poporului țării dumneavoastră".

★ ★

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Comeliu Mănescu, a primit din 
partea ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Populare De
mocrate Coreene, Pak Sen Cer, o

telegramă prin care mulțumește 
pentru felicitările ce i-au fost tri
mise cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a creării Republicii 
Populare Democrate Coreene.

• VICEPREȘEDINTELE 
Consiliului de Miniștri, Gheor- 
ghe Gaston Marin, a primit vi- ™ 
neri după-amiază pe ministrul 
justiției al R.P. Bulgiria, Svetla a 
Daskalova, care se află într-o" 
vizită în țara noastră. La între
vedere, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, au luatw 
parte Adrian Dimitriu, ministrul 
justiției, și Ion Filip, adjunct al £ 
ministrului justiției.

★ _
In cursul zile de vineri, dele- 

gația de juriști din R.P- Bulga
ria, condusă de Svetla Daskalo- 
va, ministrul justiției, a făcut o 
vizită la Asociația juriștilor și la 
Tribunalul municipiului " 
rești,

Bucu-

★
Seara, Adrian Dimitriu, minis- 

trul justiției, a oferit un cocteil 
în cinștea oaspeților.

cocteil

A XIX A OLIMPIADA

Cu prilejul aniversării a 20 de 
ani de la înființarea Institutului 
politehnic din Cluj, participanții 
la adunare (adunarea jubiliară a 
fost relatată în ziarele de ieri n.r.) 
au adoptat textul unei telegrame 
adresate COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care se spune, printre altele 5 
„Deschiderea largă a porților 
institutului pentru toți tinerii 
români, maghiari și de altă na
ționalitate, capabili și dornici de 
învățătură, asigurarea condițiilor 
Inecesare de studiu și trai, orien
tarea acțiunii didactice și știin
țifice spre însușirea celor mai noi 
cuceriri ale științei, legarea învă- 
țămîntului de cerințele dezvoltă
rii impetuoase a economiei și 
culturii noastre socialiste consti
tuie expresia atenției permanente 
pe care o -acordă, statul nostru 
învățămîntuiui superior, pregătirii 
viitoarelor generații de intelec
tuali.

însuflețiți de ‘hotărîrile Con
gresului al IX-lea și ale Confe
rinței Naționale a P.C.R., de re
centele Plenare ale Comitetului 
Central, conșticnți de importanța 
misiunii ce ni S-a încredințat, în

formarea de cadre de specialiști 
necesare învățămîntuiui, științei, 
economiei și culturii noastre,^ 
ne vom strădui să fim întotdea
una la înălțimea acestei nobile 
sarcini, a încrederii ce ni se h- 
cordă dina patnei ingineri bine 
pregătiți profesional, devotați 
trup și suflet poporului nostru, 
măreței cauze a socialismului, 
progresului și păcii în lunie“.

VINERI, Constanța Crăciun, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, a oferit un dineu în saloa- 
nele Hotelului Athenee Palace, în 
onoarea principesei Christina a £ 
Suediei, care face o vizită în țara 
noastră cu prilejul organizării la a 
București a expoziției industriale 
suedeze.

Au participat Dumitru Mosora, W 
ministrul industriei construcțiilor, 
George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Victor Ionescu, președintele Ca- Q 
merei de Comerț, și alte persoane 
oficiale. —.

Au luat parte, de asemenea, " 
Ake Vrethem, președintele Corni- 
tetului pentru promovarea comer- ™ 
țului între Suedia și România, ba
ronul Cari Rappe, ambasadorul 
Suediei Ia București, și membri ai 
ambasadei. £

(Agerpres)

Au mai rămas cîteva ore pînă 
cînd pe stadionul olimpic din 
Ciudad de Mexico va îi aprinsă 
flacăra care va anunța deschide
rea celei de-a 19-a ediții a Jo
curilor Olimpice de vară. Peste 
7 000 de sportivi din 119 țări — 
un record de participare In isto
ria Olimpiadelor moderne — au 
sosit în. capitala mexicana pentru 
a se întrece, timp de 15 zile, în 
cadrul celei mai grandioase olim
piade organizată pînă în prezent- 
Puse sub semnul păcii și înțele
gerii între popoare. Jocurile O- 
limpice vor constitui, în același 
timp, un prilej de autodepășire a 
sportivilor din lumea întreagă 
care s-au pregătit în vederea a- 
cestui eveniment în cadrul a 
sute de concursuri și mii de ore 
de antrenament.

Orașul Ciudad de Mexico 
trăiește febra ultimelor pregătiri. 
Stadionul olimpic al cetății uni
versitare, piscina olimpică, pala
tul sporturilor, velodromul, sta
dionul Azteca, arena Mexico, po
ligonul Campo Militar și toate 
celelalte instalații în construcția 
și amenajarea cărora arhitecții 
mexicani nu au făcut economie 
de bun gust și fantezie sînt 
gata să primească pe primii con- 
curenți. Clădirile și străzile ca
pitalei sînt pavoazate de săr 
bătoare, c____ 2_ _
bucuria de a pute^ fi 
primitoare alei" acestei mari 
tîlniri a elitei sportive din 
continentele lumii.

Ca o „avanpremieră" la 
chiderea Olimpiadei, în 
Constituției, cîteva zeci de

(Urmare din pag. I)

oamenii nu își ascund
"i gazdele 

în- 
toate

BREVIAR
OLIMPIC

Artificii' industriale

sul unic. Este greu să lucrezi 
aici. Viața de miner, nu întîmplă- 
tor, a constituit punctul de con
vergență al admirației unanime. 
Solidarizarea cu specificul mun
cii de miner reprezintă un gest 
veridic de bărbăție, de duritate 
în sistemul de construcție al fie
căruia. Rezistă doar cei care a- 
dună în ființă, în caracter, bare
mul, evident pretențios. , Preten
țios, dar nu exagerat. Tocmai de 
aceea reușește să' disocieze pe ca
pabil de neputincios. Sînt perioaic 
de cînd la întreprinderea minie
ră Suceaya cu sediul la Tarnija, 
numărul celor ce își denunță in
tenția de a lucra în mină atinge 
cifre impresionante. Nu i-a obli
gat nimeni să vină să lucreze 
aici. Singuri și-au exprimat opțiu
nea pentru a deveni mineri ; și 
tot singuri ajung înainte de vre
me la concluzia că nu pot face 
față obiectivului propus. Se retrag 
dînd din umeri, încercînd să a- 
uuleze umbra pe care o așează 
pe propriul certificat de integri
tate. Este un apostrof nedorit, 
totuși inevitabil, în același timp 
eliminat prin demnitatea compa
rabilă cu roca, a celor statornici. 
Prin pasiunea acestora, din rezer
vorul subpămîntean al munților, 
minereul primește botezul luminii, 
transmițînd spre dezghiocare 
cuprul și ceilalți fideli acompania
tori.

întreprinderea minieră din Va
lea Suh&i își adaugă, prin 
vîrstă alte culuoare de existență. 
La început a lucrat doar zona 
cupriferă, prelungită de trei linii 
de flotație. Anul trecut, s-a ex
tins exploatarea într-o nouă zonă, 
de minereuri complexe, însoțită 
de o a patra linie în complexul 
de flotație. Statu quo în tran
zit dacă se are în vedere lu
crările deja evoluate pe planul 
extinderii. Insumîndu-se în efortul 
global al industriei miniere din 
țara noastră de a ridica produc
ția adusă la suprafață, munca ce
lor de aici va acoperi evoluția 
continuă a înzestrării flotației în

construcție, urmează să echilibre
ze capacitatea de prelucrare în 
noile condiții. O permanentă 
angajare sol - subsol îndreptată 
spre ridicarea potențialului e- 
conomic al județului Suceava, 
care se desfășoară după cum se 
vede în condiții de deplină puri
tate.

Străbătînd hala destul de mare 
a stației de flotație, impresionat 
poate și de dimensiunile instala
țiilor, de gradul lor de tehnicita
te, ai sentimentul că ești singur. 
Ici, colo cîte un om, al cărui rost 
ar părea mai degrabă să atenue
ze singurătatea mașinilor.

— In secție lucrează aproape

VALEA
SHIAI

300 de oameni. Este adevărat, 
cei mai mulți alcătuiesc perso
nalul de întreținere, mă lămureș
te tînărul Gavril Gherghel, proas
păt absolvent al Institutului de 
mine din Petroșani. înțeleg astfel 
mai bine o afirmație anterioară : 
stația de flotație este una din cele 
mai modeme din țară...

Așadar, cîteva mii de oameni 
gravitează zilnic în jurul celor 
două puncte de sprijin ale activi
tății întreprinderii: mină-flotație.

In drumul său către bazele de 
desfacere și de acolo spre locu
rile de îngurghitare ale industriei 
prelucrătoare, minereul face o 
haltă la Tamîța. Oprire hotări- 
toare. Aici sub plafonul în trepte 
al flotației, bulgării de minereu

frustrați odihnei cu mijloace mo
derne — anul trecut au intrat în 
dotare 12 mașini mecanizate de 
exploatare — își destramă exis
tența de dragul scuturării poleiu
lui metalic. începe o cursă de ur
mărire a gramelor pierdute sub 
povara pămîntului, terminată la 
capătul unui joc extenuant nu 
pentru oamenii care lucrează aici 
scutiți dt efort grație mecaniză
rii, ci pentru metalul însuși. Eli
berat din vagonet, minereul este 
luat în primire de pofta distrugă
toare a eoncasoarelor, unul cu 
fălci, celălalt giratoriu, ajungînd 
în scocul morii cu bile într-o sta
re de nerecunoscut celor ce l-au 
văzut la ieșirea din mină. Pe și
ragul obligat să-1 parcurgă pînă 
la starea de repaos, materialul, 
mărunțit este adus la punctul de 
vamă esențial ; operația de flota- 
re. îmbălsămat cu chimicale avînd 
diferite rosturi, minereul își dezi
ce, forțat de împrejurări, existen
ța acceptînd desfacerea cuprului 
de celelalte elemente acestea ur- 
mînd de acum încolo alt drum. 
Venit din afară și pus să privești 
băile lungi de flotație stăpînite de 
mecanisme cu funcții indescifra
bile nu reușești decît să constați 
inaderența totală a imaginii din 
față cu ceea ce eventual ai pre
supus. O masă lichidă, neagră, 
dominată de mici alveole spum 
se, bolborosind continuu. In s 
menea condiții are loc desr« 
mentarea particulelor metalice 
însoțitorii săi. Dacă ai lua 
căușul pumnilor lichidul acesta, 
n-ai avea senzația unei diferente 
între el și apa murdărită de noroi 
dintr-o groapă oarecare umplută 
de ploaie. Și totuși... De aid în- 
gloșarea, filtrarea, însilozarea 
concentratului și apoi expediția. 
Un patrulater desfășurat între 
Ostra — Tamița — Leșul Ursu
lui — Broșteni (cîte două de fie
care parte a muntelui) circum
scrie perimetrul de existență, cu 
reduse excepții, a întregului al
manah de viața a minerilor. Un 
întreg univers de evenimente 
profesionale și sociale Valea Su- 
hăi, își reconsideră modul de 
existență.

des- 
Piața 

__  -__  — . - ------ ---- mii 
de tineri mexicani au organizat 
joi un mare spectacol în onoa
rea celor 1 500 de tineri, între 
15 și 20 de ani, veniți din nu
meroase țări ale lumii pentru a 
participa la Tabăra mondială a 
tineretului, organizată în cadrul 
manifestărilor prilejuite de Jo
curile Olimpice. A fost o explo
zie a bucuriei și freneziei tine
rești, desfășurată în ritmurile 
rumbelor și sambelor. 20 000 de 
elevi au înscris cu corpurile lor 
pe peluzele verzi din fața Pala
tului guvernului, un uriaș po
rumbel alb al păcii, drapelul 
mexican, diferite motive decora
tive pentm a încheia cu cele 
cinci cercuri olimpice. Festivita-

tea s-a terminat cu o gigantică 
lansare de baloane de toate cn- 
lorile

Ceremonia de deschidere a To
curilor Olimpice va începe astăzi 
la ora 11,04 (20,04 — ora Bucu
rești ului' odată cu sosirea în tri
buna oficială a președintelui M**- 
xicului, Gustavo Diaz Ordaz. 
Cu patru minute mai înainte, vor 
intra în funcțiune camerele de 
luat vederi ale televiziunii, le
gate prin intermediul sateliților 
artificiali de telecomunicații de 
toate continentele lumii. Nu în- 
tîmplător a fost aleasă ziua Hr» 
12 octombrie pentra inaugurarea 
acestui grandios eveniment spor
tiv. Data marchează aniversarea 
descoperirii , T «mii noi" de că
tre Cristofor Columb-

Olimpiada din Mexic va pri
lejui și unele ..premiere”. Pentru 
prima oară in istoria întrecerilor 
olimpice o sportivă — Enriqueta 
Basilio Sotelo — va avea cinstea 
de a purta flacăra olimpică pe 
ultimul schimb al ștafetei cam 
a pornit în hma angust de pe 
muntele Olimp. Tot pentru 
prima oară atleții vor concura 
pe o pistă din tartan, material 
sintetic foarte elastic, antidera
pant și inalterabil, care se con
sideri că va permite îmbunâti- 
țirea multor recorduri olimpice 
și chiar mondiale. Rezultatele 
excelente obținute de atleti dm 
diferite țări în cursul antrena
mentelor desfășurate pe această 
pistă în ultimele sâptămini an 
întărit aceste așteptări.

Celebritățile sportului mon
dial se află acum la Ciudad de 
Mexico în așteptarea starturilor 
olimpice. Printre ele se află 11 
campioni olimpici de la Tokio» 
în rindurile cărora figurează ma- 
ratonistul etiopian Bikila Abebe, 
Josef Schmidt (Polonia), câștigă
torul medaliei de aur la triplu

salt, săritorul în lungime Lynn 
Davies (Anglia), aruncătorul de 
greutate Romuald Klim (U.R.S.S.) 
și aruncătorul de disc. Alfred 
Oerter (S.U.A.), înotătorul 
merican 
gimnasta __ ,____
Ceaslavska, ciclistul francez Da- 
n:>l Morelon, boxerul sovietic 
Boris Lagutin și mulți alții. 
Mulți campioni olimpici nu-și 
vor mai apăra titlurile cucerite 
în urma cu patru ani, printre 
care atleții Bob Hynes (100 m-), 
Peter Snell (S00 și 1.500 m.) și 
\ aleri Brumei (săritura în înăl
țime).

După cum se știe țara noastră 
va fi reprezentată la marea în
trecere de un lot alcătuit din 
peste 80 de sportivi care vor par
ticipa la concursurile de atletism, 
box, caiac-canoe, canotaj acade
mic, ciclism, lupte libere și gre- 
co-romane, înot, scrimă și tir. 
In tabăra sportivilor români 
domnește optimismul și hotărîrea 
de a lupta cu ardoare în bătălia 
sportivă a Olimpiadei. Mihaela 
Peneș se gindește la reeditarea 
succesului obținut la Tokio unde 
a cucerit medalia de aur la a- 
nincarea suliței, la fel ca și bo
xerii Ciucă și Gîju. atletele Visco- 
poleanu si Ileana Silai, scrimerele 
Ileana Drimbă, Olga Orban- 
Szabo.

în total 172 de titluri olim
pice vor fi decernate cu prilejul 
Olimpiadei din Mexic, dintre 
care 133 la bărbați și 39 la fe
mei. Cei aproape 8000 de spor
tivi prezenți își vor disputa 172 
medalii de aur, 172 de argint și 
183 de bronz.

Incepînd de mîine dimineață 
primii atieți, baschethaliști, bo
xeri, fotbaliști, hocheiști, haltero
fili. pentatloniști, canoteri și vo
leibaliști se vor prezenta la lo
curile de întrecere.

a-
Don Schollander, 
cehoslovacă Vera

• PREȘEDINTELE Comitetu
lui Internațional Olimpic, Avery 
Brundage, a anunțat că orașul 
Florența și-a prezentat candida
tura pentru organizarea Jocuri
lor Olimpice de vară din anul 
1976. Candidaturi asemănătoare 
au mai fost înaintate de orașele 
Montreal și Los Angeles.

• 11 DINTRE CEI 33 de cam
pioni olimpici de la Tokio își 
vor apăra titlurile în întreceri
le concursului de atletism de la 
Ciudad de Mexico. Aceștia sînt: 
belgianul Gaston Roelants (3 000 
m. obstacole), etiopianul Bikila 
Abebc (maraton), englezul Lynn 
Davies (săritura în lungime), po
lonezul Josef Schmidt (triplu- 
salt), americanul Alfred Oerter 
(aruncarea discului), finlandezul 
Pauli Nevala (aruncarea suliței), 
sovieticul Romuald Kiim (arun
carea ciocanului)^ italianul Ab- 
don Pamich (50 km marș), ro
mânca MIHAELA PENEȘ (a- 
runcarea suliței), americana 
Wyomla Tyus (100 m) și Karin 
Balzer (R.D. Germană) la 80 m 
garduri. De remarcat că trei 
dintre aceștia — Bikila Abebe, 
Josef Schmidt și Alfred Oerter 
— au cucerit laurii olimpici și 
la J.O. de la Roma (1960).

• MIERCURI A SOSIT în sa
tul Olimpic cea mai tînără con
curentă a actualei Olimpiade. 
Este vorba de înoțătoarea porto- 
ricană Liana Vicens, în vîrstă 
de 11 ani, care va lua startul 
în probele de 100 și 200 m. bras. 
Mezina Olimpiadei este credita
tă cu 1’23” 7/10 și respectiv 
3’02” în probele sale favorite

•JOHNNY WEISMULLER, 
fosta glorie a natației mondiale 
și eroul seriei de filme „Tar- 
zan“, a sosit la Ciudad de Mexi
co, pentru a-1 urmări și încuraja 
pe nu mai puțin celebrul înotă
tor american Don Schollander. 
principalul său favorit în între
cerile olimpice. Johnny Weis
muller, actualmente în vîrstă de 

64 de ani, a cucerit în prodigioa- 
sa-i carieră sportivă cinci titluri 
olimpice și a corectat 67 de re
corduri mondiale și naționale.

• CU DOUA ZILE înaintea 
deschiderii Olimpiadei, numărul 
xiariștilor acreditat! se ridica 
la 1 864. Alți 300 de ziariști 
așteaptă acreditarea oficială, 
ceea ce va face ca la 7 atieți par
ticipant] la J.O. să revină cîte 
doi ziariști.

• CEI MAI ÎNALTI JUCĂ
TORI ai echipei olimpice de 
baschet a U.R.S.S. sînt pivoții 
Kovalenko și Andreev. Ei mă
soară 2,16 și respectiv 2,19 m.

INOPORTUNUL

Intr-unui din numerele 
săptăminit trecute ale ziaru- 
lui nostru relatam despre a* 
venturile nocturne ale unor 
fotbaliști de la, Dinamo și 
Rapid. O întâmplare, ne-am 
zis atunci. Iată, însă, că un 
alt fotbalist. Negrea de la 
Steaua, ci ținut să ne dove
dească că Bachus are priete
ni și prin alte cluburi, Pri- 
vindu-l in fotografia reali
zată miercuri 9 octombrie la 
barul „Tomis" de pe bule
vard, veți spune probabil : 
„Ce n-are voie omul să bea 
și el un pahar Ba are, nu 
pledăm pentru o abstinență 
totală. Numai că nici în a- 
cest caz n-d' fost vorba de 
un singur pahar. Cînd l-am 
fotografiat, Negrea și cei 
trei însoțitori ajunseseră la 
a 23-a sticlă. Și cheful a con
tinuat.

Foto : EMIL COJOCARU

prețioasa
(Urmare din pag. I)

„ATENEUL STUDENȚESC"
(Urmare din pag. I) 

totuși clare. După cum am putut 
constata, conținutul și activita
tea Ateneului studențesc diferă 
de la un institut la altul. Deși 
există o concepție unitară —• 
în fiecare institut factorii res
ponsabili și l-au imaginat du
pă o „formulă proprie'4. In 
unele institute a fost pur și 
simplu confundat cu... clubul 
studențesc. Am văzut, de pildă, 
afișul-program al Ateneului stu
dențesc care va funcționa în 
cadrul Institutului politehnic. 
Cîteva cicluri de conferințe, ex
puneri ale unor personalități, seri 
literare, seri de muzică etc., etc. 
In general, manifestări pe care 
ar putea să le cuprindă progra
mul oricărui club studențesc. In 
alte institute, prin „Ateneu4 se 
înțelege un local în care să se 
organizeze manifestări cultural- 
artistice studențești, să se pre
zinte spectacole. La Universita
te se crede că „Ateneul"4 n-ar 
fi altceva decît un ciclu de con
ferințe care să trateze teme po
litice, științifice, culturale...

Și totuși, ce este Ateneul stu
dențesc ? Mi se pare că termino
logia definește exact conținutul... 
In antichitate, cînd spuneau 
ĂtheneUf oamenii se gîndeau la

templul zeiței Athena — una din
tre cele mai mari divintăți ale 
mitologiei grecești. Athena era 
socotită protectoarea artelor fru
moase, a literaturii, a activității 
sociale, a oricărei acțiuni care 
presupunea ingeniozitate și spirit 
de inițiativă. Este limpede, deci, 
de ce denumirea de ATENEU a 
trezit atit de mult interesul 
studenților. Firește, ei au în
țeles că este vorba nu de o 
nouă formă de activitate, ci de 
un FORUM — care să coordo
neze activitățile de informare 
politică, culturală și științifică. 
Notăm părerile studenților: Așa
dar, acest forum („protector" al 
artelor frumoase, al literaturii, 
al activității sociale, al oricărei 
acțiuni care presupune ingenio
zitate și spirit de inițiativă) să 
fie condus de un organ colegial 
— avînd în frunte un cadru di
dactic de mare prestigiu științi
fic și cultural; să-și înceapă 
activitatea efectuînd sondaje în 
masa studenților, pentru a afla 
care este părerea acestora cu 
privire la acțiunile de informare 
științifică, culturală și politică, 
cu ce personalități ale vieții 
științifice, politice și culturale 
ar dori să se întâlnească; să fie 
un organism de coordonare a 
muncii politico-ideologice și de

informare a studenților, care să 
cuprindă toți factorii de răspun
dere din institutele de încățămint 
superior. Mulți studenți au pro
pus ca Ateneul să funcționeze 
cu trei secții de specialitate: 
informare politică ; informare 
științifică ; informare culturală ; 
să aibă un colectiv de consultanți 
și de colaboratori care să cuprin
dă personalități de seamă ale vie
ții politice, științifice și culturale. 
Ni s-a prezentat chiar și o schiță 
privind alcătuirea Colegiului Ate
neului studențesc : locțiitorul se
cretarului comitetului de partid 
cu probleme de propagandă ; 
prorectorul cu munca educativă ; 
locțiitorul secretarului U.T.C. cu 
probleme de propagandă, artă și 
cultură; șefii catedrelor de știin
țe sociale; directorul clubului 
studențesc; cadre didactice și 
studenți. Subliniem aici că punc
tele de vedere formulate la re
centa Plenară a Consiliului 
U-A-SdC nu diferă cu nimic de 
părerile studenților care au răs
puns la ancheta noastră.

Lucrurile ni se par clare. Pe 
de o parte, activitatea de infor
mare politică, culturală și știin
țifică ce se desfășoară in facul
tăți are nevoie de o îndrumare 
competentă. Aceasta pentru că

nu întotdeauna se găsesc mo
dalitățile cele mai iubite de stu- 
denți, temele cele mai necesare 
studenților și, mai ales, nu în
totdeauna se creează posibilități 
pentru cuprinderea întregii mase 
de studenți. Pe de altă parte, 
aceste trei direcții principale în 
care ar urma să se desfășoare 
activitatea Ateneului — informa
re politică, informare culturală și 
informare științifică — sînt cu
prinse în sfera de responsabili
tăți a rectoratului, organizației 
de partid din institut și organi
zațiilor de tineret. Prin urmare, 
este firesc ca acești factori să 
fie reprezentați în ^Colegiul 
Ateneului, ca atare să organi
zeze munca acestuia. Credem că 
numai așa — și nu prețuind atri
buțiile clubului, cum se întâmpla 
acum în institutele hucureștene — 
Ateneul studențesc își va impune 
personalitatea în lumea universi
tară. Avînd însă in vedere diver
sitatea de păreri privind Ateneul 
studențesc — diversitate care se 
manifestă în concret prin exis
tența mai multor formule de con
cepere a activității acestuia — re
dacția invită studenții și cadrele 
didactice la un schimb de opinii 
cu tema: „Ce trebuie să fie Ate
neul studențesc ?“

rii recoltei, iar pe de altă parte, 
neeliberarea rapidă a terenuri
lor ce urmează să fie insămin- 
țate periclitează pregătirea co
respunzătoare a patului ger
minativ și semănarea în timpul 
optim al recoltei anului viitor. 

Cauzele care au dus la a- 
ceastă situație sînt multiple 
dar toate au un numitor co
mun — organizarea necores
punzătoare a muncii. Din a- 
cest motiv, de exemplu la 
I.A.S. Mircea Vodă, din ju
dețul Brăila capacitatea de 
recoltat a mijloacelor mecanice 
este folosită intr-o proporție 
neînsemnată. Nuniai în ziua de 
7 octombrie 5 combine CT2R 
erau parcate la sediul între
prinderii pentru diverse reme
dieri. Nu întâmplător la acea
stă unitate din 1 260 de hec
tare cu porumb la data res
pectivă erau recoltate doar 
700. Din păcate asemenea si
tuații se întâlnesc în multe 
alte unități. La cooperativele 
agricole : Preajba Teslui, Țăr- 
țăl — din județul Dolj; Mir- 
cești, Valea Seacă, Tîrgu-Fru- 
mos, Sinești — din județul 
lași și altele.

Șt in acest an întâlnim frec
vente cazuri cînd rămânerile 
în urmă la recoltat sînt deter
minate de organizarea necores
punzătoare a transporturilor. 
In multe locuri se argumen
tează adesea că strînsul recol
tei ar fi fost de multă vreme 
terminat dacă ar fi dispus de 
mijloace de transport sufi
ciente. Fără îndoială, nu pot 
fi trecute cu vederea unele 
greutăți întâmpinate în a- 
ceastă direcție. Dar tot atît de 
adevărat este și faptul că mij
loacele existente nu sînt folo-

site nici pe departe la întreaga 
lor capacitate. La i.A.S. Mircea 
Vodă, ca să luăm același exem
plu, in aceeași zi multe trac
toare cu remorci umblau fără 
nici un rost prin curtea între
prinderii fără ca cineva din 
conducerea întreprinderii să-i 
întrebe pe mecanizatorii plim
băreți de ce irosesc timpul. 
In același timp două autoca
mioane rătăceau pe cîrfip fără 
a găsi locul de unde trebuiau 
să transporte porumbul. Timp 
pierdut, combustibil consumat, 
recolta netransportată. Din a- 
ceeași cauză în multe coope
rative agricole din județul 
Iași unde recoltatul a avansat 
mai rapid o bună parte din re
coltă se află sub cerul liber. 
De prisos a mai spune că, în 
condițiile vremii instabile, pro
dusele sînt pîndite de pericolul 
degradării.

Sînt și unități în care forțele 
nu sînt concentrate la executa
rea acestei importante lucrări 
pentru că cei care ar trebui 
să organizeze treburile... aș
teaptă timp frumos. Cit de șu
brede sînt aceste argumente 
o dovedește chiar exemplul u- 
nităților vecine care, în ace
leași condiții de climă, folo
sind fiecare clipă bună de lu
cru, au recoltat suprafețe în
semnate.

In această perioadă fiecare 
zi. fiecare oră trebuie fo
losite la maximum. Iată de 
ce este nevoie ca în toa
te cooperativele agricole și 
fermele de stat să fie stabi
lite și aplicate cele mai efi
ciente măsuri tehnice și orga
nizatorice care să determine 
o largă mobilizare a forțelor 
de muncă și mijloacelor ma
teriale existente pentru ur-> 
gentarea campaniei agricole 
de toamnă.

(Urmate 
din pag. I)

Face pe surdul și-o 
ia de la cap.

Deunăzi au venit 
doi. cu trenul, cu a- 
vionul. nu știu. Era 
de dimineață. Ei ca

ca iarna pedeau
casă, dar nu-și dă
deau seama de asta. 
Ce s-au gîndit ? Nu, 
că să mă vadă ?

Mersi de atenție, dar 
e cam devreme și 
măcar un telefon 
înainte se cuvenea.

Nu cumva v-am 
deranjat ?

Eram în pijama, a- 
veam ochii cirpiți de 
somn. Imaginea ne
plăcerii mele nu li 
se părea destul de 
transparentă. Dă-le 
cafea, dă-le atenție.

Pe la 10 l-am scos 
afară, după o adevă
rată înscenare. Ce 
voiau de Ia mine ? 
Pur Si simplu, să mă 
vadă. Nu ne cunos
cusem vreodată, nu 
ne scrisesem, nu a- 
veam nimic comun, 
dar ej ținuseră, să mă 
vadă...

Ah. dacă-î mal 
prind odată...

INSTITUTUL DE STUDII ȘI PROSPECȚIUNI 
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE — I.S.P.I.F.

din București — șos. Olteniței nr. 35—37, sect. 5

ANUNȚĂ
•

Deschiderea unui curs de școlarizare pentru specialitatea 
OPERATORI TOPOMETRI, cu durata de 6 luni, incepînd cu 
data de 1 noiembrie 3968. Școlile vor funcționa în municipiul 
Craiova și comuna Poarta Albă (Constanța).

Se primesc absolvenții fostelor școli de agricultori și hor
ticultura de 4 ani.

Pe durata școlarizării, elevii vor fi salarizați. 
Se primesc condidați din toate județele din țară.
Candidații se vor adresa la I.S.P.I.F. șos. Olteniței nr. 35—37 

București, sectorul 5.

ANUNȚ
Absolvenții școlii generale de 8 ani, în vîrstă de pînă la 

18 ani. din mediul rural, au posibilitatea să se pregătească 
pentru cooperativele de consum sătești in meseriile : cizmar, 
brutar, croitor confecții pentru bărbați, cojocar, timplar, tini
chigiu. zugrav și zidar, prin școlile organizate de Centrocoop.

Concursul de admitere va începe in ziua de 15 octombrie 
a.c., și sa consta din probe scrise și orale la limba română 
și matematică din materia prevăzută pentru clasele V—VIII

Pentru înscrieri și informații suplimentare, candidații se 
vor adresa cooperativelor de consum sau uniunilor județene 
ale cooperativelor de consum în raza cărora domiciliază.
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în ședința plenară de joi după- 
amiaza a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite au 
continuat dezbaterile generale.

Intervenția ministrului de ex
terne al Republicii Arabe Unite, 
Mahmud Riad, a fost consacrată 
îndeosebi problemei Orientului 
Apropiat. El a subliniat necesita
tea de a stabili un program pen
tru aplicarea rezoluției Consiliu
lui de Securitate din noiembrie 
anul trecut, care să prevadă in 
primul rînd retragerea forțelor 
israeliene din teritoriile arabe o- 
cupate. Mahmud Riad a arătat 
că aplicarea .rezoluției trebuie 
controlată și garantată de Consi
liul de Securitate. El a menționat 
că R.A.U. este gata să continue 
să coopereze cu Gunnar Jarring, 
reprezentantul special al Secreta
rului general al O.N.U. în Orien
tul Apropiat.

Necesitatea aplicării rezoluției

Lansarea cabinei

I*
ca-

Sărbătoarea

Vietnamul de sud: Pierderi

„Niccolo

Consiliului de Securitate din no
iembrie anul trecut în problema 
Orientului Apropiat a fost arăta
tă și de ministrul de externe al 
Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil.

Reprezentantul permanent al 
Afganistanului la Națiunile Unite, 
Abdul Rahman Pazhwak, și-a ex
primat speranța că convorbirile 
oficiale de la Paris dintre repre
zentanții S.U.A. și ai R. D. Viet
nam vor duce la o soluție nego
ciabilă a conflictului.

Ministrul de externe al Belgiei, 
Pierre Harmel, a subliniat în in
tervenția sa că toate popoarele au 
dreptul inalienabil la libertate și 
la exercitarea suveranității lor. 
Calea păcii trece prin respectarea 
cu rigurozitate a principiului ne
intervenției, a declarat ministrul 
belgian.

In cursul dezbaterii generale au 
mai luat cuvîntul reprezentanții 
Mauritaniei, Zambiei și TailandeL

spațiale „Apollo-7"

Ambasadorul roman la 
Bruxelles și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

La 11 octombrie, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Bruxelles, Alexandru Lăză- 
reanu, a prezentat scrisorile de 
acreditare regelui Belgiei, Bau
doin.

După ceremonie, _ 
giei s-a întreținut cordial cu 
ambasadorul român, 
ocazie ambasadorul 
Lăzareanu a transmis din par
tea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu. urări 
de fericire personală pentru re
gele Baudoin și de pace și pros
peritate pentru poporul belgian.

Exprimînd mulțumirile sale, 
regele Baudoin a urat președin-

telui Consiliului de Stat al Re- 
pub,;cii Socialiste România 
su __-s deplin în activitatea sa în
chinată păcii și bunei stări a po
porului român.

Concursul

Paganini"
regele Bel-

Cu această
Alexandru

- J
M

l-t

in Olanda
Continuîndu-și vizita în Olan

da, Gbeorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, a fort oas
petele uzinelor ..Philips Gloei- 
lamenfabriken” și a uzinelor de 
automobile „Daf“ din Eindho
ven.

După vizita făcută la cele 
două uzine, ministrul român a 
participat la un dineu oferit în 
cinstea sa de Sidney van der 
Bergh, președintele Centrului 
olandez pentru comerțul exterior.

Ministrul Gheorghe Cioară 
a fost însoțit de ambasHorul 
României in Olanda. G- Elian.

ÎN CURSUL unei reuniuni 
a Comitetului de luptă al stu
denților mexicani a fost luata 
hotărîrea ca în timpul Jocuri
lor Olimpice studenții să w 
abțină de Ia toate manifesta
țiile publice.

Pe de altă parte, negocierile 
între Consiliul de grevă și re
prezentanții guvernului evolu
ează în mod favorabil și. po
trivit unor informații furnizate 
de surse apropiate convorbiri
lor, unele din condițiile puse 
de studenți 2r fi pe punctul 
să fie satisfăcute. Autoritățile 
„vor înceta represiunile" și voi 
permite studenților să se în
trunească în incinta universi
tății și a institutului politeh
nic într-o atmosferă de calm. 
De asemenea, autoritățile voi 
ordona retragerea trupeloi 
care ocupă încă anumite in
stitute ale universității. Stu
denții au cerut, totodată, eli
berarea tuturor colegilor loi 
arestați începînd cu 23 iulie 
— data izbucnirii incidentelor.

grele ale trupelor agresoare ■
i

Peste plantațiile de 
cauciuc din Tailanda, 
care au avut foarte 
serios de suferit în 
acest an de pe urma 
uraganelor, s-au a- 
bâtut acum și alte 
calamități. Tot atît de 
dăunătoare, dacă nu 
chiar și mai dăună
toare decît calamită' 
file naturii. E vorbe 
de recenta hotărîre 
a principalelor mo
nopoluri americane 
specializate, de a a- 
runca pe piață o 
mare parte din re
zervele de cauciuc, 
spre a determina 
scăderea prețurilor 
pe piața mondială o 
cauciucului.

Tailanda dă — așa 
cum atestă ultimele 
statistici, — aproxi
mativ 25 la sută din 
producția de cauciuc 
natura! a lumii. Pa

După zece zile de încercuire, 
forțele speciale de la Thuong Duc 
nu au reușit sâ scape din încer
cuire cu tot sprijinul masiv a șapte 
batalioane de pușcași marini so
site în ajutorul lor.

Această forță cousiderabilâ. sus
ținută masiv de aviație și artile
ria grea, este ținuta in șah de nu
mai două batalioane ale F.N.E. 
Patrioții, aplicînd o tactică elasti
că, duc cu succes o luptă pe două 
fronturi, ei au blocat în bunkere 
și hărțuiesc continuu ..beretele 
verzi" din tabăra specială, precum 
și trupele de sprijin, care pînă la 
urmă și-au găsit protecție la adă
postul perdelei de foc create de 
cele 60 de raiduri efectuate zilnic 
la apelul lor, precum și la barajul 
tunurilor care au lansat asupra 
acestor locuri mii de obuze. Coli
nele din jurul taberei au devenit 
însă o imensă ambuscadă. Pînă 
acum două batalioane americane 
au suferit grele pierderi în urma 
unor asalturi ale patrioților lansate 
prin surprindere. Sub tirul intens 
al mitralierelor grele au pierit, de

parte I

I

lista produselor tai- 
landeze de export, 
cauciucul deține ac
tualmente locul al 
doilea. în ultimii ani, 
monopolurile nord- 
americane, principa
lii achizitori ai cau
ciucului tailandez, au 
căutat în mod siste-

popnki» da V de MWl
situate rdrr penitleie 17 fi 20, j 
arați . i-pi—acaf dă
citiți de Couâu peatr» cschett 
rea crimelor cornițe de america 
in Vietnam. Ekjpi derlarațsăe fv 
cute de președintele Jchaiso» la 
31 martie «X-, astexriiate* bom 
bardamenteior a sperii necontenit, 
alungind in luna septembrie le 
21 raiduri pe zi. In ccnuxnicet te 
arată, de asemenea, ci numai m 
cursul lunii septembrie evzeția e- 
mericană a aruncai asupra zmct 
localități populate din R. D. Viet
nam 80000 de bombe, 12000 de 
bombe cu explozie ixtirziatâ, 
3900 conteinere cu bombe cu 
bile. Sînt supuse tirului orașe, sa
te. școli. pagode, instalații ale sis
temelor de irigații, obiective m- 
dust riale.
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publicatia britanică 
ECONOMIST, Tailan
da a obținut de pe 
urma exportului de 
cauciuc, în primele 
șase luni ale anului 
în curs, cu aproape 
40 la sută mai puțină 
valută decît în peri
oada corespunzătoa-

0 prietenie... elastică

matic să obțină o 
scădere a prețurilor 
de cumpărare a pro
ducției de cauciuc 
din Tailanda. Ca ur
mare a presiunilor și 
manevrelor de piață, 
așa cum reiese din 
datele prezentate de

re a anului trecut. A- 
preciind că exportul 
de cauciuc tailandez 
trece printr-o perioa
dă critică, ministrul 
rezervelor naturale 
al Tailandei, Amarit, 
a calificat „invazia 
dirijată a cauciucului

pe piața mondială" 
drept ..agresiune e- 
conomicâ directă îm
potriva unei țări slab 
dezvoltate''*.

Fare paradoxal că 
această agresiune lo
vește în Tailanda ca
re, făcînd parte din 
S.E.A.T.O., este lite
ralmente înțesată de 
baze militare ameri
cane și se manifestă 
ca un aliat docil al 
Washingtonului.

în mod oficial, Ad
ministrația S.U.A. in
clude Tailanda în 
rîndul „prietenilor a- 
siatici credincioși'*. 
După cît se vede, în
să, prietenia respec
tivă este înțeleasă cu 
o elasticitate... de 
cauciuc.

E. R.

CAPE KENNEDY 11 (Ager- 
pres). — Vineri, la orele 11,02 ora 
locală (ora 17,02 ora Bucureștiu- 
lui , la centrul spațial Cape Ken
nedy a fost lansată, cu ajutorul 
unei rachete ,,Satum-lb", cabina 
spațială „Apollo-7 “ avînd la bord 
trei cosmonauți americani : Wal
ter Schirra, Donn Eisele și Wal
ter Cunningham, care efectuează 
ai 2-lea zbor din istoria astronau
tics la bordul unei cabine de trei 
locuri. Prima echipă de trei cos
monaut a fost compusă din sovie
ticii Vladimir Komarov, Konstan
tin Feoktiskov și Boris Egorov, 
care Ia bordul rachetei „Voshod- 
1*. au reușit, la 12 octombrie 
1964 sâ efectueze un zbor în ju
rul pâmintului de 24 de ore și 
17 minute.

La 10 minute și 20 secunde 
după lansare. ..Apollo-7*4 s-a în
scris pe o orbită apropiată de cea 
prevăzută de specialiștii de la 
Cape Kennedy, avînd la perigeu 
226 km și la apogeu 280 km. La 
dteva minute după ce au fost 
propulsați în Cosmos, comandan
tul echipajului, Walter Schirra a 
comunicat că se simte foarte bine. 
.~-*:nte de a lua sfîrșit cea de-a 
dxn revoluție in jurul Pămîntu- 
hu, echipajul cabinei Apollo" a 
separat vehiculul spațial de cea 
^-a doua treaptă a rachetei pur
tătoare- cu care a zburat în for
mație t-mp de 40 de minute și a 
remaiat o întilnire în spațiu. Pen- 
tnz rexsbâtâ este prevăzută jonc- 
tx=aea intre .-ApoHo-T* și a doua 
treaptă a rachetei purtătoare, de 
c«re s-a desprins anterior. Aceasta 

prima repetiție care »- 
eczâ intiimrea între 
icul ce va gravita 
orbaCă hxnară cu o

hmi de decaxcare care va atinge 
O Ix—i Cei trei cosmo- 
«ur urmări șz verifica 
mrcrJ cu care este dotată 
iar. H unsa observațuior 

mr^garj—,'nr ce vor E făcxrte. 
ra fi -tttîTC! 
a2 cKuaiei La barceâ

ma lor expediție de debarcare pe 
Lună.

Specialiștii N.A.S.A. au prevă
zut ca zborul cabinei ,,Apollo" să 
dureze aproximativ 11 zile.

★

Telespectatorii americani vor 
putea urmări zborul cabinei spa
țiale „ApoUo-7" în direct. O ca
meră de televiziune a fost insta
lată în interiorul vehiculului spațial 
unde se află cei trei cosmonauți, 
Walter Schirra, Donn Eisele 
Walter Cunningham. O dată 
zi se vor transmite în direct 
Pămînt imagini de la bordul
binei spațiale sau vederi ale glo
bului terestru luate prin hublouri. 
Prima dintre aceste transmisiuni 
cotidiene este prevăzută pentru 
sîmbătă.

Specialiștii nu se așteaptă ca 
imaginile să aibă o claritate per
fectă.

pe 
pe 

ca-

Franța: Reforma
învătămintului

superior
Adunarea Națională Franceză 
adoptat în noaptea de joi spre

I

Aerul încins ne însoțește în încercarea de a luneca printre 
trecătorii scoși din casă de treburi, grăbiți să ajungă sub 
petecul de umbră ce cheamă, morganatic, dintre frunzele 
copacilor indispuși de căldură. Plimbarea, la pas, pe stradă 
reprezintă o indiscreție în urbanistica orașului. Kommunarsk 
pare, din acest punct de vedere, o machetă de dimensiuni 
mai ample pe care constructorul a lucrat în trepte, plan- 
tînd în diferite etape volumele geometrice solicitate de ne
cesități și de gustul public. O varietate arhitecturală por
nind de la străzi și clădiri, dominate de verdele pomilor, 
pînă la terenul grăpat de buldozere și ocupat, grăbit, de 
edili. Din piața centrală, un bulevard prelungit te conduce 
(imitînd extenso-ul pe care orașul îl realizează în aceeași 
direcție) în noile raioane de construcție.

— O sută treizeci de mii de locuitori în prezent, și, evi
dent, perspectiva... De aici, necesitatea lărgirii spațiului de 
locuit, a dotărilor social-culturale corespunzătoare.

Leonid Feodoseev. arhitectul șef al orașului, își însoțește 
explicațiile urmărind harta. Vor fi create două centre, unul 
administrativ, celălalt comercial — în concordanță cu noile 
cerințe. Ca principiu, vor fi preferate clădirile cu multe 
etaje. O dublă deplasare, creșterea pe verticală determinînd. 
parcă drept placă de reazem impusă de echilibru, evadarea 
continuă a limitelor orașelor spre cote exterioare.

Primesc un mic dreptunghi metalic, o insignă, împărțit în 
trei sectoare bicolor — negru și roșu.

— A propos de oțel și cărbune ?
— Intr-adevăr, așa este !
Nu este greu chiar celui neinformat, aflat la Kommunarsk. 

să intuiască profilul eventualului institut de învățămînt su
perior. Drumul de la Lugansk, pe care am venit, șerpuiește 
abil printre imense conuri de steril, nelăsînd dubii asupra 
identității : guri de mină. Minele de cărbuni și minereu

NOTE DE DRUM

CONFLUENȚE
DE OȚEL 

SI CĂRBUNE
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Republicii Matgase

nzru euDerare- 
tn apropierea contmen- 

țricen, de care este separa
ți prin Canalul Mozambic, Repu
blica Mdgcșd e cea md mare 
htwii din partea vesricâ a Ocea- 

Indian. Ca întindere, ea este 
tot atit de mere ca Franța, Be.- 
pa ți Olanda luate la un loc 

592 000 bnp Populația sa — in 
mare majoritate formată din mal- 
gați, sat popor străvechi — nu
mără aproape 5,5 mihoane locui
tori.

Republica Mzlgașă dispune de 
bogate fi vanaie resurse naturale. 
Dm subsolul sau se extrag canti
tăți mari de grafit, mică, fosfați, 
aur, minereu de uraniu etc. Bo
gățiile vegetale ți animale ale 
insulei fini, de asemenea, consi
derabile 'cafea, trestie de zahăr, 
orez, cacao, manioc etc.).

Pornind pe dramul tndepen- 
dentei. poporul Republicii Walga- 
țe depune eforturi pentru dezcol- 
tarea economică, culturală fi so
cială a patriei sale.

Poporul român urmărește cu 
satisracție fi simpatie dezvoltarea 
Republicii Malgașe pe drumul 
pr&gresului. In vederea unei cit 
mai mari apropieri între cele două 
state — fi dornice să'dezvolte co
operarea reciprocă — guvernul 
Republicii Socialiste România și 
guvernul Republicii. Malgașe au 
hotârit să .stabilească relații diplo
matice la rang de ambasada.

a
vineri, cu 441 voturi pentru, și 
39 abțineri, proiectul de lege 
asupra reformei învățămîntului 
superior. Este pentru pnrna dată 
dia 1958 (data nașterii celei 
de-a V-a Republici), cînd o 
lege de asemenea importantă nu 
a avut nici un vot contra. Depu
tății Federației Stîngii Democra
tice și Socialiste și ai Centrului 
Democratic au votat pentru pro
iect in timp ce grupul comunist 
s-a abținut de la vot Au fost, de 
asemenea, abțineri și printre 
membrii partidului de guvernă- 
mmt U D-R.

Se aprecază ci noua reformă 
lahîmâ 5iracîunle arhaice ale 
uEjversrtiț:i rapoteomene. Refor
ma prevede printre altele pari
tatea reprezentării intre studenți 

profesori în Consiliul univer
sităților autonome, necesitatea 
unei prezențe de 60 la sută din 
numărul studenților înscriși în 
universitate la alegerea delegații
lor in Consiliu.

★
Intr-o declarație făcută presei, 

premierul francez, Couve de 
Murville, a calificat acest vot 
drept prima mare confruntare 
politică a actualei legislaturi. 
Noua lege referitoare la învăță- 
mintul superior, cuprinde 37 de 
articole.

perforează întreg subsolul Donbasului. Iar în oraș, unul din 
combinatele metalurgice mari ale țării, producător, dar și 
consumator — în secțiile prelucrătoare la cald — de oțel

Institutul de mine și metalurgie din Kommunarsk este tî
năr. După 10 ani de existență numără aproximativ 3 500 de 
studenți. Numai o treime la cursuri de zi. Cu amabilitate, 
lectorul institutului, Iuri Voevodin, și inginerul Anatoli 
Karpus, secretarul comitetului de comsomol, ne conduc prin 
sălile de curs, în laboratoare.

— Ne aflăm, după cum vă dați seama, într-unul din labo
ratoarele noastre de metalurgie fizică. Admiterea studentu
lui la efectuarea lucrării de laborator este avizată numai 
după un control prealabil al noțiunilor privind conținutul 
ei. Examinatorii sînt aceste mașini mecano-electrice. Ope
rativ, riguros, obiectiv.

Privesc puțin strimb la mașinile așezate pe pupitru, cu 
gîndul la cei ce le cad în mină. La profesor mai răstorni 
același răspuns pe mai multe părți, mai sări peste un altul... 
Aici, lucrurile se complică.

— N-ați vrea să încercați ? Pe chestionarul din această 
mașină, să zicem...

Capăt îndrumările privind utilizarea și încep sa-mi traduc 
textul întrebărilor, trimițind răspunsul prin apăsare pe 
buton In final, acționez butonul centralizator și citesc pe 
ecran calificativul general : bine. Am încercat un sentiment 
inedit, provocat de dialogul cu fermitatea de gheață a ma- 
șinii-examinator. împrospătat de prezența acestora ca ma
terial didactic în diferite alte sili ale institutului.

★
La cîțiva kilometri de oraș — unul din puținele lacuri 

existente încearcă să suplinească lipsa de apă curgătoare 
în împrejurimi. împărțit in zone de proprietate distincte, 
trecute în stăpînirea secțiilor din combinat, malul lacului 
a devenit locul de refugiu la sfîrșit de săptămînă al meta- 
lurgiștilor. Colonii de cîteva zeci de vile, a 3—4 paturi, a- 
menajări distractive, terenuri sportive. O sustragere din at
mosfera vecină cuptoarelor încinse, din grijile . săptămînii. 
Aer, apă, nisip, în ambianța unui peisaj agreabil, în parte 
adaptat prin contribuția beneficiarilor de azi.

Orașul își contopește existența cu a combinatului metalur
gic. Sudura este atît de solidă, îneît chiar evadarea din 
neajunsurile provocate de apropierea acestuia se realizează 
parcă anemic. Astfel, verdele copacilor rămîne docil, ca--* 
emblemă, alături de focul desprins de oțel, sub stratul de 
fum și praf cu care fiecare zi își semnează ruperea din 
CBlen<Ur- N. UDROIU

lizează . ? 
-ntr-o W 
tul de f

REPUBLICA MALGAȘA. Aspect din muzeul de la Ambuhimandra

■ O9aBBBH■Ba■aB bbbbbbbbbbbb
LA Stațiunea „Nisipurile 

de aur“ au luat sfîrșit lucră
rile Consfătuirii miniștrilor 
învățămîntului din unele țări 
socialiste, cu privire la pro
blemele învățămîntului supe
rior. Din România, la confe
rință a participat o delegație 
condusă de Miron Constan- 
tinescu, adjunct al ministru
lui învățămîntuiui.

Participanții la conferință 
au dezbătut, în cadrul lu
crărilor, importanța perfec
ționării învățămîntului su
perior în concordanță cu ce
rințele progresului tehnico- 
științific.
LA Ambasada română din 

Varșovia a avut loc o întilnire 
cu colectivul teatrului „Pow- 
szechny“ din Varșovia, care va 
pleca în curînd într-un turneu 
în. România. Au fost de față 
ambasadorul României la Var
șovia, Tiberiu Petrescu, membri 
ai ambasadei, reprezentanți al 
Ministerului Afacerilor Externe 
al R. P. Polone.

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

LA Roma s-au încheiat lucră
rile celui de-al XXII-lea Con
gres al Asociației internaționale 
a cinematografiei științifice la 
care au participat delegați din 
24 de țări. Republica Socialistă 
România a prezentat trei filme 
medicale de învățămînt superior 
și cinci filme de popularizare.

O deosebită impresie a produs 
realizarea românească „Pe ur
mele unui film dispărut“, lucra
re a regizorului Ion Bostan, în 
memoria eminentului pionier al 
cinematografiei științifice mon
diale, savantul român prof. Gh. 
Marinescu. Documentul a fost 
distins cu Diploma de onoare a 
Consiliului Asociației Internațio
nale a Cinematografiei știin
țifice.

O altă Diplomă de onoare — 
distincția cea mal importantă a- 
cordată de congres filmelor pre

Sentin(a in
procesul de la

Moscova
că

pu- 
Ba-

Agenția T.A.S.S. transmite 
vineri a luat sfîrșit procesul 
blic intentat lui Konstantin 
bițki, Larisa Bogoraz-Bruhman,
Vadim Delone, Vladimir Dremli- 
uga și Pavel Litvinov, care s-au 
făcut vinovați de tulburarea or
dine! publice în Piața Roșie, în 
ziua de 25 august.

Tribunalul orășenesc Mosco
va i-a declarat vinovați pe toți 
inculpații Tribunalul i-a con
damnat pe K. Babițki la trei ani 
de exil, pe Larisa Bogoraz-Bruh
man la patru ani exil, pe V. De
lone la doi ani și jumătate închi
soare, pe V. Dremliuga la trei 
ani închisoare, iar pe P. Litvinov 
la cinci ani de exil.

s c r -t
miate — a obținut și filmul de 
știință popularizată românesc 
„Efemerele", realizat de Dona 
Barta.

ÎNCEPÎND de vineri dimi
neața, frontierele dintre Con
go (Brazzaville) și Congo 
(Kinshasa) au fost închise.

Cu o zi în urmă, însărcina
tul cu afaceri al Republicii 
Congo (B) la Kinshasa, s-a 
înapoiat defintiv la Brazzavil
le. Guvernul de la Kinshasa 
și-a rechemat, de asemenea, 
reprezentantul acreditat la 
Brazzaville.

Aceste măsuri sînt o con
secință a încordării intervenite 
în relațiile dintre cele două 
țări ca urmare a executării la 
Kinshasa a Iul Pierre Mulele.

DUPĂ cum anunță agenția 
B.T.A., la Sofia a avut loc o 
adunare a activului orășenesc 
al Uniunii Tineretului Comunist 
Dimitrovist. La adunare a luat 
cuvîntul Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.B., preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, care s-a re
ferit la unele probleme ale si
tuației interne și internaționale.

CUNOSCUTUL cîntăreț și 
actor francez, Maurice Cheva
lier, în vîrstă de 80 de ani, se 
va retrage în curînd din viața 
teatrală, după o activitate de 
63 de ani. Evenimentul va fi 
marcat de un spectacol de adio 
susținut în exclusivitate de Che
valier, pe scena teatrului 
Champs Elys4e.

DUPĂ cum anunță agenția 
TASS, Comitetul Central al

P.C.U.S. a dat publicității o de
clarație în care se exprimă pro
testul hotărît împotriva măsuri
lor represive luate de autorită
țile indoneziene față de un grup 
de comuniști din această țară, 
în declarație se cere anularea 
condamnării la moarte pronun
țate împotriva comuniștilor in
donezieni, printre care Njono și 
Sudisman, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Co
munist din Indonezia.

ASOCIAȚIA presei străine din 
Amsterdam a oferit publicistei 
din Grecia, Helen Vlachos, o 
medalie onorifică pentru servi
ciile ei aduse în lupta pentru 
libertatea presei din Grecia.

înaintea loviturii militare de 
stat din Grecia, Vlachos a fost 
editorul ziarelor „Mesimvrini" 
și „Kathimerini", precum și al 
unui magazin săptămînal. Ea a 
suspendat apariția acestor pu
blicații, refuzind să accepte res
tricțiile impuse presei de către 
actualul regim. In prezent, Vla
chos trăiește In exil la Londra, 
unde editează o revistă lunară.
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