
LUNA PĂDURII
Pădurile rrprerlntfl o mere bogăție naturala a 

«firii noastre. Din îndepărtatul Sîaramureș si 
minunatele obeine și pină la munții Dobrogci 
ori Clisura Cazanelnr, acolo unde Dunărea între
rupe lanțul Carpaților, se întinde o imensă „cu
nună" — de peste sase milioane doua sute de 
mii hectare — tesută din brazi și fagi, din ste
jari seculari și molizi, din plopi tremurători si 
sălcii pletoase, din sute do alte specii de arbori : 
pădurea, „mina" celei mai răspindite (geogra
fic) industrii din tară — a mobilei șl a che
restelei. a hirtici și a instrumentelor muzicale : 
cel mai întins șantier din citc s-au deschis in 
anii noștri. Tcntru că pădurii, acestei mari sa
luri economice a tării, poporul — urmind in
dicațiile prețioase ale partidului — îi acordă o 
grijă deosebită. manifestă preocupare perma
nenta pentru a-i spori producția, pentru a-i da 
lemnului întrebuințări cit mai chibzuite.

Trimăsara — îndeosebi în luna mai — cînd se 
sparg mugurii celor mai multe dintre speciile 
de arbori — zumzetul fierăstraielor și al topoa
relor e completat în pădure de larma celor veniți 
aici să realizeze alte munci — al căror efect e de 
perspectivă: să împădurească, să efectueze de
gajări, curățiri, rărituri, tăieri de îngrijire, lu
crări de substituire a arboretelor slab dezvoltat 
și degradat : să aplice o seamă de măsuri „cu
rative" tocmai pentru a se asigura, în viitor, 
creșterea productivității pădurilor. Evident, in’ 
fruntea acestei acțiuni se află oamenii păduri-

— forestierii. Alături de ei lucrează însă, in 
timpul lor liber, zeci de mii de tineri de la orașe 
și sate. Mobilizați de organizațiile U.T.C., stimu
lați de propriile sentimente, utecistii au decretat 
luna mai „Luna pădurii", cind aproape întreaga 
lor muncă s oluntar-patriotică aici o depun, la 
împăduriri și reîmpăduriri, la amenajări de dru
muri si poteci turistice, la executarea altor lu
crări de mare interes.

Care sînt principalele obiective ce trebuie 
realizate în domeniul silviculturii cu scopul de 
a asigura, în perspectivă, creșterea productivității 
pădurilor ? în ce s-au materializat, pînă acum, 
acțiunile întreprinse în cadrul „Lunii pădurii“, 
în ce măsură organizațiile U.T.C., tineretul în 
general — și-au subordonat munca realizării o- 
biectîvelor stabilite de partid în domeniul silvi
culturii ?

Pentru a afla răspuns la aceste întrebări, re
dacția a organizat recent o anchetă.

Ing. GH. FECIORU

(Continuare în pag. a V-a)
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Ilie Marin, unul dintre cei 
mai pricepuți sudori, „omul 
lucrărilor de șoc" cum i se 
spune, de la Șantierul Naval 

din Galați

După absolvirea Facultății de 
chimie din București, Viorica 
Mîndroiu a fost repartizată la 
școala generală din Valea Arbo- 
rei, raionul Lehliu. Ionescu-Bujor 
Miron, absolvent al Facultății de 
matematică - mecanică, a fost 
numit profesor la școala gene
rală din Oinacu, raionul Giur
giu... Timp de cinci ani, pe băn
cile facultății, cei doi tineri — 
sub îndrumarea unor prestigioși 
oameni de știință, folosind biblio
teci în care găseau pînă și re
zultatele ultimelor cercetări știin
țifice, laboratoare înzestrate cu 
aparatură modernă — au avut 
posibilitatea să dobîndească o 
înaltă competență în specialita
te. Prin repartizarea comisiei gu- 
cernamentale, societatea le-a pre
tins să-și achite o datorie so
cială, pierind acolo unde au fost 
repartizați pentru a transmite 
mai departe, celor care vin în ur
ma lor, mesajul științei de carte. 
Așadar, li s-a atribuit o mare 
răspundere. Cum au înțeles s-o 
îndeplinească ?...

Tn biroul tovarășului Viorel 
Cristea, șeful serviciului personal 
al Institutului geografic, stăm de 
vorbă cu Viorica Mîndroiu. Ne 
spune :

— Am absolvit facultatea cu 
media 8,16. Ceea ce înseamnă 
că am fost o studentă conștiin
cioasă, că în anii studenției am 
făcut eforturi să dobîndesc o 
înaltă pregătire. NU ERA PĂ
CAT — după ce am lucrat în 
facultate cu cele mai moderne 
aparate, învâțind să le mînuiesc. 
— să rămin la Valea Arboret și

să predau noțiuni elementare de 
chimie ?

Cu asemenea gînduri, profesoa
ra Viorica Mîndroiu s-a prezen
tat, în toamna anului trecut, la 
Ministerul Invățămîntului. A a- 
firmat cu tărie că media obți
nută îi dă dreptul la un post 
. mai bun“ (pe care și l-a găsit 
singură). A depus o cerere — 
indicînd postul solicitat : labora
torul de cercetări spectografice 
și roentgenografice din cadrul 
Institutului geologic. A urmat o 
lună de emoții, de suspine, de 
lacrimi. Apoi, o zi mare : Minis
terul Invățămîntului a anulat re
partizarea guvernamentală și o 
emis Dispoziția de repartizare 
nr. 88 900 din 30 octombrie 1966.

Stăm de vorbă cu Ionescu- 
Bujor Miron. Aflăm că :

— Media pe care am obținu
t-o (8,87 — n.r.) îmi dădea drep
tul la o muncă interesantă. Nu 
puteam fi de acord cu punctul 
de vedere al comisiei guverna
mentale — care m-a repartizat 
la Oinacu, în raionul Giurgiu. 
Știam că numeroase ministere 
caută matematicieni. Am solici
tat un post la Institutul de stu
dii și proiectări energetice, din 
cadrul Ministerului Energiei E- 
lectrice.

Și Ionescu-Bujor Miron a gă
sit înțelegere. Din nou a fost a-

nulată repartizarea comisiei gu
vernamentale și din nou a fost 
emisă o altă dispoziție de repar
tizare...

★
Drumul suitor al afirmării pe 

lărîmul științei — ne spunea în
tr-o convorbire prof. dr. docent 
ȘTEFAN BIRSANESCU, mem
bru corespondent al Academiei 
— durează toată viața. Dar pre
misele realizării, ale dezvoltării 
aptitudinilor, pasiunii pentru un 
domeniu sau altul al științei apar 
în onii de școală. Curiozitatea 
științifică, pasiunea pentru stu
diu se cer însă călite la flacăra 
științei profesorului nu a unui 
profesor oarecare, ci a unui pro
fesor foarte bun'. în cele mai 
îndepărtate regiuni ale țării, nu
meroși absolvenți ai universități
lor au descoperit că școala ge
nerală, îndeosebi, este mediul fi
resc al dezvoltării pasiunii pen
tru studiul matematicii, fizicii. © 
chimiei etc., ca pepiniere pentru 
plantele de soi. Și au înțeles ro
lul lor social, acela de „grădi
nar“ priceput sa selecteze talen
tele, să îndrume zboruri inițiale. 
Sint însă și tineri care nu cred 
într-un asemenea adevăr. De

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a V-a)

INSTALAȚIE MODERNĂ
La Uzinele „Stea

gul Roșu“ s-a dat în 
exploatare o instalație 
modernă, proiectată 
în țară, pentru vop
sirea principalelor re
pere ale autocamioa
nelor. Instalația este 
prevăzută cu agregate 
și utilaje care asigură 
o mecanizare și auto

matizare complexă a 
lucrului. Ea are ca
bine de vopsire, tu- 
nele de uscare și uti
laje de spălare și de- 
gresare. Un sistem au
tomat de ventilație e- 
limină gazele toxice și 
vaporii dc vopsea, 
contribuind în felul 
acesta la asigurarea

unor condiții bune de 
lucru. Cu ajutorul in
stalației, manopera de 
vopsire a unui agre
gat mare s-a redus de 
la 19 minute la numai 
1 minut, iar timpul dc 
uscare de la 24 de 
ore, la 20 de minute.

(Agerpres)

Baza de cercetări științifice 
din Timișoara a Academiei 
Republicii Socialiste România, 
în laboratorul de mașini hi
draulice, unde se studiază îm
bunătățirea funcționării mași
nilor hidraulice prin înlătura
rea fenomenelor de cavități#.

Aspect de la construcția noii hale a tur
nătoriei electrice de la Uzina de mașini 

grele din București

Foto : AGERPRES

COMUNICAT
cu privire la vizita 

in Republica Socialistă România 
a ministrului afacerilor externe 

al Republicii Turcia, Ihsan Sabri Caglayangil
La invitația guvernului Repu

blicii Socialiste România, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Turcia, Ihsan Sabri Caglayangil. a 
făcut o vizită oficială în România, 
între 17 și 20 mai 1967.

In timpul vizitei în Republica 
Socialistă România, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Turcia a fost primit de secretarul 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. Ni- 

colae Ceaușescu, și de președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, și ministrul a- 
facerilor externe al Republi
cii Turcia, Ihsan Sabri Ca- 
glayangil, an avut convorbiri 
privind dezvoltarea relațiilor bi
laterale și au procedat la un 
schimb de vederi asupra princi
palelor probleme internaționale 
actuale.

La convorbiri au participat 
din partea română: Vasile Șandru, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Ion Drinceanu, ambasa-

dor extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Ro
mânia în Republica Turcia, și 
Ion Mielcioiu, director adjunct 
în M.A.E. ; din partea turcă ; 
Kamuran Gurun, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Turcia în Republica 
Socialistă România, Rifat Ayanlar, 
prim adjunct al secretarului ge
neral al M.A.E., Tevfik Saraco- 
glu. director general al Departa
mentului Relațiilor Economice 
din M.A.E. și Turgut Ilkan, 
director general al Departamen
tului de Est din M.A.E.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-un spirit de cordialitate și 
înțelegere reciprocă.

Delegația turcă a exprimat mul
țumirile sale pentru calda ospita
litate de care s-a bucurat din par
tea guvernului și poporului ro
mân.

Cei doi miniștri au constatat 
cu satisfacție că relațiile româno- 
turce se dezvoltă favorabil într-o 
atmosferă de bună vecinătate, pe 
baza principiilor suveranității și

(Continuare în png. a V-a)
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SÎNTEȚI UN OM

*T" modeot ?
Ezitări, definiri, aparențe 

și epilogul unei anchete sondaj

In urmă cu cîteva săptâmini, pe cind invitația 
noastră la autocunoaștere nu devenise încă ceea ce 
este — o invitație, și mai spera să devină o verita
bilă ancnetă-sondaj. ne-am lovit de o ciudată și 
foarte amuzantă coincidență : de îndată ce întrebă
rile noastre ajungeau să vizeze mai mult sau mai 
puțin direct modestia, răspunsurile deveneau dintr-o 
dată orgolios și chiar supărător de afirmative. „Da 
sint modest"... (circa 60 la sută) sau „sint foarte mo
dest" (restul de 40...). Pe scurt, nici un nemodest 
nicăieri, nici prin accident, nici prin bunăvoință... 
Absolut toți - modești ' Pină și cei mai înveterați 
orgolioși... Convin,-! pină la unul că, in ceea ce-i

privește, n-au păcătuit niciodată prin lipsă de mo
destie. „Da, alții, e drept... alții nu sint îndeajuns 
de modești...“

Schimbînd însă direcția sondajului și întrebindu-i 
cu cuvenita delicatețe ce înțeleg (sau subînțeleg) 
printr-un comportament și o manifestare modesta, 
am avut surpriza că mulți dintre cei întrebați (era 
să spunem : prea mulți) văd în modestie o haină pe 
care e recomandabil s-o porți în societate, pe stra
dă... Și asta pentru că ar fi jignitor față de ceilalți 
să te arăți la adevărata valoare. („Ai provoca și 
invidii... — răspuns textual ! — Nu. ce! mai bine e 
sâ fii totuși modest... Te costă infinit mai puțin").

Evident, am întîlnit și opinii de cu totul alt or
din, după care „a fi modest înseamnă a avea des
pre sine o părere judicioasă, realistă, supusă con
tinuei verificări obiective a faptelor, singurele in 

= stare să-ți acrediteze valoarea reală..." Dar și aici

am avut surpriza că o bună parte din cei care te
oretic ar fi părut „imbatabili" erau foarte departe, 
in viață, de a avea curajul unei manifestări nedi
simulate intr-o „modestie exagerată" (poate cea mai 
penibilă îngîmfare) or într-un „orgoliu fără limi
te" (un orgoliu hrănit adesea și el de nesfîrșite 
complexe de inferioritate). Cei în cauză erau de
parte, insă, de ideea recunoașterii deschise a unor 
asemenea manifestări contrazicind frumoasele lor 
declarații anterioare ; subiectivismul unor aprecieri 
prea grăbite, pe de altă parte, ar fi fost și el păgu
bitor...

De aici, de altfel, și ideea de a renunța la mo
dalitatea unei anchete-sondaj în favoarea unei in
vitații la autocunoaștere, în numele și cu argumen
tele unor eroi care... Dar să nu anticipăm !

(Continuare in pag. a 111-a)

pămînt 
DE FLORI 
Al. Andrițoiu

Cu grijile zilelor și veghea 
nopților, împrejmuit de hîrtii 
și solidar cu rimele, aproape 
uitasem că sîntern în plină lu
nă mai și că tropicul primă
verii ne trece prin inimă.

Dar intr-o bună dimineață 
strada mea a răsunat de recla
ma unui neguțător ambulant 
care, de pe capra căruței, pro
mitea entuziast:

— Pămînt de flori I Pămînt 
de flori I

De sus de la geam, vedeam 
în căruța modestă cernosiomul 
gras și lucios, gala pregătit 
pentru fecundarea semințelor.

Frumoasă marfă pămintul 
de flori / Marfă de lux, meta
forică / Noțiunea (le pămînt la 
care, către bătrînețe ne cutre
murăm, prinde acum o jovială 
semnificație primăvăratecă și 
ne slîrnește, in luna lui Flo
rar, imaginea aromatică a flo
răriilor și laia de țigănci care 
întind spre tine buchetul ca 
pe-un edict.
(Continuare în pag. a V-a)

ETERNA „VIOLA 
TRICOLOR"

La marea sărbătoare de fie
care zi a mulțimii, impetuoa
să ca primăvara însăși, parti
cipă și florile. Născute din lu
mină și din dragostea noastră 
pentru frumos, petalele lor 
ne surîd dimineața și — fără 
să cugetăm anume asupra a- 
cestei împrejurări diume — 
un strop din bucuria care ne 
înaripează sufletul se datore- 
ște gingășiei lor. Fără ele, 
anotimpul renașterii vegetale 
ne-ar părea monoton în orgia 
de verde și nu s-ar deosebi 
prea mult de suveranitatea 
alb-negru a peisajului de iar
nă. Fără ele edilii ar demi
siona.

Semnatarul acestor rinduri 
nu e arhitect peisagist dar este 
necesară. oare, o asemenea 
calificare pentru ca omul de 
pe stradă să înțeleagă ce e- 
fect tonic, reconfortant au, în 
austeritatea cenușie a betonu
lui și asfaltului, petele de cu
loare ?

Există undeva în București, 
un serviciu numit al spațiilor

ION MARINA

(Continuare în pag. a V-a)
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Țaatâ lumea etilene. Mi
nuti el gusto...

Am mer$ In zona de 
mia-fe-ai n ^ubiaqiMțilot 
Olteniei — râboi iod in 
special în centrele Hore
zu. Curtea de Argeș. Rîrn- 
nk u .< Vlldk jti* 
Ruda. Tg. Jiu și în alte 
locuri unde mina omului, 
printre îndeletnicirile zil
nice. a făcut și arta. Tirgu- 
rile siptămînale — ce se 
organizează prin aceste 
locuri — ne-au oferit, de 
asemenea, posibilitatea de 
documentare căci aici, prin 
intermediul schimbului. își 
desfac cei mai mulți meș
teri marfa.

In această zonă, dintre 
toate vechile meșteșuguri, 
olăritul, ca cel mai vechi, 
este cel mai răspîndit, 
chiar și astăzi. Sînt foarte 
multe proverbe inspirate 
de meserie. Dintre toate, 
voi cita unul : ..Olarul
unde vrea pune mănușa 1“ 
Fiindcă am găsit Și ca
zuri cînd. achizitori ne- 
pricepuți, recomandau meș
terilor ce să lucreze, ames- 
tecîndu-se într-o meserie 
pe care se vede că n-o cu
noșteau bine.

Luăm parte la tîrgul de 
marți. din Curtea de Ar
geș. De la început consta
tăm o situație nefirească : 
în târg se desfac, cu vize 
în regulă, pseudoproduse 
(fote, ii, veste din catifea, 
cravate tip „Sfîntul" etc.). 
Ceea ce constituie speci
ficul acestui loc n-are 
condiții de desfacere.

Cartierul Olari din 
Curtea de Argeș, unul din 
cele mai vechi centre de 
olărie din Muntenia. O 
statistică de acum SO de 
ani arăta că aici ardeau 
circa 27 de cuptoare. A- 
cum mai sînt cinci olari 
bătrini. Ion State (75 ani). 
Badea Gavrilâ <6S ani i. Si
lica Păun (68 ani), Iancu 
Anghelete (65 ani), Niță 
Crivăț (50 ani).

Capacitatea de execuție 
și desfacere a centrului e 
redusă. Lipsesc: lemnul 
pentru ardere și cumpără
torii produselor. Coopera
tiva agricolă de producție, 
ai cărei membri sînt și o- 
larii, le închiriază cu greu 
căruțele, pentru transpor
tul pămintului. Meșterii 
și-au dat copiii la alte me
serii. Cei mai mulți meș
teri olari fac cărămizi și 
țiglă la cooperativa meș
teșugărească din localita
te. Oferindu-lc posibilita
tea sâ-și practice meseria, 
ar fi fost firesc ca măcar 
o parte din olarii de 
la cooperativă. în loc 
de țigla și cărămizi să 
fi primit comenzi de oale! 
Acest lucru nefiresc explică, 
de fapt, care este cauza 
pentru care tîrgurile săp- 
tăminale nu pot fi repre
zentate cu mărfuri speci
fice locului.

Din Curtea de Argeș 
trecem peste dealuri —

în Rîmnicu-Vîlccs — și ne i 
abatem 1« \ lădești și Bu- | 
da. In VUdești erau cu 
cițiva ani în urmă. 40 de f 
olari. Mai sînt șase, numai 
trei practică meșteșugul.

Aceeași situație ca la 
Curtea de Argeș. Produc
ția de ceramică e redusă 
din cauza lipsei unei piețe 
de desfacere și a lipsei 
lemnului folosit ca materie 
primă pentru cuploare. | 
Meșterii virslnici lucrează 
pentru cerințele interne 
ale satelor din împreju- 
i nri ( tin ri (l©ù S®iîo- 
pu. Petre Schiopu. Dumi
tru Schiopu. toți trei frați) 
au renunțat la meserie, 
din aceleași cauze și prac
tică alte meserii în di
verse locuri. (în discuțiile 
purtate fiecare dintre ei a- 
mintea de faptul că o sluj- 
bă le asigură nu numai un 
venit constant dar și o 
pensie la bătrînețe. Totuși 
sînt gata să-și reia mese
ria dacă sînt asigurați de 
achiziția mărfii lor.

La Ursani. lingă Hore
zu, sînt 80 de cioplitori 
în lemn care fac lăzi de 
zestre și linguri încrustate. 
Din toți 30, numai unul 
Petre Humiuzăii) are o 

comandă pentru Fondul 
Plastic, restul sînt tocmiți 
tăietori de lemne la pă
dure.

La Măldărești. în veci
nătatea Hurezului, unde 
sîtil culele — alți meșteri. 
Mai cu scamă unul dintre 
ci. Ion Drăghiccscu (59 
de ani). Autodidact. Cu
noaște două limbi străine. 
Este ticrar dar face de 
toate. Pictează. încrustează, 
face scaune, mese, lăzi de 
zestre. Toate troițele fin- 
tinilor din împrejurimi, de 
el sînt lucrate. Slăpînește 
o tehnică deosebită în arta 
iconografică. Neîntrecut 
și în lucrătura de ferone
rie I Din cîte știu, zi de zi 
potcovește caii, pune șine 
pe roate, bate scoabe etc.

Vizitînd școala specială 
de la Mînăstireâ Bistrița

„Smălțuirea oalelor, chilimurile oltenești, icoa
nele pe sticlă, sculpturile in lemn, ne arată des
tul că noi românii avem simțul culorii, al ritmu

lui, avem imaginație...“
ION ȚUCULESCU

In puternicul centru de , 
ceramică, cu cea mai fru- | 
moașă tradiție. Horezu, nu 
se mai fabrică nimic. 
Cercetind magazinele mari 
de artizanat din țară, nu 
am găsit un vas care să 
reprezinte ceramica de 
Horezu. Cooperativa „Ar
ta aplicată" din București, 
a încercat sâ reconstituie
— la posibilitățile sale — 
cîteva obiecte ale acestui 
centru — dar n-a reușit. 
(Olari ca Ogrezeanu mai 
sînt la Horezu, care ar 
putea să livreze pe baza 
unor contracte obiecte au
tentice de artă populară).

La Horezu mai sînt și 
alți meșteri. Ana Arachi- 
eru, o recunoscută țesă
toare de scoarțe oltenești ; 
a devenit gestionară de 
materiale pe șantierul mo
numentelor istorice; Bo- 
gorodea Constantin, din 
Romani (Horezu) meșter 
în feronerie. A reconstituit 
cu artă ușile împărătești 
de la monumentele lui 
Brincoveanu. împreună cu 
ceilalți meșteri fierari — 
Niculete Gheorghe. Din I. 
Constantin (zis „Toate 
bune“) și alții, pol oricînd 
(dacă li se cere) livra ma
gazinelor de artizanat o 
strălucită dantelă de fero
nerie : aplice felinare din 
fier forjat, lampadare, sta
tive, clanțe de uși etc. 
(mult mai ieftine și mii 
frumos realizate decît „u- 
nicatele" de acum, ce se 
vînd în magazinele noastre
— la prețuri destul de să
rate).

aflăm că în școală era și 
o secție de covoare. Anul 
acesta se desființează, fi
indcă Ministerul Sănătă
ții — forul tutelar — de 
care depinde școala, nu 
are unde să-i plaseze pe 
absolvenți.

Peste alte dealuri ajun
gem la Vaideeni. A- 
ici fiecare casă are cîte 
un meșter ; o țesătoare, 
un cioplitor, încrustatori 
de furci, de obiecte păcu- 
rărești etc. Șase luni pe an, 
cît stau familiile acasă se 
aud vatalele războaielor 
de țesut ; înființarea unui 
atelier de lucru — aici, în 
locul de origine și manife
stare a artei — ar favoriza 
circulația obiectelor ne
contrafăcute. Mai sus de 
Vaideeni există cu aceleași 
posibilități artistice — 
Baia de Fier.

Trecem din zonele pre- 
montane ale Argeșului 
spre cîmpie. în Oltenia, 
la Tg. Jiu asistăm la al 
doilea tîrg „organizat“ 
parcă după tipicul celui 
de la Curtea de Argeș. Ba 
mai mult. Am găsit chiar 
aceiași creatori de artă 
ambulantă, de tarabă, pe 
care îi văzusem și în 
Curtea de Argeș 1 Atîta 
doar că aici își declarau 
marfa ca fiind. autentic 
„oltenească". în fostul 
cartier al olarilor există un 
singur meșter. Moș Nico- 
lae Cotocu, de 77 de ani. 
Deși bătrin acesta lucrea
ză intens. Mare capacitate 
de producție și posibilități 
de desfacere. (întreaga

marfă este achiziționată 
de fondul plastic, care o 
desface în magazinele ai 
tizanale).

Remarcăm faptul că meș
terului nu i-au cerut co
menzi „speciale“ cl n lu
crat ceea ce știa să lu
creze de mult. Dc acrei 
a păstrat și tradiția. Va
sele au o fața aspră, dai 
o formă pură, desăvîrșilă.

La sfîrșitul acestui raid 
am dedus că meșteșugu
rile nu au pierii, meșteri 
foarte diferiți există, tre
buie să fie stimulată croa
ția lor.

în fiecare regiune se 
pot asigura condiții de 
largă desfacere, atît pe 
piața liberă — prin lîrguri, 
cît și prin unitățile comer
ciale ale magaz.inelot dc 
artizanat, a produselor au
tentice de arta populară. 
Una din cauzele contrafa
cerilor existente în arta 
populară se datorește și 
lipsei de materie primă : 
imil. cînepa. bumbacul. 
Țesătoarele de la Lercști 
(Cîmpulung Mușcel) pen
tru a-și procura materia 
primă, deșirau fularele de 
copii din lînă și bumbac — 
papiotele de ață pentru 
cusut. (M.C.I. nu apro
vizionează suficient piața 
cu aceste produse). La 
magazinele din Pitești 
am găsit 50 kilograme de 
mărgele pentru ii și ca- 
trințe și nu se vindeau 
pentru că fuseseră con
tractate anapoda, în culori 
străine motivelor tradițio
nale. Firul necesar cămă
șilor naționale, de aseme
nea. nu se găsește.

Partea comercială își 
are și ea însemnătatea cu
venită. Nu ar fi cazul ca 
la toate monumentele mai 
importante din țară să 
existe, ca la „Muzeul 
Satului" din București — 
un ștand de vînzare a 
obiectelor de artă popu
lară ? Dar dacă acest lu
cru s-ar face și în holu
rile marilor hoteluri, la 
București, pe litoral, Bra
șov. Cluj etc ?

Pe piața libera, în tîr- 
guri. bîlciuri, sărbătoarea 
recoltei, nedei etc., ar fi 
bine ca Uniunile regio
nale ale cooperativelor 
meșteșugărești să parti
cipe direct cu produsele 
de artă populară. Aici 
s-ar vedea mai bine ce se 
vinde și ce nu se vinde. 
Necolaborarea între unități 
cu profil diferit cînd inte
resul este comun, nu-și are 
rostul. Ne referim la 
U.C.E.C.O.M. și Fondul 
Plastic. (Conducerea 
U.C.E.C.O.M.-ului se de
clară întreprindere de 
producție, nu de creație 
deci meșterii, creatorii 
populari să fie înregi
strați la Fondul Plastic!)

ION MARCOVICI

Descoperiri arheologice
CLUJ (de la cores

pondentul nostru).
Recent, cu prilejul 

unor lucrări executate 
în apropierea localu
lui Poștei din Cluj, a 
fost scoasă la iveală 
o parte din Centura 
zidului de piatră a 
Clujului medieval.

în același loc arheo
logii clujeni au desco
perit și urme din epo
ca romană a orașului, 
a cărei centură de zid 
se află în apropierea 
celei medievale.

O porțiune de 25— 
30 m a zidului feudal 
va fi pusă în valoare 
muzeistică.
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CARNET DE LUCRU
Am avut VU Ilie Constantin o 

convorbire neașteptat de dezor
donată. Spun „neașteptat" pen
tru că versurile sale sugerează 
mai dc grabă disciplină, ordine, 
și le-ai aștepta ca poetul să fie 
astfel și in discuțiile de fiecare 
zi. Mi-ar fi greu acum să mă O- 
prvsc la o singură temă pe care 
sâ structurez această reproducere, 
ce se dorește fidelă, a convorbirii 
noastre, pentru că farmecul ace
lui dialog îmi pare că era dat 
tocmai dc firul său sinuos. Cum 
este necesar să dăm o coloană de 
rezistență transcrierii acestei con
vorbiri. numesc aici cîteva terne 
asupra cărora ne-am oprit mai 
îndelung : inspirația, exigența, 
cultura (și informația).

Mai întîi despre exigență...
— în orice autor există doi 

oameni diferiți care discuta asur
zitor între ci : creatorul și 
editorul instinctiv. Creatorul în- 
lîrz.ie asupra manuscrisului, 
ghehoșat la masa de lucru, edi
torul tropăie nerăbdător. în pi
cioare. și tot întinde o mînă lungă 
să apuce manuscrisul și să-1 pu
blice. Depinde care din cei doi 
e mai viguros. Editorul instinctiv 
cunoaște o mulțime de tertipuri 
sufletești ca să-l ademenească pe 
creator. Situația cea mai gravă se 
petrece cînd creatorul iese în- 
frînt pentru că atunci editorul e 
în stare să te dea la o parte din 
fața hîrtiei, să scrie el, cu mîna 
lui grăbită, să dicteze, eventual, 
drept in paginile tipărite.

— Dumneavoastră, tovarășe 
Ilie Constantin, cum vă împăcați 
cu editorul — „instinctiv" ?

— Nu prea grozav. Deși relativ 
rar, el trece peste restricțiile pe 
care i le-am impus. Ideal ar fi 
ca editorul instinctiv să nici nu 
existe !

— Și atunci ?
— îmi plac scriitorii care au 

fost tipăriți de către prieteni 
exasperați, aproape cu forța. Un 
asemenea caz se cunoaște și în 
proza ultimilor ani, la noi. Un 
excelent narator, profesor de 
limbi clasice, pare a nu avea în 
el un editor-instinctiv. de 
aceea prietenii săi (unii dintre 
ei critici literari de mare finețe 
și discernămînt) sînt obligați să-i 
„subtilizeze" manuscrise și să le 
publice, atunci cînd reușesc să-î 
adoarmă vigilența. Nu dau nu
mele acestui prozator pentru a 
nu-1 determina să-și sporească și 
mai tare paza textelor. Prietenii 
săi îl vor recunoaște...

— Dar cititorii ?
— Cititorii sînt, ca de obicei, 

favorizați : ei au înainte eternita
tea lecturii... Vă place arheolo
gia ?

— Da... probabil, nu m-am 
gindil. Dar dc ce ? Nu văd 
legal ura.

— Poeții ar trelnii să nu uite 
de viitoarea arheologie a ma
nuscriselor... Pentru mine desco
perirea unui text inedit din Ion 
Barbu, de pildă, echivalează cu 
o campanie arheologică reușita 
in urma căreia se descoperă 
vatra unei străvechi așezări. V-o 
spune un om care nu are sertare 
înțesate de manuscrise inedite, 
dc vină fiind Inspirația care mă 
cercetează nedrept de rar.

— Iută că am ajuns șl la 
inspirație. Ce gîndiți despre ca ?

— Mulți uită de existența 
inspirației, surîd cînd vine vorba 
despre ca dc parcă s-nr trata 
despre o reminiscență mistică.

Or, inspirația este un feno

voastră rezultă că , poetul nu 
trebuie să „exerseze" zilnic pen
tru a-și „păstra mîna". că el se 
cuvine a-și aștepta maturizarea 
interioară, coacerea viitorului 
text.

— Se poale discuta foarte 
mult. Există și temperamente 
poetice 1a care obsesia nuci teme 
(inspirația) este fulgerătoare. 
Mai mult, același poet cunoafte 
ritmuri diferite de inspirație.

— Deoarece vorbiți despre 
ceea ce s-ar putea sintetiza prin- 
Ir-o expresie ca primatul inspira
ției...

— Vă mulțumesc, primatul 
Inspirației rezumă exact gindul 
meu despre actul poetic...

— ...credeți cumva că mai 
poale exista net poetic spontan 
și incult, poeți care cîntă ca

ELIE CONSTANTIN
men fundamental al vieții, tot 
atît de misterios ca și fascinanta, 
strania gravitate a pămintului și 
a celorlalte corpuri cerești.

Nereușind să o definească. 
Newton, s-a apucat să explice 
gravitația, să o descrie. Nu e sin
gurul și nu este singura dată 
cînd s-a procedai așa. în cazul 
inspirației se poate aprecia că ea 
se manifestă în toate domeniile 
în care activează omul. în cîmpul 
literaturii se cuvine să facem o 
diferență netă între inspirația 
prozatorului si cea a poetului. 
Pentm primul este valabilă pro
porția stabilită de Caragiale: 
creație = 1’/» inspirație și 99 la 
sută transpirație. Dar pentru 
poet proporția trebuie să fie cel 
puțin inversă.

— Totuși, ce este inspirația 
poetică ?

— Am putea s-o asemuim cu 
obsesia, are ceva din această. E 
cu putință ca obsesia unei tettie, 
unui motiv, a unui singtir vers 
care iese din poezia ce așteaptă 
să fie scrisă asemenea unui pisc 
de ghețar din ocean să fie inspi
rația însăși. Atunci cînd obsesia 
se izbește de hîrtie și constați că 
rodește în poezie ești probabil 
inspirat.

— Din cuvintele dumnea

păsările, instinctiv ? Ori consi
derați că poetului modern îi 
este imperios necesară o cultură 
temeinică ?

— La întrebări din acestea cu 
sigur răspuns afirmativ mă 
încurc : mi-e teamă că fiind de 
acord discuția devine de prisos !

— M-ar interesa ce gîndiți 
despre cultură și informație.

— E de speriat ce sete de 
definiții le apucă în fața marilor 
teme. Nu sînt atît de prezumțios 
ca să dau definiții ferme. Este 
evidentă diferența dintre omul 
cult și omul doar informat. O 
cunoștință de-a mea, tînăr poet, 
venea pe la mine acum doi-trei 
ani și abia intrat în casă, alerga 
să răsfoiască Larousse-ul. De 
acolo memora o mulțime de in
formații pe care le servea cu 
pricepere ulterior. Altul este 
studiul sistematic, cultura. Infor
mația poate depăși cantitativ 
cultura, așa cum un autocamion 
cu lemne de foc e mai greu 
decît o căruță cu diamante. So
cotesc însă că adevăratul om 
cult este acela care în mijlocul 
marilor acumulări culturale ale 
omenirii gîndește cu propriul lui 
cap. Nu este însă ușor să ajungă 
la acest stadiu, spre care tindem 
permanent Cu toții.

*
îmi place să închei brusc 

acest dialog, la fel de brusc cum 
1-ain pornit. Nu înainte de a 
aminti că llie Constantin se

Hidrocentrala V. I. Lenin-Bicaz (vedere nocturnă)

exprimă mult mai puțin didactic 
decît ar putea rezulta din aceste 
rînduri. Dimpotrivă, poetul con
sideră că trebuie sâ ne arătăm 
circumspecți față de ceea ce 
declară în general un creator, 
cunoscută fiind fireasca înclinare 
a tuturor de a înțelege obiectivi
tatea într-un mod cît se poate 
de personal. Ilie Constantin își 
pune necontenit cuvintele la 
proba îndoielii : el știe că. fără 
voia lui, un scriitor va aduce 
mereu vorba în așa fel îneît pre
ferințele sale de creație să reiasă 
drept singurele bune de urmat. 
Or’ după cîte îl cunosc, gîndul 
acesta este departe de el, ori, mai 
bine zis, nu mult mai aproape 
decît s-ar cuveni.

SMARANDA JELESCU

Roman foileton de HARALAMB ZINCĂ

ii. o mikimm cam misterioasa
Scriitorul invitat de căpitanul de securitate Lucian T., pleacă la 
Constanța, să se documenteze pentru un nou roman captivant.

Am simțit că cineva mă trage de mîneca hainei. Am deschis 
cu greu ochii și, o clipă, n-am știut ce e cu mine, unde mă gă
seam. Mașina gonea. Buimac, vedeam din viteză revărsatul cenu
șiu al zoriloi

_  îmi pare rău că te-am trez.it, dar îndată o să facem un po
pas...

Recunoscui glasul căpitanului Lucian și-mi amintii fulgerător 
că mă găteam îd mașina iui. in drum spre Constanța Cu ochii 
cirpiți de somn, scrutai diurnul

— Unde facem popasul ? Zăresc în depărtare o comună... 
Acolo ?

Mă uitai la Lucian. Stătea picior peste picior, cu brațele în
crucișate pe piept, mâsurindu-mă cu aceeași privare enigmatică.

— Da. . răspunse din vârful buzelor
— Popasul e în legătură cu cazul ?...
Scosei tabachera. Ii oferii căpitanului o țigară, dar mă refuză.
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— Uiți că, în ultima ta carte, m-ai convins să mă las de fumat 
și să trec la bomboane de mentă ?

— Și nu-i așa că de cînd nu mai fumezi, te simți mai bine ? 
îl întrebai aprinzîndu-mi țigara.

— Adevărul e că n-am fumat nici înainte de a mă fi prezen
tat tu ca fumător...

Mașina își încetini viteza : intrase într-o comună al cărei nume 
nu l-am mai reținut. De o parte și de alta, șoseaua era străjuită 
de salcîmi prăfuiți. Lucian se aplecă spre bancheta șoferului.

— Mai încet, Vasilică... așa, băiete... Fii atent... pe dreapta, în 
fața unei case, ne așteaptă un plutonier-major — șeful postului 
din comună.

Ceasul arăta cinci și douăzeci. Satul se trezise. Fumam și-l 
cercetam pe Lucian ; îi vedeam din profil. Vorbea cu șoferul. 
De pe chip îi dispăruse surîsul acela enigmatic pe care îl afișa 
ori de cîte ori vorbea cu mine.

— Uite-1 1 exclamă șoferul.
Șeful de post ne zărise și el. Se desprinse de lîngă gardul unei 

case, sări șanțul de la marginea drumului și ne făcu semn să 
oprim. „Mercedes“-ul opri. Lucian coborî și mă pofti să-l urmez. 
II ascultai. Nu departe de noi. o bătrînică îmbrăcată în negru 
ne urmărea cu ochii mici și vioi. Șeful de post luase poziția re
gulamentară ca să-i raporteze căpitanului, dai Lucian îi făcu 
semn sâ-și abandoneze intenția. Spre surprinderea mea, se în
dreptă direct spre bătrînică ce ne aștepta în poarta casei.

— Bună dimineața, măicuță, așadar de dumneata este vorba ?
— Bună să-ți fie inima, fiule, răspunse ea cu sfătoșenie. Vă 

rog frumos, poftiți în casă... să beți o cană dc lapte, că sînteți 
veniți de la drum...

N-am putut să nu observ veselia bătrînei... o veselie tristă, 
stranie chiar Sau poate nu era decît o simplă părere... Fusesem 
luat noaptea din pat. în zori nimerisem într-o comună necunos
cută, iar acum găseam normal ca totul să mi se pară ireal, născo
cit de Lucian, hotărîl să se răzbune pe mine probabil, pentru 
modul cum îl prezentasem în cărțile mele.

In casa bătrînei, mirosea a levânțicâ, a curățenie. Lucian, șeful 
de post și bătrîna gazdă se așezară pe scaune, în jurul mesei. 
Eu m-aro retras pe o laviță acoperită cu un țol împletit din 
zdrențe colorate. De acolo ir vedeam mai bine pe ceilalți. Șeful 
de post ședea drept și grav și nu-și lua ochii de la căpitanul 
misterios. îmbrăcat în civil. Bătrînică. în schimb, mi se părea a 
fi ceva mai degajată . prezența unor oaspeți de la București n-o 
impresiona prea mult Basmaua neagră, înnodată sub bărbie, îi 
aluneca rnereu pe spate deScoperindu-i părul cărunt și încă destul 
de des. Lucian își încrucișa brațele și se apucă să o cerceteze 
pe bătrînă cu o îneînlare vizibilă Știa el ce știa, iar mie îmi 
era ciudă că nu catadicsise să-mi sufle măcar un cuvînt. Nu dc 
alta, dar să mă introducă și pe mine în temă...
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— Ia zi. măicuța, cum s-au petrecut lucrurile ? o îndemnă 
Lucian cu blîndețe.

— Beți laptele mai întîi, nc îmbie ea.
— Pe urmă, măicuță, pe urmă...
Femeia se uită la milițian, își îndreptă iarăși basmaua, apoi își 

așeză mîinile muncite în poală și începu :
— Apoi, cum să se întîmple ? Doamne, uite, nici acum nu-mi 

vine a crede. Bătrîna se cruci. Vine alaltăieri la mine Gherase 
Nastea, președintele sfatului. Și vine, nu singur, ci cu Firică, 
dumnealui, șeful de post. Văd eu că Nastea vrea să-mi vorbească, 
dar câ-i vine greu. Se așeză la masă, pe scaun... unde șezi mata 
acum... „Tușă Saveta", zice și tace... și tace. Se făcuse negru la 
față. Nu-și mai ridica ochii din pămînt. Mă uit eu la Firică. 
Văd că și el se ferește de ochii mei. Nu mă mai rabdă inima 
și-i întreb : „Ce vreți, oameni buni „Tușă Saveta, zice Nastea, 
da’ eu văd că tot se mai ferește să se uite la mine, nu-ți aduc 
o veste prea bună". Atunci, parcă mi-a dat cu un cuțit în inimă. 
„Gheorgniță 1 zic. 1 s-a întîmplat ceva lui Gheorghiță 1“ Vă dați 
seama... la cine să mă gîndesc, dacă nu la Gheorghiță, că atîta 
fecior am. „Da, zice Nastea, președintele, Gheorghiță al dumitale 
a murit... a fost găsit mort".

Deși eram foarte atent la tot ce se petrecea sub ochii mei, nu 
prea înțelegeam de ce gazda povestea lucruri atît de triste pe 
un ton vesel. Șeful de post, fără să clintească, o privea pieziș, 
zîmbindu-i admirativ. Pe fața lui Lucian nu izbuteam să deslu
șesc nici o reacție : părea mai curînd atras de culoarea albă a 
laptelui din cană, decît de povestirea gazdei.

— La vestea că Gheorghiță al meu a murit, continuă tușa 
Sax'eta să Istorisească, am prins a boci... bocetul la noi, se știe... 
Nastea m-n lăsat o vreme să bocesc. „Uite, zice el. Trebuie să 
pleci numaidecît la regiune, la Constanța". „De ce, maică, de 
ce ?" boceam eu. Da’ Nastea nu-mi răspunde. Se uită la Firică. 
„Zii tu 1“ îl îndeamnă președintele.

Acum, pesemne ca și atunci, șeful de post interveni stingher :
— Știți, pentru identificare... că asupra mortului nu s-a găsit 

decît actul de naștere.
— Da, da, sări bătrîna, pentru asta I Și Nastea zice : „Tușă 

Saveta, îți dăm o mașină... Firică o să meargă cu matale... N-o 
să te lăsăm, tușă Savetă, o să te ajutăm, că Gheorghiță a fost 
un băiat bun, de treabă și tare muncitor, și cu toții l-am iubit. 
(Veselia bătrînei mă intriga din ce în ce mai mult. Aveam impre
sia că fusesem aruncat, prin surprindere. în atmosfera unei piese 
ionesciene). Am plecat, pe urină, la regiune cu mașina. Da- mai 
înainte, am trecut pe la popa, pe-acasă, și i-am zis că mi-a murit 
fecioru’ și că o să aibă înmonnîntare de făcut M-am învoit cu 
el, cu cei de la cimitir Pînă la Constanța, am tot bocit... Unde 
m-am dus cu tine, Firică ?
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La morgă, răspunse milițianul cu aceeași stinghereală în 
glas.

— Acolo, un tovarăș de la miliție mă vîrî într-o sală să mi-1 
arate pe Gheorghiță. Eu boceam într-una. A încercat omu’ să 
mă liniștească. Da’ parcă te poți liniști cînd e vorba de copilul 
tău I Omu’ ăla...

Un căpitan de la D.M.R., interveni șeful de post, mai mult 
pentru Lucian.

—■ Da, da, un căpitan, dădu tușa Saveta din cap. El mi l-a 
arătat și cînd am văzut fața multului, am țipat : „Oameni buni, 
mortu nu-i Gheorghiță al meu 1“ (Am simțit fiori de gheață pe 
șira spinării. Întîmplarca mi se părea din cale-afară de ireală). 
S-a uitat și Firică și a văzut că mortu' nu-i Gheorghiță.

Așa e, confirmă șeful de post, în buzunarul mortului nu 
s-a găsit nici un alt act, în afară de cel de naștere. Actul, 
într-adevăr, era al lui Gheorghe Alupului, feciorul tușei Saveta.

~ Da. _da. actu' era al lui, da mCrtu’ era altul. Zic ; „Nu e 
Gheorghiță... Nici lucrurile mortului nu sînt ale lui Gheorghiță. 
...Al meu, zic, lucrează la Năvodari, la construcții". „Bine, măi
cuță. a zis căpitanu’ sa mergem...“.

— Am mers la regiune, explică șeful de post. Acolo, tușa 
Saveta a semnat o declarație... S-a dat și un telefon la Năvodari. 
S-a aflat câ Gheorghe Alupului e pe șantier, că e bine și sănătos. 
Numai că, spunea dînsul, într-una din zile i s-a furat din baracă 
actul de naștere...

’ C'n(l m-am dus în sat, continuă bătrîna amuzată, clopotele 
de la biserică bateau a mort. Deodată, se întunecă la față și 
oftă din adîncul inimii : Cine știe ce mamă îl plînge acu . Mortu 
era un tînăi frumușel.. Văi de inima mamei alea I

Mă așteptam să-l aud pe Lucian formulînd un șir de între
bări. Ofițerul însă parea să fie mulțumit cu ceea ce i se relatase.

își odihnea brațele pe masă și se uita gînditor la tușa Saveta. 
La ce oare se gîndea ? De ce nu formula nici o întrebare ? 
Ii erau oare clare datele problemei ? II văzui apucînd cana cu 

5' ducîncl‘o ,a £ură- Pe chipul lui gînditor se ivi o undă 
de bucurie copilărească. „Bea, mă îndemnă, de mult n-am mai 
băut un lapte atît de gustos..." îi dădui ascultare, deși ardeam 
de nerăbdare să aflu alte aspecte ale ciudatului caz. Laptele era 
într-adevăr gustos, gras și rece.

— Măicuță, noi îți mulțumim foarte mult pentru toate.
Ne-am ridicat și ne-am îndreptat spre ieșire, urmați de tușa 

Saveta și de șeful de post. In jurul „Mercedes"-ului se adunaseră 
o mulțime de copii. Cercetau mașina și-și confruntau părerile 
despre mărcile mașinilor. La ivirea noastră, s-au dat de o parte, 
iscodindu-ne cu o vie curiozitate. Ne-am luat rămas bun și am 
plecat.

(Va urma)
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Eroi, dialoguri ți icene... 
nedumeriri ți tristeți

Să ne imaginăm pentru o clipă un per
sonaj care, la adăpostul unei idcntilăți 
literare, fictive, nu s-ar sfii de loc să de
clare că nu vrea să fie modest.

— Modest — cum ne va spune el plin 
de sine — înseamnă azi, într-o accepție 
îndeajuns de răspindită, „lipsit de strălu
cire. neînsemnat poate, chiar mediocru...“. 
Nu. eu nu voi fi niciodată modest. Mi-aș 
contrazice valoarea.

— E adevărat, dar noi nu pledăm pen
tru un om de valoare modestă (cuvintul 
are, e drept și acest al doilea sens, peio
rativ), și nu vrem să acredităm nici o cli
pă eroul lipsit de strălucire, neînsemnat 
ca personalitate ori mediocru, cum spui... 
Noi pledăm doar pentru un om care, cu- 
noscindu-și valoarea reală, nu încearcă 
să pară altfel dccit c... Deci. strălucit 
dacă e strălucit. DAR NU ORBIT — asta 
e important — de propria lui strălucire... 
Adică evitînd să-și exagereze conștient 
calității«', meritele și, din nou. să-și re
flecte chiar atît de exagerat... strălucirea.

— Exagerez — protestă el, imediat — 
pentru că cei din jurul meu nu sînt dis
puși să retină decit ccl mult zece la sută 
din afirmațiile mele...

— Poate și mai puțin... Dar asta nu în-

SINTETI UN OM
seamnă decît că. printr-un proces judicios 
de restabilire a valorii reale, viata i-a în
vățat că acesta ar fi raportul real : unu 
la zece din ceea ce declari. Dar, ceea ce 
ar fi important să reții, nu e raportul.. 
Ci faptul că viața, mai devreme sau mai 
tirziu. restabilește valorile, infirmă exa
gerările. dezminte aparențele. Exagerări
le de azi nu-ți servesc la nimic !

— Atunci de ce vă mai supără lipsa mea 
de modestie ? Tot nu înșel pe nimeni...

— Ba da. TE ÎNȘELI PE DUMEATA... 
pentru că la un moment dat nu vei mai 
ști cît ai exagerat și cit nu, și vei ajunge 
să te încrezi in propriile dumitale exage
rări și atunci abia se va naște contradic
ția dintre valoarea rc-ală, cea confirmată 
de viață, și cea declarată.

— Mă sfătuiți, deci, să par mai puțin 
decît sînt... ?

— Ar fi la fel de grav...
Dar interlocutorul mea de pînă atunci 

— cel care-și exagera cu bună știință va
loarea — se retrăsese jignit pe culmile 
strălucitoare ale propriei sale păreri des
pre sine, în timp ce din penumbra ano
nimatului — de acolo unde nici măcar nu

mode et?
bănuisem că ar putea exista vreo ființă 
— apăru un nou personaj care semăna 
leit cu col dinții și totuși era încărcat, 
s-ar fi zis, cu electricitate contrară.

— De ce e grav să pari mai puțin de
cît ești ? Toți te consideră cumpătat în 
purtări, foarte modest ca pretenții, nu-ți 
rivnește nimeni situația și, mai mult chiar, 
te încurajează, te compătimesc, poate 
chiar te apreciază... Cu ce vă supără 
masca pe care cu bună știință o port ?

— Ca orice mască purtată îndelung va 
reuși pînă la urmă să te desfigureze. Fața 
dumitale va deveni copia ei. Iar cît pri
vește avantajele pe care le bănui că le-ai 
putea obține prin acest voit anonimat al

valorii, te înșeli din nou. Tot nu vei ob
ține niciodată mai mult decît meriți (și 
justifici)) real... Oamenii nu sînt avansați 
pentru modestia (reală sau aparentă), ci 
pentru meritele lor reale... Așa că riști 
doar ca aparența minoră, conștient accep
tată. să-ți devină adevărata valoare mi
noră.

— Asta nu e un motiv ca să rîdeți de 
mine — protestă interlocutorul meu, con- 
statînd că tristețea lui mi se pare ridico
lă și, implicit rizibilă.

— E adevărat, dar rid involuntar. Ca 
atunci cînd văd o mască absolut cara
ghioasă...

— Dar mă jigniți...
— Te îndrept !

Cazul cu adevărat dificil 
ți începutul unei pledoarii 
pentru un numitor realist

Firește, cazurile amintite anterior — 
cel puțin în manifestarea lor declarată, 
agresivă — rămîn accidentale. Cazul frec
vent îl constituie cel al personajului care, 
fără o rea voință anume și fără ginduri 
ascunse, afișează o valoare diferind sim
țitor, intr-un sens sau altul, de cea reală. 
Dar el afișează această falsă valoare nu 
clin dorința de a-și exagera sau minima
liza meritele, datele personale, el pentru 
că nu și le cunoaște real. El crede în 
mod cinstit despre sine altceva decît l-ar 
indritui atributele sale... Prin aceasta, 
însă, drama lui nu-i mai puțin dificilă. 
Tolstoi, cred, afirma undeva că omul ar 
putea fi, valoric și potențial, asemuit unei 
fracții al cărei numărător îl constituie 
valoarea sa reală, iar numitorul — păre
rea lui despre sine. Or, omul tinzînd să 
fie el însuși — o adevărată entitate crea
toare — trebuie să tindă să dea acestei 
fracții valoarea maximă — ,,l". Cu cit nu
mitorul este mai mare (părerea despre 
sine), cu atît valoarea fracției scade con
tinuu, tinzînd spre zero, iar dacă, dimpo
trivă, numitorul scade exagerat, fracția 
devine, și mai grav, un non sens. Pentru 
că valorile supraunitare sînt nu numai 
false, ci șl neviabile uman.

Și din nou : viața, de bună seamă, apli

că șl înfumurațllor șl falșilor modești 
corectivul infailibil al valorii reale. Dar 
corectivul acesta — chemarea bruscă la 
realitate — poate avea deseori efectele 
Imprevizibile ale unul cutremur de grad 
foarte înalt. Soluția nl se pare a fi »uto- 
cunoaștcrea reală, singura In stare să 
confere modestiei accepția unei aprecieri 
realiste, dlfercnțiind-o definitiv de ccl 
dc-al doilea sens, peiorativ (de mediocri
tate).

O autocunoașterc. deci, bazată, pe fapte, 
manifestări obiective, decizii, acoperite 
prin aptitudini, valențe, merite șl nu pe 
impresii, Iluzionări, deziderate fictive ; o 
autocunoașterc stimulativă, exigentă, re
ceptivă Ia critică ; o autocunoașterc care 
va exclude jocul aparențelor șl disimulă
rilor conștiente sau nu dar încă o dată« 
la fel de tragice.

Iar pentru cei care, — modești struc
tural, vor prefera cele două ipostaze sem
nalate de noi. a „inegalabilului“ sau a 
„supermodestului", arma infailibilă, a- 
ceeași de cînd lumea, e rîsul. Rîsul vitri-* 
olant, contagios, salutar. Și dacă rîsul 
nostru va fi o piedică în calea ascensiu
nii îngîmfatulul ..inegalabil", să-1 lăsăm 
să se împiedice... N-are nimic dacă va lua 
un contact ceva mal brutal cu pămîntul.^ 
iar supermodestului să nu ne sfiim să-1 
aducem binemeritatul calificativ de actor 
cabotin. Pentru că un cabotin, de cînd 
lumea solicită rîsul, dar nu justifică ni
ciodată aplauzele.

INTERVIU
Reprezentat fn carica

turi sau foiletoane, cel care 
era prezent ore și zile pe 
bulevard arăta de obicei ca 
un individ neras și netuns, 
cu hainele în dezordine, 
umblind agale și acfionînd 
după cum îl taie capul.

Mihai Motroc, pe care 
l-am întîlnit, pierzi ui vre
mea pc bulevard, nu este 
de acord cu o asemenea 
imagine. De altfel el era 
corect îmbrăcat, ba purta 
și cravată. Mai tirziu, după 
ce ne-am cunoscut mai 
bine, mi-a declarat:

— Cred că asemenea 
țipi nu mai există pe bule
vard. Nimeni nu pierde 
vremea așa. o zi întreagă, 
fără să aibă un rost.

— Dumneata, de pildă, 
ce rost ai ? — mi-am a- 
mintit cum a deschis el 
discuția în fața vitrinei ți
nui cinematograf: ,.Șefule, 
n-ai o țigarc ?. După ape
lativ mi-a făcut cu ochiul 
și m-a incitat în Cișmigiu : 
„sînt pe bănci niște fete 
mișto !“

— Vreau să „agăț" ceva. 
Fină cînd încep școala mai 
am vreo cinci zile și sin
gur mă plictisesc.

— Și așa îți cunoști 
prietenele, pe bulevard ?

— Păi, da unde ? Și 
parcă ele nu vin pentru 
așa ceva...

Simplu : cauză și efect! 
Mihai Motroc n-a împlinit 
20 de ani și este elev la 
școala de șoferi profesio
niști. Se plictisește, se 
plictisește grozav cînd este 
singur, iar ..prieteniile“ de 
pe bulevard nu țin mai 
mult de 2—3 zile. M-am 
despărțit cu greu de el 
fiindcă ai fi preferat „să 
mai stăm de vorbă“.

De la Mihai și pînă la 
doctorul Cosfin Măn- 
neanu — despre care vom 
vorbi mai tîrziu — stră- 
bătînd hidevardul în sus 
și-n jos de la Cișmigiu 
piuă in strada Academiei, 
am așternut în carnet 
zeci de nume și profesii. 
Mulți sludenți spre orele 
de prînz, fumînd plictisiți 
sau hlcslemînd DDF-ul 
care „nu mai schimbă o- |

BULE
VARD

dată filmele astea“. Iată 
un caz: T. C. (student la 
matematică), era împreună 
cu prietena.

— De fapt — spune el 
— ne-am întîlnit întîm- 
plător. Eu am ieșit pe bu
levard fiindcă am o „fe
reastră“ între două ore.

— Și n-ai de învățat ?
Ei. se mai odihnește 

omul, se mai distrează...
Curios dar adevărat. A- 

ceastă bucățică de bule
vard cu cele 6 tonete pen
tru vînzarea de loz în plic 
și încă tot atîtea cinema-, 
tografe exercită o atracție 
de miraj. Este adevă
rat că există și o librărie, 
dar „clientii“ statornici ai 
bulevardului n-o ignorează 
doar pe vreme ploioasă. In 
schimb, cele două ba
ruri de zi fac dever... 
De aici am văzut ie
șind un grup de tineri 
cu ținută în neorînduialâ. 
Vorbeau tare și gesticulau 
lovind u-se de trecători și 
bineînțeles scandalizin- 
du-i. La doi dintre ei am 
recunoscut pe mînecile tu
nicilor matricola Școlii pro
fesionale de ucenici „Elec
tromagnetica“. Aceeași ma
tricolă o zărisem cu 2—3

ore mai devreme în strada 
Academiei în dreptul ma
gazinului cu piese radio 
(Aici, în orele cînd maga
zinul este închis, se prac
tică un comerț ilicit cu 
piese de radio scoase di
rect de prin vreo căptu
șeală sau un buzunar as
cuns). Printre tineri, de 
obicei elevi de școală pro
fesională, întîlnești indi
vizi cu înfățișare dură, ce 
răspund la nume de Nea 
Oană. Nea Gogu etc. 
Oare de ce nu sînt con
trolați mai mult elevii de 
școală profesională atunci 
cînd fac practică în u- 
zină ? La vîrsta adolescen
tină faptele lor necinstite 
n!i cad numai în răspun
derea proprie.

Un alt tînăr, l-am re
marcat oprindu-se de trei 
ori în dreptul aceleiași vi
trine, mi-a declarat cu 
gravitate:

— Eu am plecat de a- 
casă să mă întîlnesc cu un 
prieten. Nu l-am găsit și 
am venit aici pe bulevard. 
Nici pentru filme nici 
pentru loz în plic, nici 
pentru „agățat“. Pur și 
simplu fiindcă aici e ani
mație. i

Cei mai mulți, vorba lui 
M. M., „au treabă“. Pe 
Lică Dumitrescu — 22 de 
ani, lăcătuș mecanic — l-a 
frămîntat încă dis de di
mineață dorul unui cîștig 
la loz în plic. A luat sala
riul de la întreprindere și 
a venit iute pe bulevard. 
Timp de aproape două 
ore a jucat singur sau cu 
alții (sistemul „care mai 
pui un leu ?“) La plecare 
— Lică e un băiat înalt 
chipeș, fetele întorc ade
sea capul după el — l-am 
întrebat:

— Băieți ca dumneata 
vin aici pe bulevard după 
alte treburi...

— Nu, eu sînt om se
rios : am nevastă și copil.

— Și, soția te-a trimis 
să petreci două ore Ungă 
taraba asta P

— Ei și dumneata PI Nu 
știe, sînt banii mei, puși 
deoparte. Joc mereu de 
cile ori iau salariul

Mi-a arătat mărunțișul 
care-l mai avea dintr-o sută 
de lei. Cu toate acestea 
el e oarecum mulțumit: 
pentru ziua aceea făcuse o 
treabă pe care o avea în 
minte de mai multă vreme.

Am făcut și o mică statis
tică : din 20 de tineri pe 
care i-am întrebat despre 
„treburile“ lor pe bulevard, 
6 erau studenți, 9 elevi de 
școală medie și profesio
nală, 3 muncitori și restul 
aveau alte ocupații. Ju
mătate dintre ei erau pe 
bulevard fie pentru dis
tracție fie pentru ..agă
țat“ ceva. Bulevardierul 
de profesie a început să 
dispară, în schimb au ră
mas încă destui dintre cei 
care populează inutil tro
tuarele. Nu este vorba de 
„Oană" sau „Gogu" (de 
prezența lor pe bulevard 
nici nu ne ocupăm noi — 
are cine! —) ci de acei 
tineri care cu știință sau 
fără își cheltuiesc fără 
rost timpul. Să ne înțelegem, 
nu ne dorim nici o clipă 
adversarii rigizi ai plimbă
rilor. Ele sînt chiar reco
mandabile. Și numai faptul 
simplu de a-ți privi cono- 
rașenii poate avea efecte

Există în viața fiecărui om, Ia o anumită vîrsta, un loc de interferență 
a sentimentelor cu luciditatea, din care coboară, încărcată de taină, clipa mi
rifică a unui gest unic prin semnificația sa : căsătoria.

E un moment dc răscruce în viața noastră, a tuturor, menit să asigure, 
printr-o înțeleaptă conviețuire în doi, împlinirea năzuințelor comune. în fond, 
prin căsătorie fiecare dintre noi dăruiește celuilalt și primește de la el, un 
anumit caracter și temperament pc care, nu în rare cazuri, n-a avut vreme 
să le observe înainte. Iată de ce, dincolo dc a fi un izvor de copleșitoare satis
facții, actul căsătoriei rămîne uneori și un nedorit prilej de declanșare a unor 
„crize de moment“, cu adinei implicații în evoluția viitoare a tinerei familii. 
Totul, dar absolut totul, depinde dc felul cum soții se pricep să treacă peste 
una sau alta dintre aceste „nepotriviri“. Dc fapt, care sînt ele și ce poziție 
au luat cei în cauză atunci cînd soțul (soția) s-a manifestat în așa fel, îneît 
a lăsat să se întrevadă că pe portativul armoniei conjugale a apărut o notă 
falsă ? O întrebare simplă, firească, din al cărui substrat ne-am luat permisiu
nea de a desprinde alte trei, esențiale, cu care ne-am adresat interlocutorilor 
noștri, dar care rămîn valabile și pentru dumneata, cititorule. Așadar...

— Ați observat, după căsătorie, că între dv și soțul (soția) dv 
există deosebiri de caracter, temperament etc. ?

— Ce ați făcut pentru a vă armoniza ?
— Ați reușit în intenția dv. ?

FALSUL

MOMENT

pozitive. Dar „irosirea tim
pului" e o altă poveste.

Ultimul tînăr cu care am 
stat de vorbă este medicul 
stomatolog Costin Mări- 
neanu. E din Sighișoara și 
a venit la București la un 
curs de specializare. Trebu
rile zilnice îl poartă ade
sea și pe bulevard. L'-drn 
văzut oprindu-se curios 
Ungă un grup de oameni a- 
'lunați în jurul tonetului cu 
lozuri. Cînd a văzut des
pre ce este vorba a ridi
cat din umeri și a plecat 
grăbit.

— Vă rog să-mi spu
neți ce părere aveți despre 
cei care pierd vremea pe 
bulevard — și i-am pove
stit părerile și faptele cî- 
torva dintre aceștia. Mai 
îndeaproape i l-am pre
zentat pe Lică Dumitrașcu.

— Pe unii nu-i înțeleg 
de loc. De pildă pe acesta 
din urmă. își pierde vre
mea cu pasiuni lipsite de 
orice perspective. Să nu 
credeți că nu joc și eu Loto. 
Așa, cîteodată, însă. E ca 
și cum te-ai duce intr-un

an la moși și ai trage cu 
pușca la tir — un fel de 
distracție a momentului. 
Dar să stai ore în șir lingă 
o tarabă ?! consumi nervi, 
consumi timp. Și cîte nti-s 
de făcut — la orice vîrstă 
(N. A.: Medicul mi-a a- 
rătat mai tîrziu, din ser
vietă. o carte după care 
învăța : un curs de lim
bă franceză). Unii dintre 
tinerii întîlniți pe bule
vard, pradă unor tentații 
ieftine, sînt mai degrabă de 
compătimit decît de con
damnat. Ei nu au timpul 
plin, nu știu ce să facă cu 
el. Cei care pot să-i scoa
tă din acest circuit, inutil 
și uneori dezonorant sînt, 
desigur, ei înșiși, dar și 
tovarășii lor, oamenii în 
mijlocul cărora activează.

...Este o concluzie la care 
subscriem și sperăm să o 
facă toți cei ce se simt 
avizați în această scurtă 
trecere în revistă a eroilor 
bulevardului.

VICTOR 
CONSTANT! NESCU

FILE DE DOSAR...

Undeva, în suflet, îi 
mai stăruie, încă, inten
sitatea dramei a cărei c- 
roină a devenit fără voie. 
Se lasă greu înduplecată 
la vorbă, un asemenea su
biect îi răscolește aminti
rile. Totuși...

— Am luptat pînă la 
capăt, dar zadarnic. As
tăzi, dincolo de regretul 
de a fi crezut inutil în re
întoarcerea lui sufletească 
lingă mine, încă mă mai 
copleșește durerea acestei 
„aventuri“ (cum o numeș
te el). îl iubeam prea 
mult ca să fi putut crede 
că o să ne despărțim. Și 
cînd vă gîndiți că totul a 
pornit de la „simple ne
potriviri“ pe care le-a ob
servat abia după căsăto
rie ! Din acest punct 
de vedere, undeva am 
greșit și eu : trebuia să 
fiu mai atentă. Discuțiile 
au început la două săp- 
tămîni după căsătorie. 
Nu-mi explic nici astăzi, 
de ce. De la un timp, da
torită certurilor, mi-a spus 
că prezența mea lîngă el 
nu mai arc nici un rost, 
că „nu ne potrivim“, „a- 
vem caractere diverse“
etc. A început să umble cu 
alte femei și, în ultimă in
stanță, a avut „relații" cu 
o colegă, pe care de multe 
ori a adus-o în casă. 
„Legăturile" lor l-au dus 
la un pas de a fi obligat 
de lege să se căsătorească 
cu ea, dar n-a putut-o 
face, fiindcă era însu-

— Uite-o pe mămica, a 
strigat băiețelul văzind-o pe 
studentă.

— Nu. Dănuț, nu e mama 
ta. Mama Teta... scrie.

— N-a mai terminat de 
scris ?

Bătrina nu i-a răspuns. 
Ce știa el despre mămica 
lui pe care abia o văzuse 
de citeva ori ? Doar atît : 
scrie, adică e studentă. Se 
făcuse mare. Pe 4 mai îm
plinise 4 ani. Iar mama 
Teta, cum o alinta el de 
cind abia începuse să rupă 
citeva cuvinte n-a venit la 
„ziua lui“ : nici măcar o fe
licitare nu i-a trimis. Ce 
s-o fi intim plat ? Băiatul 
deveni gînditor și tăcut. Nu, 
nu se putea să nu fie mă
mica. Doar mămica scrie. 
Și tanti, pe care a văzut-o 
el scrie. Deci tanti e mama 
Teta.

Bunica n-a mai avut nici 
un argument. Dănuț era si
gur că-și găsise mama. N-au 
avut ce-i face. A trebuit 
ță-l mintă. L-au lăsat im- 
greuftă cu studenta aceea.

Apoi ea a plecat la facul
tate.

— Mamă cit mai scrii ?
— încă un an Dănuț, i-a 

răspuns „mama".
Și băiatul s-a despărțit de 

ea cu inima strinsă, dar cu 
un licăr de bucurie in spe
ranța că va trece repede și 
anul acesta. N-avea de unde 
să știe că adevărata sa 
mamă...

Dar să ne întoarcem în 
urmă cu zece ani. Elisabeta 
Udrea, proaspătă absolven
tă a Școlii sanitare din Si
biu, a fost repartizată la 
Horezu. Aici l-a cunoscut 
pe el. Lucra la întreprinde
rea forestieră. Patru ani au 
trecut în cel mai pur ro
mantism. Apoi au dat exa
men la facultate. Ea la me
dicină, la Timișoara, el la 
Brașov la silvicultură. S-au 
căsătorit. Familia avea ne
voie de o bază materială 
mai temeinică. Mai ales că 
trebuia să se nască și co
pilul.

După primul an de studii 
el a trecut la fără frecven-

ță. S-a angajat ca maistru 
de parchet la o întreprinde
re forestieră. Cind s-a năs
cut băiatul a stat la Timi
șoara o lună de zile îngri- 
jindu-l. Apoi l-a adus aca
să la părinți. Și bătrina 
care crescuse unsprezece 
copii l-a primit și pe nepot 
cu aceeași dragoste părin
tească. l-a fost tare greu. 
Mai ales cu alăptatul artifi
cial, cu tot felul de rețete 
pe care i le da tatăl atunci 
cind copilul era bolnav. Dar 
ea a uitat toate greutățile, 
era obișnuită. Și a trecut 
peste ele cu aceeași senină
tate, căci toate se vor termi
na îndată ce vor absolvi 
amindoi facultatea. Și ca 
să le fie mai ușor ea s-a 
transferat la București, mai 
aproape de casă. Dar aici...

Soțul a venit s-o ia de la 
cămin, așa cum se înțelese
se. Și in vreme ce portarul, 
instruit de dinsa, încerca 
fisticit să-i explice de ce nu 
mai trebuie s-o aștepte, a 
sunat telefonul. Era de la

ea. Telefona din biroul șe
fului serviciului social.

— Să nu mă mai cauți 
niciodată.

Și în clipa aceea a înțeles 
totul.

★
— N-a mai terminat de 

scris ? întreabă Dănuț mai 
mult ca o rugăminte la o 
dorință ce se cere împlinită.

„...Ba da, Dănuț. Mama 
ta a pus punct. Acum este 
medic într-o comună din 
regiunea Galați. La Coto- 
roaia Dar nu mai vrea să 
știe de tine. Te-a uitat. Si
tuația ta n-o impresionează 
pentru că, zice ea, „sînt alți 
copii mai nenorociți'' decit 
tine. A uitat totul. A uitat 
că tăticul a muncit la pă
dure ca să nu-i lipsească ei 
nimic la facultate. In va
canțe o primea ca pe o 
prințesă și-i făcea totul pen
tru că ea... era obosită după 
examene. Tata te-a crescut ; 
ți-a fost ție și tată și mamă, 
a muncit mult, a învățat și 
a terminat facultatea foarte 
bine. Dar ea n-a înțeles ni

mic din toate acestea șl v-a 
părăsit pe amindoi pentru 
un altul. Pentru un om la 
fel de egoist care s-a des
părțit de soția lui. Dar nu ! 
Lui Dănuț nu-i pot spune 
asemenea lucruri. Și nimeni 
nu trebuie să i Ie spună, 
fiindcă pentru el noțiunea 
de mamă are un singur 
sens. Dezvăluirea adevăru
lui înseamnă întunecarea 
celei mai frumoase imagini 
a celei mai scumpe ființe — 
mama. Și nu avem acest 
drept".

Am meditat mult la a- 
ceastă crudă poveste care a 
înduioșat multe inimi și a 
stîrnit multă indignare și 
m-am gîndit atunci contra
riat că legea îi pedepsește 
pe toți delapidatorii, crimi
nalii sau huliganii. Dar, mă 
întreb : cine umple golul din 
inima celor care au fost în
șelați, cazind pradă acestui 
egoism meschin și găunos ?

VASILE RAVESCU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Argeș

rat... cu mine.
Un simplu caz ? La pri

ma vedere da ; totuși din
colo de aceste amare re
flecții stă o experiență 
care s-a lăsat cucerită 
greu, cu prețul destrămă
rii unei căsnicii. Regrete
le tardive de astăzi ascun
se sub melancolia tăcerii 
și cristalul lacrimilor nu 
trezesc decît compasiune, 
în viață nu se trăiește din- 
tr-un asemenea senti
ment... Cele adevărate, și 
a căror dovadă o faci 
zilnic, chiar și numai 
prin faptul că nu te ma- 
nifești, trebuie să aibă la 
bază principiul statorni
ciei, al existenței unei co
muniuni sufletești, de gîn- 
duri și preocupări și, 
peste toate, să dăinuiască, 
dorința ambilor soți de a 
se integra sub toate as-

pectele. Pentru faptele re
latate pînă acum, rețineți 
oricum un nume (Fărăianu 
Rodica, F.C.T. București) 
și un număr de dosar 
5040 din 1965“.

Am solicitat răspunsuri
le la aceleași întrebări și 
altor tineri căsătoriți. Din 
toate s-a desprins senti
mentul satisfacției că au 
reușit să treacă peste mo
mentele dificile pricinuite 
de apariția unor ..nepotri
viri", de fâtpul că, în 
alte cazuri, nici n-au exis
tat.

— încercarea de a răs
punde la întrebările dum
neavoastră — (Marin Po
pescu, maistru U.M.E. 
București), îmi aduce în 
memorie propria întîmpla- 
re. înainte de căsătorie, 
mi-am cunoscut bine so
ția. Cine s-ar fi puiuț gîn- 
di, c-o să ne certăm, că 
abia după căsătorie vor 
apărea mici divergențe, fie 
chiar și numai de păreri, 
între noi ? Și totuși așa a 
fost. Și fără să ne dăm 
seama, noi adunam piesele 
unui dosar care începuse 
să prindă contur.

Am stat de vorbă cp 
Aurelia (soția).

— Nu i-am putut răs
punde imediat. Că uneori 
nu gîndeam amindoi la fel 
și ne certam, de acord, 
clar oare nu exista nici o 
soluție ca să depășim a- 
ceste momente ? Și am 
găsit : am hotărît pur și 
simplu, să nu ne mai cer
tăm. La început datorită 
nervozității lui, n-a fost 
chiar așa ușor, alteori mai 
izbucneam și eu. Dacă 
însă astăzi am răspuns la 
întrebările dv. pentru si
tuația actuală, nici nu-mi 
vine să cred că a existat 
cu adevărat aceste deose
biri. Sîntem niște oameni 
fericiți.

NAUFRAGIU 
DE BUNA VOIE

După căsătorie, soțul 
meu a început să aibă a- 
numite „ieșiri" Mi-era 
teamă că poate am greșit 
cu ceva și asta generea
ză noul lui fel de a fi. 
A refuzat să-mi răspundă 
sub pretextul „să mă 
lași în pace, nu vezi, fie
care trăiește pentru el".

Și l-a lăsat... Și la pro
priu și la figurat. într-o di-

mineață și-a luat bagajul 
și a plecat. (Popa Emilia)

Divorțul e în curs de 
judecare, dar ambii soți 
sînt la ora actuală recăsă
toriți. El cu alta, ea cu al
tul. Se întîlnesc doar la tri
bunal, se privesc pe furiș, 
ca niște oameni care și-au 
furat propria fericire.

Recunosc deschis, că 
n-au încercat să facă ni
mic, „că n-avea nici un 
rost". S-au căsătorit, fiind
că... ajunseseră la vîrsta 
aceasta și voiau să fie în 
rîndul lumii. Și-apoi „cre
deam ca vom face ceva“. 
Oare ce au înțeles prin 
acest „vom face ceva“ 
cînd pur și simplu s-au 
mulțumit să naufragieze 
de bună voie ?

...O STATISTICĂ
A VICTORIEI IUBIRII

Din 50 'de tinere fami
lii cărora le-am solicitat 
răspunsurile pentru an
cheta noastră, 20 nc-au a- 
firmat că deși au obser
vat deosebiri de caracter, 
temperament etc., după 
căsătorie, au „supravie
țuit“ datorită dorinței am
bilor soți de a nu recurge 
la ultima soluție, divorțul, 
dar — în principal — da
torită faptului că existen
ța unor preocupări comu
ne, bazată pe o puterni
că afecțiune sufletească a 
creat premizele depășirii 
punctului nevralgic". Din
tre celelalte familii cinci au 
ajuns la același rezultat, 
dar sub inP.uența instanței 
judecătorești, alte 20 au 
negat observarea deosebiri
lor de orice fel, iar celelal
te cinci, s-au despărțit.

O statistică, simplă de 
altfel, dar care vine să 
demonstreze că, de re
gulă, principiile care-i 
călăuzesc pe tineri la al
cătuirea familiei, nu tre
buie să fie uitate, ci în 
permanență invocate în 
faptele zilnice ale fami
liei.

PĂREREA 
DUMNEAVOASTRĂ ?

Am ținut, cu titlul de 
curiozitate, să aflăm și 
părerea cîtorva dintre cei 
care se pregătesc să se 
căsătorească acum. N-a 
trebuit decît să facem în
trebările valabile pentru...

viitorul apropiat și inter
locutorii ne-au răspuns cu 
o amabilitate firească.

Bogdan Nicolae — in
giner (Vulcan).

— Cred că glumiți ! 
Din moment ce mă căsă
toresc, e limpede că îmi 
cunosc foarte bine tova
rășa de viață. Eventuale
le deosebiri s-ar fi făcut 
simțite și acum ne-am 
fi oprit, poate, înainte de 
a greși, ireparabil ! înteme
ierea unei familii nu-i o 
simplă aventură și. mai a- 
les, viața nu iartă !

— Ne căsătorim peste 
două săptămîni (Popa 
Teodora, tehniciană la 
Institutul de proiectări). 
Se pare că va trebui să 
mai facem eforturi pentru 
a ne armoniza. Sîntem 
două temperamente deose
bite, el e mai nervos, 
mai impulsiv. Eu sînt 
mult mai calmă. Totuși 
sînt sigură că ne vom 
înțelege ca și pînă acum. 
Principalul e că sîntem si
guri că vom fi fericiți.

★
Există oare o „necesita

te" a divorțului ?
Desigur că nu. Totul 

într-o tînără căsnicie tre
buie să se întemeieze pe 
principiul existentei unei 
depline armonizări, al 
unei depline integrări sub 
toate aspectele între soți. 
A renunța să lupți pen
tru a înțelege caracterul 
și temperamentul celui 
de lîngă tine, chiar dacă 
fac notă discordantă cu 
trăsăturile tale definitorii 
înseamnă a renunța, de 
multe ori, la propria-ți 
fericire. în principal e 
vorba, de fapt, de uzita
rea în cazurile de forță 
majoră de ceea ce se 
poate numi „rezervele in
terne" ale familiei și care 
ajută la depășirea anumi
tor situații generate de 
deosebirile observate abia 
dună căsătorie de soți : 
diferențe de caracter, con
cepții, temperament etc. 
Totul, dar absolut totul, 
poate rămîne un capriciu 
spontan, cu care viața îi 
încearcă pe oameni. To
tul depinde însă de ei. 
Noțiunile de „moment 
de slăbiciune, clipă fata
lă. nenoroc“ nu pot găsi 
sălaș în sufletul tinerilor 
căsătoriți. Odihna acestora 
în ungherele inimii, alături 
de sentimentul primei afec
țiuni, al unei comuniuni de 
concepții morale, etice și 
profesionale poate prăbuși 
înfrîngere bruscă arcul vol- 
taic al armoniei conjugale.

1LIE COSTACHE



In sfirfiL • rubrică de satiră fi umor —- vor «pune unii, Ușor 
de ris. mai greu de realizat. Și știți de ce P I nii umoriști. w» 
să nu spună că nu au timnr, atunci cind le «pui ca materialul 
să fie '*sek «ă «toarvă cel puțin un rimbel cititorului, dau inva
riabil acelaci riripum - „Cui li convină măi frate ca «ă ridă ci
neva de rnuntn Iul ? Dacă vreți numai satiră, se poate, umor 
Insă nu !

l'in* la urmă, problema a fo«t revolvaUl ! rubrica noastră, spe
răm, are fi satiră fi umor. Traduse aceste cuvinte ar însemna 
cam a«a : Satiră : cei virați (foarte puțini) «e încruntă, oftează, 
med ițea r*. I mor : alții (majoritatea) rid, se amuză, dar învață.

Dar mai rămăsese o problemă nererolvată : de unde să luăm 
mai mulți umoriști P Vn satir (adică unul care acrie fără umor) 
ne-a spus : „Ce credeți că umoriști «e găsesc pc toate drumu
rile ?" Pe drum nu. dar se găsesc in toată țara. Deci toți cei care 
scriu satiră fi umor, începători, avansați sau profesioniști să ne 
trimită lucrările lor (foiletoane, microfoiletnane. anecdote, glume, 
’‘plgrame. fabule ele.) de prefrrință... concrete pe care Ir vom pu
blica cu plăcere in rubrica de față dacă... sini de calitate.

I XV:
Dramaturgia noastră — e li* urma vieții.
Dramaturgia noastră (variantă) "• e In urma poeziei.

I Dramaturgia noastră (variantă) “ e Iu urma prozei. 
Dramaturgia noastră (variantă) “ e In urma criticii.
Dramaturgia noaitră (variantă) ~ e in urma regiei.

I Dramaturgia noastră (variantă) " e in urma scenografiei.
Dramaturgia noastră (variantă) “ e în urma programelor de

sală.
I Actorul tînăr *■ nu mai avem juni primi. Cind apărea Vraca... 

Actrița tînără “ nu mai avem femei. Cind apărea Marioara 
Voiculescu...

I Piesa în versuri " nimeni nu mal file să recite.
Piesa intr-un act "■ la noi nu merge (In Franța e altceva), 

variantă «■ la noi nu merge (In Anglia e altceva).

I variantă = la noi nu merge (în Germania e altceva), 
variantă = la noi nu merge (în Polonia o altceva), 
variantă =” la noi nu merge (în Uganda e altceva).

I Decorul “ a) e stilizat. I») Joacă.
Autor debutant “ ar trebui jucat In un teatru experimental. 
Teatrul experimental — nu e rentabil.

I Cronicarul dramatic *=■ să scrie el piese.
Cronicarul (variantă) *■ să regizeze el. 
Cronicarul (variantă) “• să joace el.

I Cronicarul (variantă) — să conducă el teatrul. 
Costumele (variantă) vezi decorul. 
Noua lege a teatrelor "• săptămina viitoare. 
Noua lege a teatrelor (variantă) ■* mtine.

I Noua lege a teatrelor (variantă) " am văzut-o aseară pe masa 
lui Stancu. E in buletinul oficial.
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Calm englez
Un hotel de pro

vincie. E ora patru 
dimineața, Portarul e 
trezit din somn de 
un englez fn pijama, 
proaspăt locatar.

— Daci) nu te su
peri, un pahar cu 
apă.

— Îndată domnu
le I

Englezul ia paha
rul și urcă în came
ră. Peste cinci minu
te se întoarce.

— Mai dă-mi te 
rog un pahar cu apă.

Portarul se execută, 
englezul il ia, urcă și 
se întoarce iar :

— Te rog, încă 
un...

Portarul plictisit, 
se enervează.

— Da sete mai 
țl-e donile.

— Sete P Oh I Nu /
Apoi foarte calm :
— La mine sus, in 

cameră, a luat foc

„Fericire"
Georgică vine aca

să plin de entuziasm

(Din revista Paris Match)

și se aruncă în bra
țele tatălui său. Să- 
rutîndu-l de mal 
multe ori ii spune :

— Tăticule ești un 
om fericit. Nu-ți fn- 
chipui ce fericit ești.

— De ce P
— N-o să-mi mai 

cumperi cărți noi a- 
nul 'viitor. Învăț tot

după cele vechi. Am 
rămas repetent.

Prieteni
— Cum I In bi

blioteca asta mare nu 
ai decît un singur 
volum P

— Da, unul sin
gur. E lista cărților 
pe care le-am împru
mutat prietenilor mei!

Nedumerire
Pe bordul unul va

por, un pasager in- 
t roabă pe căpitanul 
vasului.

— Ce viteză 
vasul P

are

— Face zece no
duri pe oră — rds
punde căpitanul

Intervine un alt
pasager •
— Si cine le dez-

leagă P

Recent s-a prezentat la mine 
un tinâr cu o înfățișare extrem 
de modestă și convingătoare. 
Purta sub braț o servieta dol
dora cu hîrtii si avea o figură 
de visător, transfigurată parcă 
de o idee neobișnuit de gene
roasă I-am spus că sini ocupat.

— Nu-i nimic, mi-a răspuns 
el. voi aștepta. Poate veți avea 
timp Ia noapte. Trebuie neapă
rat să vă comunic o idee ex-

■ cepțională.
— Dar de ce neapărat mie ?
— Pentru că numai dv. o veți 

înțelege si aprecia cu adevărat. 
, știu sigur că dumneavoastră vă 
'plac ideile deosebite. ideile 
. mari și că le încurajați. Vă rog 
1 să nu mă refuzați.

— Bine. zic. nu te refuz, la 
noapte vom sta de vorbă.

In seara aceleeasi zile, avînd 
fiecare in față cite o cafea si 
cite un pachet de țigări, am în- 

• roput convorbirile Tinăi-ul și-a 
înșirat pe masă maldărele de 
h:rtii si planșe, și-a pregătit 

țciteva creioane colorate și cite- 
va pixuri, apoi a ridicat privi
rea spre mine, mi-a zimbit 
încuraiator și a început de-

— Păi asta e tot. Aducem pă
durile in oraș.

Și unde le puneți ?
— Peste tot. Pe bulevarde în 

primul rînd. Imaginați-vă ce 
nostim va fi pentru automobi
list să circule printre copaci, 
pe niște poteci umbroase. Apoi 
vom sui pădurile pe blocuri, pe 
acoperișuri. închipuiti-vă ce su
perb va fi să locuiți intr-o casă 
care are de asupra o pădure de 
conifere. După aceea vom con-

monstrația :
1 — Dragă tovarășe Băieșu. mă 
aflu în posesia unei 
niu. Nu este numai 
Este o idee pe care -----------
rat-o mai mulți colegi. duDă un 
ftudiu foarte serios si foarte 
îndelungat. F o idee care ne-a 
încolțit in cap încă de pe vre
mea studenției, mai precis în 
Ultimii ani de studiu. Acum 
sintem puși la punct cu ea pină 

(la ultimul amănunt Dar ce fo
los ? Nimeni nu ne ajută s-o 
punem în practică. Ne veți aju
ta oare dumneavoastră 9

— Probabil. Spune mai de
parte.

— Ideea noastră pornește de 
!a un principiu Mai precis, noi 
am descoperit întîi principiul si 
pe urmă ideea. Care este prin
cipiul ? Principiul este următo
rul : nu peste mulți ani elemen
tul urban se va generaliza pre
tutindeni Cu alte cuvinte, toa- 
'e localitățile vor fi orașe. Dar 
orașele nu vor fi unul ici. unul 

ci va fi oraș 
într-altul si

idei de ge- 
ideea mea. 
am elabo-

FOILETON
de Ion Băieșu

**olea. ca acum, 
încă oraș, unul 
jnul peste altul. Lumea întrea
gă va fi un oraș Dar si atunci, 
ca și acum, oamenii vor iubi 
natura, ei vor dori să iasă în 
mii locul naturii Dar unde va 
nai avea loc să existe ea. na- 
ure. din moment ce roete tot. 
ibsolut pe^tp tot. vor fi numai 
orașe9 Aici intervine ideea 
joastră. Vom aduce natura în 
arase ’ Ce înțelege un om mo- 
lem prin natură 9 Pădure ' 
Vom aduce d^cî nădurile în 
ara'e ' Toafp pădurile vor veni 
la orașe ! Ce părere aveți de 
Jdeie 9
I — E formidabilă.

— Genială nu e ?
1 — Ba da. cred că e șl genială.

strui blocuri pe copaci. Și a- 
tunci cind va bate vîntul. co
pacii se vor legăna odată cu 
blocurile si ce dulce va fi som
nul copiilor atunci ! în aceste 
orașe-păduri. meseria cea mai 
căutată va fi aceea de silvicul
tor. Atunci noi. inginerii silvici 
— căci am uitat să vă spun că 
grupul nostru, al celor care 
am descoperit ideea este for
mat din ingineri silvici — ne 
vom ocupa de bunul mers al 
tuturor orașelor si toți absol
venții facultăților de silvicul
tură vor fi repartizați numai la 
oraș. Ce părere aveți de idee ?

M-am gindit cîteva clipe, am 
ros capătul unui creion pină la 
vîrf. apoi l-am întrebat :

— Dumneata ce dorești de la 
mine ? Fii sincer.

— Să ne popularizați ideea. 
Și să convingeți omenirea de 
utilitatea ei imediată. Avem 
mare nevoie de asta !

— De ce ?
— Să vedeți. Noi. acest colec

tiv de specialiști care am ela
borat ideea (notați numele nos
tru • Drăghici Tlie. Bogdan N., 
Marinescu Ton. Cincă Valeriu. 
Ionescu Iustin, toți ingineri sil
vici) lucrăm acum la oraș. La 
Craiova. Tg Jiu si Pitești. Ia 
diferite întreprinderi, prin dife
rite birouri. De ce ? Pentru că 
trebuia să stăm în oraș în ve

derea studierii ideii de care 
v-am vorbit.

— Adică să studiați posibili
tatea aducerii pădurilor la oraș?

— Exact. Dar foarte mulți 
oameni se uită chiorîș la noi. 
Zic că ce caută, de pildă, un in
giner silvic la serviciul repara
ții al unei întreprinderi petroli
fere și așa mai departe. Ei nu 
gindesc mai departe si nu văd 
câ într-o bună zi pădurile vor 
ajunge în oraș. Dar dacă dv. ne 
veți populariza ideea. atunci nu 
se va mai lega nimeni de noi. 
ba și mai mult, atunci. în mod 
oficial, absolvenții de la silvi
cultură vor fi repartizați la 
oraș. M-ați înțeles ?

— Bineînțeles.
Tînărul silvicultor se repezi 

să-mi sărute mina. Noroc că 
l-am împiedicat la timp.

— Lasă, nu e nevoie. Vă Voi 
ajuta dezinteresat. Du-te acasa 
și spune colegilor dumitale câ 
totul e aranjat, ideea e ca si 
aprobată. Voi interveni pe lin
gă toate forurile și voi grăbi 
punerea ei în aplicare. Veți fi 
celebri. Veți fi mari ! Premiul 
de Stat îl aveți în buzunar. Voi 
face o propunere conducerilor 
întreprinderilor în care lucrați 
să vă premieze, să vă stimule
ze $1 să vă ridice în muncă O 
singură rugăminte am : cind 
va fi gata primul oras-pădure 
să-mi dati si mie un aparta
ment acolo. într-un bloc con
struit pe o pădure de conifere. 
Vreau să dorm legănat de vînt. 
căci așa sînt eu : liric Și acum 
du-te.

Tînărul silvicultor urban în
cepu sâ bîiguie cuvinte de cea 
mai caldă mulțumire. își adună 
în brațe hîrtiile pe care se a- 
flau înscrise însemnările pe 
marginea ideii orașelor-păduri. 
toate calculele si schitele și 
începu să se retragă spre ușă 
cu spatele, continuînd să-mi 
mulțumească cu lacrimi în ochi. 
La un moment dat. însă, făcu 
o mișcare greșită și scăpă jos 
din brațe vraful de hîrtii. Cum 
tocmai atunci îmi aprindeam o 
tigare. am scăpat si eu. mai 
mult sau mai puțin din întîm- 
nlare. bățul de chibrit aprins $1 
hîrtiile au ars toate într-o clipă. 
Tînărul rămase încremenit de 
SDaimă si uimire. Nu l-am lăsat 
să-și revină. T-am pus scrumul 
în brațe șl l-am suflat pe ușă 
afară.

Către.
Sfatul popular al ora

șului Pucioasa.

Această „Vedere", pe 
care am dori să n-o mal 
vedem, a fost luată de pe 
str. 8 Martie, din orașul 
Pucioasa, care în ultima 
vreme a devenit un ade
vărat garaj.

Vă trimitem această 
ilustrată nu spre a o păs
tra ca amintire ci... ca să 
luațl măsuri.

Către,
Of. P.T.T.R., raionul 

Calafat

Ce vedeți în desenul a- 
lăturat nu e o glumă, ci 
exact ceea ce se intimplă 
la oficiul P.T.T.R. din 
comuna Poiana Mare, 
raionul Calafat. Cei care 
vor sâ scoată bani de pe 
CEC (așa i s-a întiniplat 
și Iov. Gh. Doros din co
muna Fundeni, reg. Bucu
rești) primesc răspunsuri 
de acest fel : ,.E închis,
nu avem bani. avem, dar 
numai mărunțiș. banii 
sînt repartizați, nu știm 
unde e registrul“. Poate 
știți dv. ce se petrece 
acolo ?

ILUSTRATA 
PE ADRESA DV.

<•<

La concursul interșco- 
Iar dintre Liceul din Că- 
zânești și Liceul din Slo. 
bozia spectacolul a fos' 
dat doar de Liceul dir 
Slobozia. Juriul nu s-a 
prezentat :

La cooperativa agricolă 
de producție din comuna 
Oancea, regiunea Galați, 
se află uh televizor care 
stă nereparat de șase 
luni :

1 Calificarea muște!

tlei M usca a venit 
t» Albine »1-» rrllt :
- Surioarelor, vi pup !
Freso să mă transfer In stup. 
L Bine insă cu ce scop T 
Miere știi aă faci vreun strop ?
- Nu. dar pot să fiu. surate. 
..Controlor do calitate !

La acest concurs sucit 
Rezultai de necrezut : 
Concurenții au reușit 
Juriul insă, a... căzut !

Fostul administrator 
Necula Dumitru de la Soi- 
talul unificat Pucioasa,

Se întreabă toată lumea 
Cind tăcui stă ca un crap : 
Unde-o fi defecțiunea 
La antenă sau la CAP?

P. Dumitru, domiciliat 
în Craiova str. I. P. Pa- 
vlov nr. 38 refuză să o ia 
sub Îngrijire pe fiica sa

RI bl D U RI
»»
» « // >>>>«

raionul Tirgoviște, a să- 
vîrșit diferite sustrageri 
din inventarul spitalului :

Maria, orfană de mamă, 
elevă în clasa a IX-a la 
Liceul din Fienl.

Boala lui e boală grea 
Dacă nu mă-nșel, se ia... 
(După cum mi s-a și spus 
De la două luni în sus...)

Uită omul cîteodată 
întilniri, un rîs mai cinic 
Dar cind uiți că ai o fată 
Cazul mi se pare... clinic.

Marele romancier 
francez Alex. Dumas 
eia de serviciu în 
garda națională în 
vremea revoluției. 
Obosit, după ce pa
trulase ceasuri în
tregi. s-a oprit cu un 
grup de soldați la o 
berărie. unde au 
băut ceva mai mult. 
Cind să plece, dis
trat. și-a pus chipiul 
cu cozorocul la cea
fă. Trecătorii, destui, 
îl salutau înveseliți.

Mîndru Si înclntat.

SCRIITORII 
SE AMUZĂ

el spuse amicului de 
care... se ținea bine:

— Vezi dragul meu 
cit sînt de cunoscut!

Prietenul n-a în
cercat să-i dea vreo 
explicație.

Certați de-o bună

bucată de vreme, 
Balzac se intîlni în- 
tîmplător la o sera
tă cu Dumas-tatăl, 
aflat încă înainte de 
a fi un prolific ro
mancier. Tot timpul 
evitară să se pri-

vească. La plecare, 
Dumas-tatâl luindu- 
și rămas bun de la 
gazdă, pretextînd o 
întîlnire cu un edi
tor și nicidecum o- 
boseala unei seri, 
altfel plăcute, adău
gă :

— Cind am să fiu 
obosit, voi scrie ro
mane.

— Atunci, pe cu- 
rînd dragul meu, re
plică Balzac privind 
cu un subit interes 
feciorul în livrea.

Căminul cultural din 
comuna Lerești. raionul 
Muscel este foarte des o- 
cupat de... nunti. .

Cu atîtea nunți în floare 
Ce-n cămin își au făgașul 
Doai un lucru-i de mirare : 
Cum de nu-și găsiră nașul ?

RODICA TOTT

(După scrisorile coresponden
ților voluntari: 1. Andrei — Slo
bozia. Mlșu Avanii — Ttrgoviște, 
V. Mușat — Lerești, Al aria P. — 
Ttrgoviște).

Desenele paginei de :
NEAGU RADULESCU

N. CLAUDIU

»

MICROFABULE de 
Stelian Fillp

I CEREREA

Rugăminte

Se rara an dobitoc :
— Doamne, dă-ml puțin noroc !

Domnul ansi ecool
Ca 1-1 transmisese boul

Șl, In mila lai cerească,
L-a ficat... să na vorbească.

(Fi'ndcă fl dacă vorbea
Tot nlmloa nu spunea !)

Povestea tisului

— Măi Rîsule, tml pari simpatic. 
(Grăi-n pădure an arici)
Cam al ajuns ca noi, aici, 
Și-ai devenit așa sălbatic T

— E o poveste cam amară. 
(Răspunde Rîsul mlriit) t 
Am fost pe viață ligonit 
„.Dlntr-o revistă literar* 1

I 
I 
I 
I 
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I
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ÎN CĂSĂTORIE
ACUM 30 DE ANI

• Avocat 28 ani, căsătorie 
doamnă, domnișoară, fermă, mo- 
șioară. eventual bani, indiferent 
farhilie, cultura, vîrstă, fotogra
fie înapoiez.

• Am 30 ani, frumoasă, gos
podină, caut bărbat corespunză
tor sănătos la trup și suflet în 
vederea căsătoriei. Singurătatea 
apăsătoare și lipsa de anturaj 
mă face să aleR această cale. 
Rog toată seriozitatea răspunsu
lui detaliat.

• Funcționar bugetar, 5 200 
lunar, 33 ani, nevicios, dorește 
căsătorie domnișoară sau doam
nă, serioasă, 20—25 ani, cu nu
merar sau proprietate agricolă 
apropiere București. Răspuns ab
solut însoțit de fotografii.
(Din „Universul" 25-XH-1940)



COMUNICAT
cu privire la vizita

In Republica Socialistă România 

a ministrului afacerilor externe 
al Republicii Turcia. Ihsan Sabri Caglayangil

(Urmare din pag I)

Independenței naționale, egalită
ții in drepturi ncamexterullii în 
treburile interne și avantajului 
reciproc. Ei au subliniat că vizita 
în Turcia a delegații i guvema- 
mmttdr romftur- cnnduxĂ de pre- 
șrdinte’.r Consiliului de Miniștri 

Republicii Sin laliste România.
Ion Gheorghc Maurei n consti
tuit un pa« important pe linia 
înțelcger.i reciproce. a dezvoltă
rii relațiilor amu ah- dintre cele 
două țâri. Miniștrii afacerilor ex
terne uu exprimat, de ns- nieiira, 
satisfacția guvernelor lor in legă
tură eu apropiat i \ irită in Ro- 
pub'ica Socialistă România a de
legației guvernamentale turce, 
condusă or primul ministru al 
Republicii Turcia. Sulevmât» De
mur).

Miniștrii afacerilor externe au 
notat cu plăcere progresele rea
lizate în domeniu) colaborării e- 
conomioc si creșterea continuă, 
în ultimii ani. a schimburilor co
merciale si culhna'-aiiistice ro- 
rnăno-turcc. Ei au apreciat că 
dezvoltarea economiilor celor 
dnuâ tari, apropierea lor geogra
fică. rezultatele obținute pînă a- 
cum în colaborarea economică și 
o mai buna cunoaștere reciprocă, 
oferă noi posibilități pen tiu in
tensificarea și diversificarea coo
perării economice reciproc avan
tajoase. Cei doi miniștri au salu
tat apropiata inaugurare a liniei 
aeriene directe București-Istan- 
bul. ca un nou factor de legă
tură între cele două țări.

Părțile ru convenit să promo
veze prin toate mijloacele turis
mul intre România și Turcia.

în timpul vizitei, cei doi mi
niștri de externe au semnat con
venția pentru protecția plantelor 
și au căzut de acord ca organele 
competente «ă înceapă. într-un 
viitor apropiat, negocieri pentru 
încheierea unei convenții consu
lare. precum și a unui acord 
privind transporturile rutiere.

Procedînd la un schimb de pă
reri asupra problemelor interna
ționale cei doi miniștri de externe 
au reafirmat hotârirea guvernelor 
lor de a continua eforturile pen
tru menținerea păcii și securității 
internaționale, pentru statornicirea 
unui climat de încredere și cola
borare între state.

Cele două părți au apreciat 
că dezvoltarea unui climat de 
pace și securitate în Europa co
respunde intereselor tuturor țări
lor continentului și servește cauzei 
păcii mondiale. Pentru a atinge 
acest scop, dezvoltarea relațiilor 
economice, științifice și în alte 
domenii între toate statele euro
pene joacă un rol foarte impor
tant.

In acest sens, miniștrii de ex
terne au subliniat acțiunile con
structive inițiate pînă în prezent

in relațiile dintre statele europene. ' 
cit și iu organismele internațio
nale și an scos in evidență cu ■ 
satisfacție colaborarea delegațiilor i 
Romanici și Turciei, alături de I 
alte țări. In elaborarea unor rezo
luții privind cooperarea economi- 1 
< î. șUmțifii ă și tehnologii *i. adop- | 
tate in unanimitate la sesiunea a 
.Wll-a a Comisiei Economice 
pentru Europa.

Tn timpul convorbirilor, coi doi 
miniștri au examinat problema 
dezarmării. Ei au subliniat câ 
obiectiv ui I mal în acest domeniu 
continuă s»î fie dezarmarea gene
rală și totală sub un control in
ternațional eficace.

Cele două părți au relevat că 
o contribuție importantă la reali
zarea securității pe continentul 
european o constituie dezvoltarea 
raporturilor de bună vecinătate, 
colaborare și înțelegere între sta
tele din RaleAni. Miniștrii de ex
terne au reafirmat dorința guver
nelor lor <le a sprijini procesul 
de îmbunătățire a relațiilor între 
țările acestei regiuni.

Ministrul a tăcerilor externe al 
Republicii Turcia a explicat mi
nistrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România punc
tul de vedere al guvernului său 
asupra problemei Ciprului.

Cei doi mimșțri de externe au 
exprimat interesul tarilor lor pen- 
tru menținerea păcii în această 
regiune.

Părțile și-au manifestat adinca 
îngrijorare în legătură cu situația 
existentă în Asia de sud-est, care 
periclitează grav pacea mondială 
și au subliniat că reglementarea 
problemei vietnameze trebuie să 
se bazeze pe dreptul poporului 
vietnamez de a-și hotărî liber 
soarta și pe acordurile de la 
Geneva din 1954.

Reafirmînd importanța Organi
zației Națiunilor Unite ca instru
ment al cooperării internaționale, 
cei doi miniștri s-au pronunțat 
pentru întărirea acesteia pe baza 
principiilor înscrise în Cartă.

Părțile au exprimat convin
gerea lor că dezvoltarea relațiilor 
româno-turce corespunde interese
lor ambelor țări și constituie tot
odată un factor important al 
menținerii și întăririi păcii în Bal
cani și o contribuție Ia cauza cola
borării și înțelegerii internaționale.

Cei doi miniștri au subliniat 
utilitatea x’izitelor oficiale și a 
contactelor personale, ca factor al 
promovării înțelegerii și încrederii 
mutuale.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Turcia. Ihsan Sabri 
Caglayangil, a invitat pe ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Comeliu Mă- 
nescu, să facă o vizită în Turcia. 
Invitația a fost acceptată cu plă
cere. Data acestei vizite va fi sta
bilită ulterior.

TELEVIZIUNE
Dl MINICA 21 MAI

9.00 : Ora exactă ; 9.10 : Emi
siune pentru copii și tineretul 
școlar. Film serial : „Meteor 
XL-5". Recreația mare. Să ne 
cunoaștem patria Strungile Ne- 
goiului : 10.45 : Emisiunea pen
tru sate . 12.15 : Concert sim
fonic ; După amiază : transmi
siune sportivă : meciul de tenis

de cîmp România—Spania în ca
drul Cupei Davis ; 18.15 : Ma
gazin 111; 19,15; Telejurnalul
de seara ; 19,30 : Dialog la dis
tanță. Participă regiunile Iași și 
Banat. Transmisiune de la Iași și 
Timișoara. Prezintă : George Ca
rabin, Ion Besoiu, Mihai Florea ; 
22,45 : Telesport ; 23,00 : Tele
jurnalul dc noapte.

..Scutit pentru activitatea 
la catedră44

PLENARA

CONSILIULUI J

U. A.
Tn ziua do 20 mai a avut loc 

plenara Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților din 
Republica Socialistă România

La plenară au participat ca 
invitați activiști cu muncă de 
răspundere la C C al P.C.R., la 
C.C al U.T.C., reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Înv6- 
țămlnlulul și Ministerului Să
nătății și Prevederilor Sociale, 
ai Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă. Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport și ai 
Oficiului Național de Turism, 
redactori ai publicațiilor pen
tru tineret și studenți.

S. R. |
I

Pe baza referatului prezentat ■ 
de tovarășul Mircea Angelescu, I 
președinte al U.A.S R.. plenara 
a dezbătut și adoptat măsurile I 
cu privire la sarcinile asocia- ■ 
țlilor studenților penlru buna I 
desfășurare a sesiunii de exa- | 
mene, închiderea anului uni- g 
versitar. organizarea vacanței I 
șl pregătirea deschiderii vilto- ■ 
rului an de Invățămînt. |

In încheierea lucrărilor ple- I 
nare! a luat cuvîntul tovarășul | 
Virgil Trofin, secretar al C.C. I 
al P.C.R.

(Agerprcs) ■

• In această pagină® în* 
această pagină ® în acea
stă pagi 
ceastă p

nă ® în a 
agină® în

această pagină ® în acea
stă pagină ® în această

SPORT
• Smatorii dc fot

bal din Capitală vor 
putea urmări astăzi 
un interesant program 
fotbalistic.

In cadrul categoriei 
B se voi disputa două 
jocuri după următorul 
program : stadionul
Dinamo (orA 17) Di
namo Victoria Bucu
rești — Siderurgistul 
Galați ; teren Gloria 
(oi a 10): Metalurgis
tul Bucuroșii—Chimia 
Suceava.

Pe stadionul Ciu
lești va avea loc un 
atractiv cuplai. La 
ora 9. în eaunil cate
gorici C. Rapid C. F. 
București va juca cu 
S. N. Oltenița, iar in 
continuare se va dis
puta meciul amical 
dintre formațiile 
bucureștene Rapid și 
Progresul.

CONCURSUL PRONOSPORT NR. 20

La clapa din 21 mai 1967. pronos
ticurile au fost oieri te de maestrul e-
«ncrit al «portului Ion Voinescu.

1. Polonia—Belgia 1
II. C.F.R. Pași ani—Politehnica 1
III Flacăra Moroni—Dinamo

Bacău 1, 2
IV. Dinamo Victoria Buc.—

Siderurgislul Galați 1, x
\ Crișul Oradea—Minerul

Baia Marc 1, x
VI. Gaz Metan Mediaș—

C.S.M. Reșița 1
VII. Vagonul Arad—C. F. R.

Timișoara 1
VIII. Minerii! Lupani—

A.S.A. Tg. Mureș x
IX. Bologna—Milan 1
X. Lanerossi—Juvcntus x, 2

XI. Lecco—-Napoli 2
XII. Torino—Brescia 1

XIII. Venezia—Roma 2

ACTUALITATEA
O ÎNTRECERE TRADIȚIONALĂ

CONCURSUL VIITORILOR TEHNICIENI 
AGRICOLI

Vineri după-amiază, în clădi
rea Institutului agronomic „N. 
Bălcescu“ din București, a în
ceput faza pe țară a concursului 
„Viitorii tehnicieni ai agriculturii 
socialiste", concurs organizat sub 
auspiciile Consiliului Superior al 
Agriculturii în colaborare cu 
Ministerul învățăm în tului și cu 
Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist.

La întrecere participă 58 din
tre elevii cei mai merituoși ai 
liceelor agricole, cîștigătorii pri
melor locuri — la fiecare spe
cialitate în parte (agricultură,

horticulturii, mecanizare, veteri
nară, contabilitate agricolă) — la 
faza pe zonă geografică a con
cursului. Concurenții sînt elevi 
din anul al III-lea, penultimul an 
de învățăiriîht mediu agricol, 
care, îndrăgostiți de meseria a- 
leasă, vor să se identifice cu în
suși viitorul agriculturii noastre 
socialiste în continuă ascensiune.

In pauzele concursului elevii 
au făcut plimbări prin Capitală 
și au vizionat spectacolul „Nu 
sînt tumul Elffel".

FANUȘ bAilfșteanu 
student

Vineri seara s-a înapoiat în Ca
pitală delegația Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist condusă de tovarășul 
Gheorghc Stoica, secretar al 
C.C. al U.T.C. — care a par
ticipat la lucrările Congresului 
al VlII-lea al Tineretului Liber 
German din R. D. Germană.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa au fost de față tovară
șul Ion Popescu, secretar al C.C.

al U.T.C., membri ai Biroului și 
activiști ai C.C. al U.T.C.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Turcia, Ihsan Sabri 
Caglayangil, care, la invitația gu
vernului Republicii Socialiste 
România a făcut o vizită oficială 
în țara noastră, a părăsit sîm- 
bătă dimineața Capitala.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE

INSCRIPȚII
DE PRIMĂ VARĂ

(Urmare din pag. 1)

Și m-am dus la piață să-mi 
cumpăr semințe pentru balcoa
ne. Căci în jgheaburile etajelor, 
bucurcștenii, fără să știe prea 
multe lucruri despre Semiramida, 
lyi gospodăresc inspirați grădi
nile lor .suspendate. Capitala 
noastră este o grădină nu numai 
ț>e pămint ci și in văzduh. Ea 
înflorește crescând și crește -n- 
florind.

Piața era plină de semințe în 
embrionul cărora pulsau lalele, 
mușcate, cîrciumărese și alte 
flori de dus la nuntă sau In ono
mastici. Vinzătorii lor au chiptid 
blajine de mucenici, ca păsă- 
tarii, agricultorii, cioplitorii de 
viori sau de fluiere. Vinzătorii 
mărfurilor metaforice au pe 
frunte stea de legendă și au pal
mele ca de crini.

Mă gîndeam că și grînele pli
nii cotidiene sînt tot semințe 
dar, finind de belșug, sînt păs
trate în hambare și-n saci tru
peși și sint cinlărlle pc bas
cule grosolane. Semințele de 
floare stau insă in săculeți in
fimi ca mirodeniile, și sînt vin- 
dule cu degelarid. In cîteva de
get are încap lot atilea grădini. 
Aceste semințe sint otil de mici

PÏMÎNT DE FLORI

Secvență de lucru la Centrul de cercetări și producție de 
aparatură științifică

8PARTACUS — film pentru c- 
cran panoramic —
rulează la Patria (orele 9; 
12,46: 16.30; 20.15).

FRENCH CAN-CAN — 
rulează la Republica (orele 
8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 
19; 21,15).

ANGELICA ȘI REGELE — 
cinemascop —
rulează la Luceafărul (orele 
8.45; 11; 13.30; 16; 18.30; 21),
București (orele 8.45; 11; 13,30; 
16: 18.30: 21).

OMUL FARA PAȘAPORT — 
cinemascop —
rulează la Festiva) (orele 8.30; 
11; 13.30; 16; 18.30; 21). Modern 
(orele 9: 11.15; 13.30; 16; 18.30; 
21). Bucegi (orele 9.30: 12: 16; 
18.15. 20.30)

ANGELICA MARCHIZA „ÎN
GERILOR“. MINUNATA AN
GELICA

rulează la Grlvița (orele 10; 
15,30; 19.30)

A DISPĂRUT UN FRAGONARD 
rulează la Capitol (orele 9.30; 
1145; 14: 16.15; 18.30; 20.45),
Melodia (orele 9; 11.15; 13.30;
16; 18.30: 21). Flamura (orele 
9: 11.15; 13.30: 16: 18.15; 20.30). 

ÎNVIEREA
— (ambele serii) —
rulează la Doina (orele 11.30; 
16: 19.30).

DACII
— cinemascop —
rulează la Munca (orele 15,30; 
18; 20,30), Moșilor (orele
15.30; 18), Lumina (orele 9.15; 
11.30: 13.45; 16: 18.15; 20,45).

SUCCES, CHARLIE 1
— cinemascop —

rulează la Gloria (orele 9; 
11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30),
Excel9ior (orele 9,30; 11,45; 14; 
16.15, 18,30; 20,45). Feroviar
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18.30;
20.45)

JANDARMUL LA NEW YORK
— cinemascop —
rulează la Aurora (orele 9,30; 
12.15; 15; 17,45; 20,30). Floreas- 
ca (orele 9; 11.15: 13.30; 16;
18.30; 20.45)

INDRAGOSTITII DIN MA
RON A

rulează la Tomis (orele 9;
11.15: 13.30: 16. 18.15; 20.30).

COPIII LUI DON QUIJOTE 
rulează la Giulești (orele 
15.30: 18: 20.30).

TUNELUL
— cinemascop —
rulează la Unirea (orele 15,30: 
18)

UN FILM CU O FATA FER
MECĂTOARE

rulează la Dacia (orele 8.30;
16.45) . în continuarea 19 21.

REÎNTOARCEREA PE PAMiNT
— cinemascop —
rulează la Central (orele 9;
11.45: 17.45; 20.45)

RTDEM CU STAN Șl BRAN 
rulează Ia Vitan (orele 15.30: 
18)

RELAXEAZA-TE, DRAGA 1 
rulează la Arta (orele 9; 
11.15; 13.30; 15,45; 18.15; 20.45).

ROBII
rulează la Popular (orele
10.30; 15; 18; 20.30). Rahova 
(orele 15,30; 18: 20.30)

MOMENTUL ADEVĂRULUI
rulează la Miorița (orele 9;
11.15; 13.30; 16; 18.30: 21).

incit, in basme, cinci au fost a- 
mestecate cu nisip, au trebuit să 
vie, în ajutorul eroilor, furnicile, 
și să le aleagă cu iscusință. Dar 
acestea sînt basme 1

în Athcneul pădurii de la Bă- 
neasa, s-au produs în premieră, 
privighetori. Acum afișele sint 
vechi, numărul spectatorilor a 
crescut dar fără ca spectacolele 
să se degradeze ca la teatrele o- 
ficiale. Copiii vor păsări, așa că 
ochii rugători ai copilului meu 
m-au trimis la domnul păsărar, 
figură notabilă, cu plete și fa- 
voriți, și care visează să-și încea
pă cariera de artist imitînd, ca 
Mircea Crișan, ciripitoarele.

Ce tristă e prăvălia domnului 
păsărar Ionel Popescu 1 Tristă ca 
lavaliera lui minulesciană. Aici 
stau închise în colivii aurite și 
argintate, tot felul de păsări etn- 
tărețe sau flecare, văduvite de 
cer. Domnul păsărar le vinde 
ctntecul la un preț elastic, în 
funcție de necesități.

— Dar cuci, cuci nu aveți de 
vînzare P

— Cucii e la pendulă, tova
rășe. Ies pe ușiță și dau ora e- 
zactă, îmi explică artistul ne
realizat.

Cumpăr doi canari și-mi aduc 
aminte de-o pățanie cu un bun 
«mic poet. De demult, ocupînd 
amindoi aceeași cameră, am că
zut într-o tristă criză de bani. 
Nădejdea noastră sta intr-un o- 
norariu frumușel pe care urma 
să-l încaseze amicul. Dar cu 
banii încasați a cumpărat, ia un 
preț umflat, o colivie cu canari. 
Se înduioșase, liric, poetul.

— Ai înebunit 9 l-am întrebat 
văzîndu-l cu colivia in mină.

— Ba, de loc 1 Mă gîndeam 
că vine iarna și ce ne facem 
fără canari.

Dar ce s-o mai lungim. E pri
măvară cu desăvârșire. Cetățenii 
Capitalei au cumpărat pămint de 
flori și semințe pentru jghiahu- 
rile balcoanelor. Nu va trece 
săptămîna și pe balcoane, copiii 
bucălati «i lui Tonitza vor scoate 
capetele printre florile lui Lu- 
chian.

(Urmare din pag. 1) 

verzi, care dirijează cu com
petență inginerească aspectul 
cromatic horticol al orașului. 
Acolo am aflat — de la șefa 
serviciului, inginer Elisabeta 
Alrxandrcscu — că mica, ba
nala. eterna ..viola tricolor" 
(panscluța), ieftină, timpurie, 
persistentă, comodă penlru 
grădinari, suavă și discretă, 
rezistă an dc an ingratitudinii 
oamenilor, a trecătorilor, care 
nu prea o iau în scamă. In
tr-adevăr. ați observat ?

Chiar dacii fantezia — să 
recunoaștem, inspirată I — a 
grădinarilor a conceput popu
la rea aproape exclusivă a u- 
nor parcuri cu cîte o specie 
(mușcate în parcul 1 Mai. 
dalii în Libertății, petunii la 
Floreasca. plante de apă în 
preajma Circului), panseluța 
va continua să se ivească pes
te tot în calea noastră, va 
cuceri fiecare colțișor de pă- 
mînt. Nu se va lăsa impresio
nată și copleșită nici de gră
dina japoneză din Cișmigiu, 
nici de originala grădină în 
formă dc șah. ce se vn ame
naja la Floreasca, unde a- 
matorii vor juca partide amu-

ETERNA „VIOLA 

TRICOLOR"

zante. cărînd în spate mari 
piese de placaj.

N-am putut scăpa de cîte
va cifre. în 1967 (să nu ui
tăm, Anul internațional al tu
rismului) se va produce pen
tru înfrumusețarea Capitalei 
16 000 000 de flori, dinfre ca
re 100 000 de trandafiri, 
100 000 de arbori și 500 000 
de arbuști decorativi.

Dar Bucurcștiul mai are și 
cîteva zeci de mii de grădini 
suspendate pe verticala blocu
rilor... Cum vor arăta ele ? 
Firește, cu mușcate, cu zorele 
cățărătoare, cu trandafiri ur
cători, cu asparagus și iede
ră. Nu, panseluta nu agrează 
ascensiunile ; ea va rămîne a- 
colo unde o știm dintotdeau- 
na : în grădinița din fata ca
sei, așteptîndu-ne cu stropitoa
rea în ceasurile de răcoare ale 
înserării.

Pentru balcoane, pentru pe
luzele dintre blocuri — ni s-a 
spus — magazinele „Hortico
la“ vînd gospodinelor jardinie
re și răsaduri de flori într-o 
gamă foarte variată. Iar Sfatul 
popular al orașului București 
a luat inițiativa organizării u- 
nor puncte sezoniere de des
facere, în cartiere, a celor tre
buitoare amenajării grădinilor 
particulare : material săditor, 
semințe, mranită. unelte. în
grășăminte, insectofungicide 
ctc.

După discuția purtată la 
serviciul spatiilor verzi, niște 
îndemnuri secrete ne-au pur
tat pașii într-o librărie. Ei bi
ne. fata de la stand (senină, 
îmbrăcată în uniformă bleu- 
cicl, semănînd, desigur, cu o 
paseluță) ne-a oferit ceea ce 
căutam : Amenajări floricole 
exterioare de M. Topor și E. 
Dobrotă — o carte apărută la 
Editura-silvică, care se adre
sează publicului larg.

Autorii lucrării spun că gră
dina este o operă de artă, o 
creație, o compoziție, o operă 
umană... odihnitoare și parfu
mată — adăogăm noi un „co
da" la aceste însemnări.

(Urmare din pag. I)

multe ori absolvenții cu medii 
mari ai inc-ățămiiitului uuuersi- 
tar (îndeosebi iei ai facultăților 
de matematică, fizică și chimie) 
invocă „temeiul mediei“ pentru 
a justifica refuzarea unor posturi 
în invățâmint. Dar sint acești 
Epecialiști absolut necesari locu
rilor de muncă pe care le-au o- 
cu pat, erau ei de neinlocuit, erau 
cei mai buni pentru caracteristi
cile muncii cerute de posturile 
ocupate F

...La Institutul dc studii și pro
iectări energetice, Ionescu-Bujor 
Miron lucrează în secția mașini 
de calcul. Deși a absolvii secția 
de ecuații funcționale. Deși în 
facultatea pe care a absolvit-o, 
statul investește sume importante 
pentru pregătirea speciali ști lor 
in domeniul mașinilor de calcul. 
Nu ar fi firesc ca în postul a- 
părut (miraculos !) liber după ce 
comisia de repartizare și-a în
cheiat lucrările. să-și valorifice 
pregătirea un absolvent al aces
tei secții ?

...Șeful secției de cercetări fi
zice și chimice în domeniul ro
cilor si mineralelor, cercetătorul 
științific Vasile losof ne spune 
că ..Viorica Mindroiu. din corpul 
tehnic (deci nu din corpul de 
cercetare — n.r.) es-te o salariată 
conștiincioasă, care lucrează co
rect și cu pasiune . nu s-a afir
mat insă pe tărîm științific, nu 
a dovedit câ ar avea aptitudini 
pentru cercetarea științifică". 
Așadar, nu se poate spune câ 
adueîndu-si contribuția prin cer
cetări proprii la rezolvarea unor 
sarcini științifice ale institutului, 
dind dovadă că arc putința să 
efectueze asemenea cercetări 
prezența ei — și nu a altcuiva 
— se impune în cadrul laborato
rului de spectografie și roentge- 
nografie al Institutului geologic. 
Dar se poate afirma cu certitu
dine că la școala generală din 
■Valea Arborei prezenta la cate
dră a profesoarei Viorica Mîn- 
droiu. cu temeinicile sale cunoș

tințe dc specialitate, cu pasiu
nea sa penlru chimie, este ab
solut necesară.

V. M și I.-B. M. sînt două e- 
xemple. Cazurile în care menta
litatea că învățătura înalta, pa
siunea pentru profesie și entu
ziasmul tineresc nu ,^e cade" 
su se „irosească" în școli din 
mediul rural sint mai multe. In 
fond, de ce „e păcat" (cum ne-a 
spus unul din cei doi) ca tu, 
absolvent al unor cursuri de în- 
vățămînt superior, să rămini la 
Valea Arborei ? E „păcat" că 
statul ți-a dat posibilitatea să 
fii în stare să crești noi generații 
de elevi, cărora le este necesară, 
ca plinea și ca apa, învățătura 
ta înaltă ? E „păcat" că nu mai 
admitem ideea lipsei de înaltă 
pregătire a profesorilor care pre
dau în învățămintul rural ? E 
„păcat" că profesorul are din ce 
în ce mai multe posibilități de 
a cerceta, pretinzindu-i-se chiar 
această preocupare ? E, intr-ade
văr. păcat, că o periculoasă men
talitate și-a putut face loc in 
mintea unor oameni foarte tineri 
cărora nu pasiunea devorantă 
pentru muncă, pentru cercetare, 
ci disprețul retrograd față de 
un loc de muncă (școala in me
diul rurali le-a dictat actul re
tragerii de la o îndatorire alt
minteri consfințită prin lege. Se 
vede că nici celor care au sem
nat schimbarea repartițiilor, men
talitatea de care vorbeam nu le 
pare anormală, anacronică, dc 
xTeme ce au șters cu înțelegere 
obrajii feței de niște lacrimi de 
crocodil care au curs, din cîte 
sîritem informați, pe anumite co
ridoare tutelare.

Se poate, în sfîrșit, conchide 
ca unor astfel de tineri nume
roasele exemple de mari dascăli 
— oameni de știință și cultură — 
care au ilustrat catedrele școlii 
românești, autori ai unor impor
tante descoperiri științifice sau 
ai unor valoroase studii în dome
niul literaturii nu le-au spus ni
mic. Este, într-adevăr, păcat.

(Urmare din pag. I)

Răspunzînd cu multă 
amabilitate întrebă
rilor noastre, tovară

șul inginer MIHAI SU- 
DER — ministrul Econo
miei Forestiere, ne-a spus. 
„Principalele obiective de 
realizat anul acesta în ve
derea creșterii productivi
tății pădurilor se concreti
zează în împădurirea su
prafețelor (circa 50 000 
hectare) dezgolite în urma 
tăierilor curente ; realiza
rea substituirii și refacerii 
arboretului slab productiv 
și degradat pe mai bine 
de 16 000 hectare; ex
tinderea unor specii de fo
ioase producătoare de fur
nir estetic (nuc, paltin, 
frasin, cireș) precum și 
extinderea de răchitării 
moderne care să asigure 
o valorificare intensivă a 
terenurilor convenabile 
din fondul forestier : des
fășurarea unei largi ac
țiuni de înlăturare a ca
lamităților naturale prin 
ameliorarea terenurilor de
gradate și corectarea to- 
renților. In acest scop, s-a 
stabilit ca in 1967 să se 
efectueze împăduriri pe 
terenuri degradate pe o 
suprafață de 2 300 hecta
re.

Deși ne aflăm la în
ceput de sezon, s-au obți
nut rezultate bune în 
ce privește înfăptuirea o- 
bieclivelor propuse, în
deosebi pe linia împăduri
rilor — unde s-a realizat 
peste 80 la sută din plan. 
Existînd o strinsă colabo
rare între direcțiile regio
nale ale economiei fores
tiere și comitetele U.T.C., 
anul acesta — mai mult 
ca oricînd în ultimii ani 
— tineretul a fost pre

zent pe aceste vaste și 
foarte importante șantiere. 
Prin aceea că, în funcție 
de angajamentul lor, șan
tierele pe care lucrează ti
nerii au fost fixate din 
timp și cît mai aproape 
de localități, că s-a asi
gurat tot timpul o asis
tență calificată, compe
tentă. uneltele necesare 
— ritmul în care au lu
crat cei sosiți aici a fost 
foarte intens, iar ca
litatea muncii mai mult 
decît mulțumitoare. Efor
turile uteciștilor s-au con
cretizat în realizarea, prin 
muncă voluntar-patriotică, 
a mai bine de 6 la sută 
din ceea ce noi raportăm 
acum ca bilanț.

De la Suceava, tovară
șul Constantin Stoi
ca, prim-secretar al 

comitetului regional 
U.T.C., răspunde la an
cheta noastră, cu exacti
tatea... cifrelor.

„Ne-am angajat ca în 
cadrul acțiunilor patrioti
ce să plantăm 405 hectare 
— cu o sută mai mult dc- 
cit anul trecut — să exe
cutăm lucrări de îngriji
rea arboretului pe o su
prafață de 2 100 hectare, 
iar în raioanele Rădăuți, 
Gura Humorului și Cimpu- 
lung să reamenajăm și să 
întreținem traseele turis
tice prin marcarea lor și 
construirea de podețe pes
te pîraie. Pînă acum, prin 
munca celor aproape 
15 000 de tineri partici- 
panți. om împădurit 220 
de hectare față de 300 
stabilite pentru întreaga 
campanie de primăvară. 
Multe organizații U.T.C. 
din raioanele cu pondere 
în economia forestieră- 
Fălticeni, Vatra Dornei, 

Rădăuți — și-au și depă
șit angajamentele.

— Realizările sînt apre
ciabile, ele dovedind hăr
nicia tinerilor spiritul de 
inițiativă ce îi caracteri
zează. Pentru a putea îm
părtăși mai pe larg expe
riența acumulată, vorbi- 
ți-ne, vă rugăm, cev’a mai 
pe larg despre ceea ce 
credeți dumneavoastră că 
a contribuit la obținerea 
acestor rezultate.

— în primul rînd, con
știința că fac o treabă 
utilă, convingerea impor
tanței deosebite ce o pre
zintă pentru economia 
țârii hectarul de pă
dure pe care noi îl 
plantăm acum cu puieți.

LUNA PĂDURII
Pentru că, prin activi
știi comitetelor raionale 
U.T.C. am comunicat me
reu situația îndeplini
rii angajamentelor la îm
păduriri, în organiza
ții s-a creat o opinie co
lectivă ce a avut ca rezul
tat — în ziua următoare 
— executarea unui volum 
de muncă mai mare. 
Celor mai harnici dintre ti
neri, la sfîrșitul fiecărei 
săptămîni de lucru, chiar 
acolo, pe șantiere, tova
rășii de la unitățile eco
nomiei forestiere le-au în- 
mînat insigne de ..Prieten 
al pădurii", și ca
douri. Aș vrea, de ase
menea, sa spun că în 
toate organizațiile U.T.C. 
din raioanele Fălticeni, 
Rădăuți și Cîmpulung, în 
cadrul „Lunii pădurii" au 

fost organizate excursii în 
păduri, concursuri de 
orientare turistică, între
ceri sportive, care i-au a- 
tras și mai mult pe tineri 
la acțiunile de muncă 
voluntar-patriotică organi
zate.

Poposim, apoi, la Gi- 
lort, în nordul

Olteniei.
— Ce acțiuni am între

prins în „Luna pădurii" P 
— reia tovarășul Con
stantin Mihăescu, prim 
secretar al comitetului 
raional al U.T.C. în
trebarea noastră. în a- 
ceastă perioadă am des
fășurat o intensa mun
că politică pentru antre-

narea tuturor tinerilor la 
îndeplinirea angajamente
lor pe care ni le-am luat : 
împădurirea a 70 hec
tare, întreținerea arbo
retului pe 50 hectare, 
mobilizarea solului în 
plantațiile tinere pe 17 
hectare și efectuarea de
lucrări pentru ajutorarea 
regenerării naturale pe
37 hectare. Acum, în
cea de a 18 zi dc lucru, 
avem un bilanț bun : 60 
de hectare împădurite șî 
toate celelalte lucrări efec
tuate. în comunele unde 
tineretul și-a realizat an
gajamentele — Baia de 
Fier, Novaci, Polovragi, 
Săcele, Hunzani — în 
adunări ale organizații
lor U.T.C. — am ana
lizat posibilitățile pe care 
le avem de a mobiliza ti

neretul și pe alte șantiere 
ale economiei forestiere și 
de interes comunal. La 
propunerea tinerilor Le- 
nuța Sișu, Gheorghe Geor
gescu, Veronica Ciucur, 
Veronica Vrăjitoarea, Vic
tor Bodița și a altora s-a 
hotărît ca, pînă la sfîrși- 
tul lunii mai să se împă
durească prin muncă vo
luntar patriotică încă 20 
de hectare.

Am adresat aceleași 
întrebări la Comite
tul regional Mureș- 

Autonomă Maghiară al 
U.T.C.. Ne-a răspuns to
varășul Ion Movilă — 
șeful comisiei „Tineret 
sătesc".

— La acțiunile din ca
drul „Lunii pădurii“ au 
participat peste zece mii 
de tineri. Această prezen
tă ne-a permis să efec
tuăm circa 90 la sută din 
lucrările proouse. Majori
tatea acțiunilor la împă
duriri, ca și la efectuarea 
celorlalte lucrări în silvi
cultură, noi le-am organi
zat pe grupuri de organi
zații. Așa am reușit ca 
cele 39 hectare din punc
tul Lăpușna-Rcghin, să 
le împădurim numai în 
două zile. Dar, în fieca
re zi au lucrat aproape 
1 000 de tineri ! în ace
lași mod se desfășoară 
acum lucrările de împă
duriri la Zetea și Conmd.

Se poate pune întreba
rea, de ce noi am orga
nizat astfel acțiunea de 

împădurire ? Iată de ce : 
mai întîi, pentru că în 
regiunea noastră există o 
veche tradiție ca în fie
care duminică tinerii să 
meargă în excursie pe 
colinele upropiate, iar în 
al doilea rînd pentru că 
atunci cînd numărul celor 
care acționează e mai 
mare, realizările sînt sem
nificative, ele mobilizează. 
Așadar, comitetelor U.T.C. 
le-a rămas numai sarcina 
să „dirijeze" aceste 
excursii, să le asigure des
fășurarea după un pro
gram atrăgător : în pri
mele ore o destindere la 
executarea lucrăriloi de 
împăduriri, ini apoi, pe 
cele mai frumoase poie
nițe, întreceri cultural- 
sportive între sate — la 
fotbal, la volei, la trîntă, 
la dansuri. în luna mai, 
peste optzeci de astfel de 
ieșiri la pădure au fost or
ganizate în regiunea noas
tră.

Au surprins răspunsu
rile primite (la în
trebările adresate) 

de la comitetele raionale 
U.T.C. Sighet și Zalău. 
Deși se află într-o pu
ternică zonă forestieră, 
aici acțiunile din cadrul 
„Lunii pădurii" se re
zumă la plantarea a 2 423 
plopi — față de 2 000 
angajament. Unde sînt 
însă acțiunile dirijate spre 
împăduriri (de la Minis
terul Economiei Forestie
re aflăm că în această 
zonă sînt planficate a se 
planta anul acesta circa 
1 000 de hectare), spre 
combaterea efectelor cala
mităților naturale, spre 
amenajări de trasee turis
tice, spre efectuarea lu

crărilor de întreținere în 
păduri etc ?

De asemenea, în raionul 
Zalău se apreciază ca 
pozitivă activitatea unor 
organizații U.T.C. puter
nice ca cele din Crist- 
olțel, Surduc care au 
efectuat lucrări de îm
pădurire pe 2—3 hec
tare și că, la ni
velul raionului din 23 de 
hectare augajament(?l) sau 
executat plantații pe 12 ? 
Avtnd în vedere numărul 
tinerilor din acest raion, 
re7.ultă că pentru ca an
gajamentul să fie realizat, 
fiecare ar fi fost necesar 
sâ planteze cîte 15—20 de 
puieți. Categoric că în 
această situație s-a ales 
calea cea mai ușoară : an
gajament mic pentru ca 
să se obțină lesne depă
șiri mari.

★

Acțiunile tinerești din 
cadrul „Lunii pă
durii“ sînt în plină 

desfășurare în întreaga 
țară. Pînă acum, cele 
mai bune rezultate s-au 
obținui în regiunile Su
ceava. Oltenia. Mureș- 
Autonomă Maghiară. Ar
geș. Ploiești și Galați. în 
celelalte. rezultatele sînt 
mai slabe. Stă în pu
tința organelor și or
ganizațiilor U.T.C., ca 
prin preluarea și extin
derea experienței bune, 
prin menținerea unei le
gături mai strînse cu uni
tățile economiei forestiere, 
prin întreaga lor activi
tate, să asigure mobili
zarea largă a tineretului 
la aceste acțiuni, sâ depu
nă toate eforturile pentru 
ca angajamentele să de
vină fapte.
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Violent bombardament
asupra Hanoiului

RomânieieconomiceClădirea Agenfiei a

a fost lovită

Festivalul

De la trimisul
nostru

Un grup de patrioti

sublinia că 
a dat o ri- 
încercărilor 

dc a în

cu ,.S-a 
adaptare 
romanul 
de Jules

ADRIAN IONESCU
Corespondentul Ager preș 

la Hanoi

filmului

Vineri, aviația americană a atacat din nou

VIETNAM! L DE
Copii dintr-un sat a.iutînd 
la pregătirea unei viitoare 

ambuscade

Tîrgul de la Paris

Premierul Pompidou 
la pavilionul românesc

Sacrificati

Simbătă dimineața, premie
rul Pompidou a xizitat pavi
lionul românesc deschis la 
Tirgul de la Faris. Premierul 
francez și persoanele care îl 
însoțeau au fost primite in 
pavilionul românesc de Victor 
Dimitriu, ambasadorul Rcpu-

blicii Socialiste România 
Paris. Vizitind standurile pa
vilionului românesc, premie
rul Pompidou a făcut ur
mătoarea remarcă : „Pavilio
nul românesc este frumos, pre
zintă o gamă dc produse foarte 
variate și bine prezentate".

r k A "lLi K
8..‘

încheierea vizitei delegației

.___ _ ________ ______  __ .. capitala R. D.
Vietnam. Un bombardament masiv a fost efectuat asupra împre
jurimilor Hanoiului, lansîndu-sc rachete și asupra orașului propriu- 
zis. Acest bombardament a provocat distrugeri însemnate și 
agenției economice române din Hanoi, unde se află și locuințele 
atașatului militar și corespondentului Agerpres.

militare romàne in R. P. Polonă
Simbătă, delegația militară 

nnână, condusă de general* 
>loncl Ion Ioniță. ministrul for

țelor armate ale Republicii So
cialiste România, care a făcut o 
vizită de prietenie în R. P. Po
lonă, a părăsit Varșovia.

Pe aeroportul militar Okecie. 
pavoazat cu drapelele celor două 
țări, delegația a fost condusă dc 
mareșalul Poloniei. Marian Spy- 
chalski. ministrul apărării națio
nale al Republicii Populare Po
lone și de alte persoane oficiale.

ha/ sînt enumerate, fără 
comentarii, pierderile uma
ne americane în Vietnam. 
In Oklahoma. Texas sau 
Michigam soresc anunțuri 
pc adresa lui mister Smith 
sau mister Johns purtînd 
antetul Pentagonului, infor- 
mîndu-i că și-au pierdut 
fiul în Vietnamul de sud.

Ce vîrstă au Cei care au 
pierit la mii dc kilometri dc 
casa natală? Transcriu ci
frele parțiale oficiale :

1.179 militari americani 
morți în Vietnamul de sud 
au (mai corect — au avut)

1.340 militari americani 
morfi în Vietnam au acut 
20 de ani.

1.076 militari americani 
morfi în Vietnam au avut

De la 22 de ani numărul 
victimelor scade treptat. A- 
ceastă statistică tragica 
poate figura printre cele 
mai puternice acte de acu
zare la adresa imperialis
mului american. Ea reflec
tă o permanentă a agre
siunii care aruncă pe front 
viefi tinere, adolescenți 
pentru care această primă
vară nu înseamnă un ano
timp al bucuriei, ci mo
mentul întâlnirii cu moar
tea. „Cifrele — după cum 
precizează FR ANCE
PRESSE — sînt o mărturie 
a compoziției forțelor a- 
mericane în Vietnam for
mate în marc majoritate de 
soldați care au cirsta de 
20 de ani, ce nu beneficia
ză de aminări“. Ei sînt a- 
runcați în prima linie, sa
crificat» cei dinții, tineri 
care-și pierd viața pentru 
interese străine.

Și în timp ce anunțurile 
mortuare se înmulțesc, lo
vind alte familii americane, 
generalul Westmoreland 
cere noi trupe, mărirea 
cantității de carne de tun. 
Statisticile vor consemna 
încă o dată și încă o dată 
sacrificiile de vieți tinere, 
înghițite intr-un război de 
agresiune. Și Westmoreland 
ea cere noi trupe, noi ti
neri de 19 ani. de 20 de 
ani, de 21 de ani...

pentru 
tineret

din Aden care se pregătesc pentru acțiuni de luptă împotriva 
ocupanților britanici

,,Beatles“-ii au fă
cut, după cum se 
știe, nu numai mare 
vogă, dar și nume
roși prozeliți. In An
glia cîntă acum o 
puzderie de formații 
simple, aprig concu
rente întru seducția 
tineretului, urmărind 
gloria, sau mai a- 
les... bogatele ei roa
de. Dintre ele, for
mația cu care ..Beat- 
les"-ii și-au disputat 
cel mai acerb popu
laritatea a fost mult 
timp „Rolling Sto
nes“. eroii unui re
cent scandal la Lon
dra. Un chitarist din 
această formație. 
Mick Jagger, 23 ani 
si solistul vocal 
Keith Richard, 25 
ani. au fost dați în 
judecată pentru de
ținerea ilegală de 
stupefiante : brigada 
de specialitate a 
Scotland-Yardului a 
descoperit la domici-

liul acestora rezerve 
de hașiș, heroină și 
alte droguri. în apar
tamentul unui alt 
membru al forma
ției, tot chitarist, 
Rian Jones, 23 de 
ani, polițiștii au gă
sit 50 bucăți de ma
rijuana. Ca și cole
gii săi, el va apare

nes, ca și ceilalți 
„Stones" care-1 înso
țeau (plete, haine 
înflorate sau împo
dobite cu fireturi, 
cravate tipător colo
rate) s-au bucurat 
de o adevărată sui
tă. formată dintr-o 
„bandă" de admira
tori care i-au aplau-

dat la ieșire ca pen
tru cea mai teribilă 
ispravă. Ceea ce fă
cea ca ziarul ..PARIS

în fața justiției, 
plus și pentru trafic 
de droguri, dată fiind 
cantitatea impresio-

trică n-ar fi de ajuns 
pentru a-i face re
marcați, „Rolling Sto
nes" s-au hotărit 
facă scandal cu ori
ce preț, în scop pu
blicitar. Publicitate 
nocivă în tot cazul“...

Nu e chiar sigur 
că „Rolling Stones“ 
s-au hotărit să-și a- 
sume riscul unei 
sancțiuni judiciare 
de dragul reclamei ; 
mai probabil e că ei 
se droghează intr-a
devăr. practicînd și 
traficul de stupe
fiante. Verdictul jus
tiției ce se va da 
luna viitoare, va de
monstra nu numai 
adevărul asupra cul
pei sau hotărîrea de

să

S. BRAND

noe vi

Falsificatorul de tablouri

nantă pe care o po- JOUR“ să constate : sancționare, ci și in-
seda. „Lucru cert, unii ti tențiile reprobării pe

în ziua cînd a fost neri englezi au o viitor a unor aseme-
transportat la tribu- manieră puțin, reco nea acte cu conse-
nai — ulterior a fost mandabilă de a se cințe nocive pentru
eliberat pînă la data «distra». Ca și cum tineret.
judecării pe <:auțiu- pletele lungi și îm
ne bănească •- Jo- brăcămintea excen- V. T.

SESIUNEA specială a 
nării Generale a O.N.U. a 
cheiat vineri examinarea 
blemei Africii de sud-vest a- 
doptind cu 85 de voturi contra 
2 și 30 abțineri, un proiect dc 
rezoluție ce prevede crearea 
unui consiliu al O.N.U. însărci
nat cu administrarea 
de sud-vest pină 
independenței de 
teritoriu.

pentru participarea militarilor 
sud-coreeni în războiul agresiv 

de S.U.A. în Vietnamul de

Africii 
la obținerea 
către acest

JUAN FALERO. 
fi criminalul de război 
Martin Bormann, a 
rat vineri de autoritățile 
maleze care îl arestaseră 
mai. Controlul amprentelor di
gitale a dovedit că Falero nu 
era una și aceeași persoană cu 
fostul șef nazist. Președintele 
Guatemalei, Julio Cesar Monte- 
negro l-a autorizat pe Juan Fa
lero să rămină în această țară.

bănuit de a 
nazist 

[ost elibe- 
țuate- 
la 11

SlMBĂTĂ, la Alger au sosit 
doi cetățeni britanici care au 
traversat, intr-un automobil de 
tip „Ford Corsair", in timp de 
zece zile și jumătate continentul 
african de la nord la sud. Cei 
doi. Eric Jackson și Ken Cham- 
bers, au coborit simbătă dimi
neața din automobilul lor, după 
ce timp de 36 de ore au mers 
neîntrerupt de-a lungul Saha- 
rei.

LA SEUL s-a anunțat vineri 
că guvernul american va acorda 
Coreei dc sud un credit supli
mentar in valoare de 5 896 009 
de dolari Suma. menționează 
agențiile de presă, reprezintă o 
recompensă a Washingtonului

POTRIVIT datelor publicate 
dc Direcția generală dc statis
tică. în perioada aprilie 1966 — 
aprilie 1967, în Argentina a avut 
loc o sporire a prețurilor cu 25,7 
la sută.

Se precizează că, în mod deo
sebit. au fost majorate prețu
rile la produsele alimentare și 
la articolele de îmbrăcăminte.

In cursul săplămînii viitoare, va începe la Curtea Supremă a 
S.U.A. procesul cetățeanului englez David Stein. acuzat de a fi 
vindut. pentru suma de 165 800 dolari, 41 de tablouri executate 
de el însuși și atribuite unor pictori moderni ca Matisse, Picasso 
și Marc Chagall.

Proprietar, din anul 1965, al unei reputate galerii situate în 
plin centrul Manhatlan-ului și avînd o sucursală la Palm 
Beach (Florida). Stein și-a început „meseria“ în anul 1961, cînd 
a desenat o schiță ,.â la Picasso“, pe care, spre marea sa surpriză, 
a reușit s-o vînda unei galerii pariziene. Trei ani mai tîrziu. a 
creat două „Chagall-uri “ pe care le-a sandul cu suma de 8 000 
dolari unei galerii, de data aceasta. londoneze. Cînd spe
cialiștii americani au început să aibă anumite suspiciuni, poliția 
a făcut o descindere la galeria new-vorkeză a lui Stein, unde au 
fost descoperite cîteva ..Picasso-uri“ și un „Chagall", de asemenea 
false, precum și o fotografie în care Stein se află în fața șevaletu
lui, pictînd un nou Chagall... propriu. Au fost apoi consultați înșiși 
Picasso și Chagall. Amîndoi au declarat că pînzele vîndute de 
Stein sînt falsuri de foarte slabă calitate.
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UN PUTERNIC ciclon s-a a- 
bătut în ultimele 48 de ore asu
pra coastei sud-vestice a Bir- 
maniei, distrugînd 800 de sate 
și lăsind fără locuințe mai mult 
de 100 000 persoane. Cel puțin 
șase persoane au murit iar alte 
16 au dispărut în 
ției provocate de

cursul inunda- 
ciclon.

Cosmonautica și agricultura spațială „Wes-
(California)

După cum scrie 
cosmonautul sovietic 
Pa vel Popovici în- 
tr-un articol publi
cat in revista „A- 
viația și cosmonau
tica". intr-un viitor 
apropiat cosmonau
tica va putea acorda 
ajutor practic agri
culturii. Savanții au 
stabilit că cu ajuto
rul sateliților artifi
ciali ai Pămintului 
pot fi făcute apre
cieri de ansamblu a-

supra culturilor agri
cole. pot fi depistate 
incendiile din păduri 
și siepe. pot fi găsite 
izvoare subterane. 
Cosmonautul sovie
tic presupune că sta
țiile orbitale vor 
folosite 
pentru 
solului in 
descoperirii zăcămin
telor minerale, pen
tru prevederea cu
tremurelor și erup
ției vulcanilor.

fi 
în viitor 
cercetarea 

vederea

Efectuînd cu aju
torul sateliților ob
servații și transmi- 
țînd fotografii ale 
terenurilor cultivate 
de la începutul în- 
șămințârii și pină la 
începutul recoltării 
va fi posibil, prin 
prelucrarea datelor, 
să se facă prono
sticuri aproape exac
te asupra recoltei nu 
numai intr-o singură 
tară, dar și pe tot 
globul.

DE LA baza 
tern Test Range" 
urmează să fie lansat la 29 mai. 
cu ajutorul unei rachete ameri
cane. satelitul european „Esro- 
2“ destinat examinării radiații
lor solare și cosmice. Construit 
de membrii Organizației euro
pene pentru cercetări spațiale 
(Belgia, Danemarca. Franța, Re
publica Federală a Germaniei, 
Italia. Olanda, Elveția, Spania. 
Suedia și Marea Britanic) sate
litul european este in greutate 
de aproximativ 74 kg și urmea
ză să evolueze pe o orbită po
lară avînd apogeul de 1100 km 
și perigeul de 349 km.

PESTE 50 000 
din industria __ ______ „
S.U.A. se află in grevă de a- 
proape o lună. Greviștii reven
dică reinnoirea contractului de 
muncă, al cărui termen a expi
rat. precum și majorarea sala
riilor. La Detroit, greviștii au 
instalat pichete în jurul uzinei 
companiei „Uniroyal“, iar la 
Des Moines (statul Jowa), mun
citorii au blocat intrarea com
paniei „Firestone Tire 
Rubber“.

de muncitori 
de cauciuc a

and

PURTATORI de cuvînt ai gu
vernelor Algeriei și Tunisiei au 
anunțat simbătă că litigiul de 
frontieră dintre cele două țări, 
vechi de cinci ani, a fost recent 
soluționat. Oficialitățile celor 
două țări au declarat că tratati
vele care s-au dus intre cele 
două țări s-au încheiat cu suc
ces prin stabilirea dc comun a- 
cord a unei linii de demarcație 
într-o regiune a frontierei lor. 
in legătură cu care pină acum 
nu se înțelegeau.

După două zile de la deschi
derea Festivalului internațional 
al filmului pentru tineret și co
pii de la Gottwaldov, timp in 
care s-au văzul 11 scurt-mctra- 
jc și 3 filme dc lung metraj (din 
totalul dc 43 și respectiv 11), 
problema nr. 1 a producției ci
nematografice destinate specta
torului tînăr și foarte tînăr, spe
cificitatea, rămine încă fără un 
răspuns precis.

Festivalul a început 
furat un dirijabil“ 
pentru ecran după 
.,I)oi ani dc vacanță“ 
Verne realizat dc cunoscutul re
gizor ceh Karel Zeman. Fiind 
membru in juriu, Zeman și-a 
prezentat opera în afară de con
curs. Filmul este fidel stilului 
bine cunoscut al cineastului 
care a ajuns la regia filmului 
cu actori plccind de la desen, 
scenografie și desen animat. De 
aici, o compoziție riguroasă și o 
tipologie umană aproape pictu
rală. In ..S-a furat un dirijabil" 
distribuția de bază o furnizează 
copiii, un excelent material 
plastic in mina cineastului. Ca 
și în celelalte filme ale lui. Ze
man folosește abundent proce
dee ale animației și desene. Fil
mul place .curge, dar undeva pe 
regizorul acesta inventiv și plin 
de vervă, un adevărat Melies 
modern. îl paște (1c astă dată 
primejdia manierismului. Și 
apoi nu putem să nu-i reproșăm 
regizorului faptul că în festiva
lul de la Gottwaldov a prezen
tat o peliculă care 
instanță reprezintă o 
cinematografică pentru 
realizată după o carte 
despre și pentru copii (sau ado
lescenți).

Al doilea lung metraj „Tania 
și cei doi pistolari" a fost reali
zat in studiourile din Gottwal
dov în regia lui Raclimir Cvrcev. 
Este o povestire amuzantă, a- 
proape literară, despre puștii 
care încep să-i imite in viață pc 
eroii din film (Winnetou și Old 
Shalcrhand in cazul citat). Ca- 
racterul operativ al acestei pe
licule o apropie oarecum dc fil
mul de televiziune dar în fapt 
nu e grav.

Mai puțin reușit și pășind pe 
locuri de mult bătătorite a fost 
filmul englez „Pomul dc iarnă" 
care însăilează întîmplâri comu
ne legate dc eterna poveste a 
copiilor pierduți și căutați de 
familie și politie. Și in filmele 
de scurt-metraj văzute pină 
acum rămine deschisă întreba
rea: „Pentru sau despre tineret 
și copii Filme ca „Dacă aș 
ii mare" (Ungaria) și „Cum se 
procură un bun copil" (Ceho
slovacia) le semnalizează părin
ților defecțiuni in sistemul 
educare sau tratează 
eternele întrebări și _____
ale copi.lăriei, însă, la un mod 
inaccesibil spectatorului cu pan
taloni scurți. Pe linia tradițio
nal narativă, dar cu frumoase 
desene sînt filmele de anima
ție sovietice „Ursulețul și cel 
care se vede în apă". „Povestea 
rățoiului urît" (e drept puțin 
receptive la mijloacele mai re
cente ale animației dar foarte 
gustate de copiii din Gottwal
dov). Un bun film de animație 
a prezentat cehul Bretislav Po
jar (poate cel mai fidel și to
tuși original elev al lui Trnka) 
in care metamorfozele 
animate se succed cu 
fantezie, gust și umor 
ție. fiți prudenți").

In ciuda afirmațiilor 
rice de pină acum să . 
însă pesimiști. Mai sînt __
multe filme de văzut iar sim
pozionul care începe duminică. 
(„Eroul preferat al tînărului 
spectator") va încerca să facă 
lumină în atit de dificilul do
meniu al filmului destinat tine
retului. O pledoarie pentru fil
mul despre dar șl pentru tineret 
sau copii o vor face și filmele ro
mânești „Diminețile unui băiat 
cuminte" șl „Năică și barza" 
despre care am auzit aprecieri 
elogioase de la membrii juriului 
de preselecție. Regizorii Andrei 
Blaier și Ellsabeta Bostan sînt 
înconjurați aici la Gottwaldov 
cu multă simpatie, iar filmele 
lor așteptate ca viu interes.

ATANASIE TOMA
Gotwaldov, 20 mai 1967.

PE STRĂZILE din apro
pierea Ambasadei S.U.A. din 
Roma s-a desfășurat vineri 
seara o puternică manifesta
ție de protest față de bom
bardamentele americane asu
pra Republicii Democrate 
Vietnam. Agenția France 
Presse menționează că au 
participat cîteva mii de per
soane.

Pentru a preveni eventuale 
accidente, autoritățile italiene 
au luat măsuri preventive in- 
terzicînd circulația pe străzile 
învecinate ambasadei.

Este pentru a treia oară cînd 
o clădire aparținînd misiunii di
plomatice a României la Hanoi 
este atinsă de proiectile ale avia
ției americane. O echipă de ci
neaști români care se află în 
prezent la Hanoi, a înregistrat 
pe peliculă efectele produse dc 
schijele unei rachete asupra clă
dirii agenției.

In legătură cu ultimele atacuri, 
ziarul NHAN DAN 
poporul vietnamez 
postă viguroasă 
agresorilor americani 
fringe rezistența și hotărîrea de 
luptă a populației. „Noi am răs
puns la bombele lor prin foc și 
fier. Peste 1 900 de avioane duș
mane au fost doborîte. Orașele 
Hanoi și Haifong, centrul de 
gravitate al activităților aeriene 
americane, au dat un răspuns 
ferm agresorilor. Noi sîntem 
hotărîți să trecem peste orice di
ficultăți și privațiuni pentru a 
învinge definitiv pe agresorii a- 
mericani. Noua escaladă ameri
cană va fi sortită eșecului".

în ultimă 
versiune 

adulți 
scrisă

de 
amuzant 
naivități

materiei 
grație 

G.Aten-

catego- 
nu fim 

t încă

La fiecare din cele două bom
bardamente din 19 mai, caracte
rizate drept masive dc către ob
servatorii din capitala R. D. 
Vietnam, au luat parte circa 30 
de avioane. Zece dintre ele au 
lost doborîte. ceea ce denotă ri
posta deosebit de puternică dată 
de apărarea antiaeriană si avia
ția vietnameză. Cinci piloți au 
fost luați prizonieri.

Locurile bombardate au fost 
vizitate în cursul zilelor de vi
neri și sîmbătă de oficialități 
vietnameze, pentru a se cunoaș
te efectele și proporțiile distru
gerilor. Agenția economică ro
mână, avariată, a fost de ase
menea, vizitată de Xuan T.huy, 
șeful secției externe a C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din 
R. D. Vietnam și de Hoang Van 
Loi și Nguyen Co Thach, mi
niștri adjuncți ai afacerilor ex
terne, însoțiți de ambasadorul 
Ion Moangă.

Reportai în linii

oraș 
mai

în orice anotimp e frumos 
nou ; cred, totuși, că primăvara 
frumos.

Am nimerit la Budapesta, în plină lunăAm nimerit la Budapesta, în plină lună mai, 
in niște zile însorite, luminoase și deloc zgîrcitc 
în culori. Ce m-a impresionat mai mult în Buda
pesta, e acel amestec de arhaism cu case în stil 
gotic și baroc, cu cartiere ce-ți amintesc de 
i ul mediu pe dc o parle, iar pe de alta, în 
contrast cu vechiul, cartiere noi, case moderne 
cu toate avantajele epocii noastre : termoficare, 
școli moderne, magazine mari și bine utilate.

Dunărea joacă, la Budapesta, un rol foarte 
important. Mîndră, ca împarte orașul în două, 
pe dreapta ei un cartier de vile înconjurate de 
verdeață și dealuri; pe stingă găsim Pesta cu 
o 
Și

viafă pulsantă de metropolă. Iar între Buda 
Pesta, cunoscuta insulă Margareta, cu ștran-

duri, băi termale și terenuri sportive. De altfel, 
loc de mare atracție pentru turiști.

E greu de înșirat toate frumusețile acestui 
oraș, unde cupolele lucesc în soare ca niște 
castele din visurile copilăriei mele, unde Du
nărea cu podurile ei vechi, e vecină cu autobaze 
moderne și unde dealurile întind mina apei.

In cele trei zile cit am stat la Budapesta, n-am 
Știut ce să văd mai întîi : impresionanta arhitec
tură a orașului vechi, eleganța celui nou, monu
mentele istorice, podurile, bogatul muzeu din 
Piața Eroilor, teatrele sau micile bislro-uri ce se 
găsesc la tot pasul și care nu sînt lipsite de 
poezie și pitoresc.

Din mulțimea notațiilor pe care le-am făcut, 
(desigur, cu uneltele artistului plastic), am des
prins cîteva pe care le ofer azi, privirilor.

Tia Pelti

Clădiri din centrul Budapestei La Muzeul National
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