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Vineri, 30 iunie 1967, orele 8 și 37 de minute. Iatfi coordo
natele în timp ale unui eveniment căruia obișnuitele atribute 
nu-i pot defini pe de-a-ntregul locul și semnificațiile mul
tiple în șirul celor mai frumoase tradiții ale tineretului nos
tru universitar. în această zi, graniță între două anotimpuri 
de maxime eforturi intelectuale — sesiunea de examene și 
concursul de admitere — s-a pus în mișcare, masivă și im
presionantă, a treia coloană a vacanței studențești — bri
gadierii muncii voluntar-patriotice.

Răspunzînd unei frumoase inițiative a Uniunii Tineretului 
Comunist și asociației studenților, cîteva mii de studenți 
au hotărît să-și dedice o parte din zilele vacanței muncii pe 
ogoarele patriei.

Studenții au plecat să muncească pe ogoare exprimîn- 
du-și și pe această cale recunoștința lor pentru condițiile de 
viață și de studiu ce le sînt create prin grija plină de soli
citudine a partidului, prețuirea față de făuritorii bunurilor 

fi materiale care din prinosul muncii lor, asigură tineretu
lui universitar minunați ani de studenție.

Reporteri ai ziarului nostru, prezenți la acest impresionant 
moment, vă oferă secvențele de început ale unui film pe 
carc-1 vor realiza, prin faptele lor de muncă, miile de stu
denți în cele 20 de zile dedicate muncii voluntar-patriotice.

Un prim popas — Capitala.
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• CARNET 

DE LUCRU

DINU C. GIURESCU 

DESPRE

ACTUALITATEA 
CERCETĂRILOR 

DE ISTORIE 
ROMÂNEASCĂ

• O SCRISOARE 

PE SĂPTĂMÎNĂ

• PREMISE 
ALE CULTURII

— Să vi-i prezint pe colegii 
mei din anul I — Electronică... 
Adică nu, vă rog să rectificați, 
de ieri sîntem în anul II...

ZAHARIA LĂZĂRESCU pare 
să fie animatorul grupului stu
denților electroniști. Dintre cei 
peste 1 600 de studenți ai Insti
tutului politehnic din București, 
care au plecat pe ogoare, la 
muncă voluntar-patriotică, ei au 
fost cei dintîi prezenți pe pe
ronul Gării de Nord. Au venit 
aproape cu două ore înaint® de 
plecarea trenului. Odată cu so
sirea lor parcă întreaga atmos
feră a gării a căpătat un plus de 
veselie, de entuziasm, de opti
mism. Despre interlocutorii noș
tri ce să vă spunem ? Au avut 
de trecut cîteva examene difi
cile, au obținut rezultate fru
moase, și acum pregătesc de
butul primei lor vacanțe uni
versitare. La Boldești, în mij
locul muncitorilor de la gospo
dăria agricolă de stat vor trece 
un nou examen al hărniciei. Se 
dau pronosticuri : calificativele 
oscilează între foarte bine și ex
ceptional. „Oricum — precizea
ză Zaharia Lăzărescu — gazdele 
noastre din Boldești se vor con
vinge că viitorii ingineri elec- 
troniști sînt hotărîți să se înca
dreze cu exactitate în normele 
de lucru ale gospodăriei".

ȘAPTE ASISTENȚI 

UNIVERSITARI 
„DEVELOPEAZĂ"

FILMUL

AMINTIRILOR

Din nou în Gara de Nord. 
Mai sînt aproape 20 de minute 
pînă la plecarea trenului spe
cial 8003. „Ascunși" la umbra 
pălăriilor de paie, studenții Fa
cultății de filozofie (cei mai 
mulți dintre ei sînt din anii I 
și II și merg pentru prima 
oară într-o tabără agricolă de

muncă patriotică) s-au antrenat 
Intr-o discuție aprinsă despre 

. programul. celor 20 de zile pe 
care le. vor petrece la G.A.S. Si
liștea, raionul Brăila. Gqnducă- 
torii lor, șapte tineri asistenți 
universitari, îi privesc cu o u- 
șoară superioritate. Sînt doar 
„veterani" ai muncii voluntar- 
patriotice. Marin Turlea, Vasile 
Tonoiu, Petre Biltz, Dumitru 
Lepădatu, Viorel Cornescu, 
Pîrvu și Andrei Stănoiu 
trează - amintiri frumoase 
verile în, care își măsurau 
nicia alături de muncitorii 
podăriei agricole de stat Mînăs- 

' tirea și le relatează cu accentua- 
notă de romantism. Mînăsti-

II ie 
păs-
din 

hăr- 
gos-

tă

I. ANDREIȚA
D. MATALA

A. VASILESCU
N. ARSENIE

Fotografii : O. PLECAN

(Continuare în pag. a IlI-a)
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CĂLCIIUL

Instalație 
automată 

pentru 
încercarea 
cablurilor

TRENUL VACANȚEI a pornit spre destinație : taberele agri
cole de muncă voluntar-patriotică

La Consiliul de Stat a avut 
loc joi solemnitatea înmînării u- 
nor titluri și ordine ale Republi
cii Socialiste România, cu prile
jul Zilei învățătorului. La festi
vitate au participat educatori, în
vățători, profesori din învățămîn- 
tul de cultură generală și din li
cee de specialitate, cadre didac
tice din învățămîntul profesional 
și tehnic și din învățămîntul su
perior, care, prin activitatea rod
nică și entuziastă desfășurată 
de-a lungul anilor, au adus o 
contribuție însemnată la dezvol
tarea învățămîntului în țara noas
tră.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Chivu Stoica, Emil 
Bodnaraș, Leonte Răutu. Au par
ticipat, de asemenea, tovarășii 
Constanța Crăciun și Mihai Gere, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu, secreta
rul Consiliului de Stat, Gheorghe 
Stoica, membru al Consiliului de 

• Stat, Ștefan Bălan, ministrul în
vățămîntului, Ion Teoreanu, 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Președintele Consiliului de 
Stat a înmînat titlul de „învăță
tor emerit", de „Profesor emerit"

și ordine ale Republicii Socialis
te România.

Tovarășul Chivu Stoica, în nu
mele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și al guver
nului, a felicitat călduros pe cei 
prezenți, le-a urat succese tot 
mai mari în munca de instruire 
și educare a tinerei generații.

Au luat cuvîntul profesorul 
emerit Petru Todicescu, prof. 
Aurora Demetrescu, învățătorul 
Constantin Tîlvescu, prof. An
drei Demeter și profesorul eme
rit Constantin Dinculescu, recto
rul Institutului politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej" din București.

Vorbitorii și-au exprimat re
cunoștința față de partid și gu
vern pentru grija ce o poartă 
educatorilor tinerei noastre gene
rații, angajîndu-se să-și sporeas
că eforturile pentru ridicarea 
continuă a școlii, a contribuției 
sale în opera de construire a so
cialismului în patria noastră.

La sfîrșitul solemnității, con
ducătorii de partid și de stat 
s-au întreținut cordial cu cei 
prezenți.

LUI ACHILE
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CRONICA FILMULUI
Opinia spectatorilor

Un colectiv de specialiști de 
la Întreprinderea „Cablul ro
mânesc" din Ploiești și Insti
tutul de cercetări metalurgice 
a conceput o instalație auto
mată pentru încercarea dura
bilității cablurilor de oțel. A- 
ceastă instalație permite sta
bilirea prealabilă a caracte
risticilor cablurilor de oțel fo
losite în industriile minieră, 
petrolieră, construcții etc., lu
cru deosebit de important pen
tru desfășurarea in bune con
diții a procesului tehnologic 
în care sînt utilizate.

VĂ PREZENTAM

0 NOUA. RUBRICA X

A ZIARULUI NOSTRU

>
portretul

TELEGRAMĂ
Excelenței Sale 

ADEN ABDULLA OSMAN 
Președintele Republicii Somalia 

Mogadiscio
în numele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
al poporului român și al meu 
personal, adresez Excelenței 
Voastre călduroase felicitări și 
cele mai bune urări de prospe
ritate și progres poporului soma
lez prieten, cu prilejul celei de-a 
VH-a aniversări a proclamării in
dependenței Republicii Somalia.

Folosesc această ocazie pentru 
a-mi exprima convingerea că bu
nele relații dintre țările noastre 
vor cunoaște o dezvoltate conti
nuă în interesul ambelor popoare, 
al înțelegerii și colaborării inter
naționale.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excursii in
Delta Dunării

CONSTANȚA (de la co
respondentul nostru) —

Turiștii care se îndreaptă spre 
Deltă au la dispoziție o bază 
nautică sporită: vasele de pasa
geri „Tudor Vladimirescu"" cu o 
capacitate de 120 de locuri, în
zestrat cu bufet-bar, cabine con
fortabile, punte de promenadă și 
corabia cu 100 de locuri, hidro- 
buzele „Cormoran" și „Pelican" 
cu cite 55 de locuri fiecare, pre
cum și 6 remorchere pentru na
vigația pe canale. De la Tulcea 
și de la Maliuc, amatorii de pes
cuit pot închiria ambarcațiuni 
ușoare și unelte pescărești. Cher
hanalele din inima Deltei oferă 
tradiționale bucate pescărești, 
gătite în plin decor natural iar 
lingă cherhanaua de la Dunăvăț, 
aflată pe brațul Sf. Gheorghe se 
află ancorat un restaurant pe 
pontoane.

z A

CHIRIAȘI
GRĂBIȚI CINTĂ

0 BALADĂ
TRISTA

Am revăzut din nou cunoscuta Baladă a chiriașului grăbit. 
Nu de alta, dar voiam să aflăm motivele pentru care autorul 
spunea : „Rămîi sănătoasă cucoană / că-mi iau geamantanul și 
plec 1“ Am dedus că probabil chiriașului nu-i convenea casa, 
chiria sau poate, chiar proprietarul. Deci avea motive. Am în- 
tîlnit la Galați niște tineri, chiriași grăbiți, care spun cu destulă 

' frecvență : „La revedere uzină, îmi iau transferul și plec". 
Și, într-adevăr, nu glumesc. Am studiat și cazul de față să ve
dem dacă modernii chiriași grăbiți au sau nu motive.

PETRE GIOC din Galați, strada Vasile Alecsandri nr. 55, 
are 20 de ani. Cîțiva prieteni ai lui ne spuneau -că îi place mu
zica ușoară și mai ales melodia : „Am 20 de primăveri, cine-i 
oa mine". Ca el, într-adevăr sînt puțini tineri în orașul Galați.

îi place deci muzica, băutura, plimbarea, dar nu-i place să 
muncească. De trei ani e în evidența secției orășenești a recru
tării și repartizării forțelor de muncă. Are deci 20 de ani și 
pîncă acum a fost repartizat de 20 de ori. Toată ziua bate 
bulevardul sau... pe cine întîlnește în cale. Motiv pentru care 
în 1965 a fost condamnat la 1 an închisoare corecțională.

La 5 octombrie 1966 s-a prezentat la forțele de muncă soli- 
citînd un post. Tovarășii de aici l-au înțeles și i-au găsit loc de 
muncă la o întreprindere metalurgică. Noaptea, Petre Cioc (gîn- 
dește numai noaptea), s-a răzgîndit. Pe 6 octombrie a venit din 
nou să solicite un post. I s-a oferit unul la I.O.I.L. Aici a lucrat 
pînă la 30 octombrie, cînd și-a luat geamantanul, mai bine

ION MAKIA
GH. NEAGU

(Continuare tn pag. a V-a)

• Ce cred despre tînăra generație personalități ale vieții
noastre publice ?

• Tinerețea - vîrstă biologică sau stare de spirit permanentă
a construcției?

• Cum îi văd pe tineri oamenii care au acumulat, prin înde
lungată activitate socială, politică, profesională, o bogată

experiență de viață ?
Sînt cîteva din întrebările la care vor răspunde în cadrul 

acestei rubrici personalități ale vieții noastre pontice și 
cultural-științilice.

Convorbire

cu acad.

MIHAI BENIUC

lfoto I AGERPRES

Cascadă pe Valea Cașinulut

Cunoștința cu Mihai 
Beniuc, un poet exem
plar al construcției so
cialiste — cum îl numea 
G. Călinescu într-o „cro
nică a optimistului" con
trariază pe oricine prin 
atmosfera calmă care-l în
conjoară. Temperamentul 
eruptiv al „bătrînului Ve- 
zuv“ — una din meta
forele inspirate ale biogra
fiei sale lirice — nu se lasă 
descoperit interlocutorilor 
decît prin reflexele lumi
noase, fulgerate, ale ochi
lor săi neobosiți. Poetul se 
armonizează perfect cu o- 
mul, cu profesorul, cu 
gazda nbastră de o cuce
ritoare amabilitate din a- 
ceastă amiază fierbinte.

O VÎRSTĂ A MARILOR 
AMBIȚII

Rep.: Tinerețea e 
definită deseori nu 
atît ca o vîrstă bio
logică cît mai ales ca 
o stare de spirit. O 
asemenea semnifica
ție o acordă vîrstei 
generația matură a 
cărei notă definito
rie e mai ales ECHI-

SENTIMENTUL
GENEROS

AL TIMPULUI
LIBRUL. Dacă ar fi 
să schițați portretul 
spiritual al tinereții, 
care credeți că ar fi 
trăsăturile sale esen
țiale ?

M. B. : în viața omului 
există o perioadă în care 
el este în mod deosebit 
apt să primească din afară 
informații de tot felul și 
să-și cristalizeze o perso
nalitate cu o viziune pro
prie despre lume, dobîn- 
dind prin școală și practică 
acele însușiri care îl vor 
face pe de o parte să fie el 
însuși printre ceilalți, iar pe 
de altă parte un om inte
grat și util societății în

care trăiește. Pentru a pu
tea vorbi de tinerețea pro- 
priu-zisă cred că ar tre
bui să ne gîndim numai- 
decît la vîrstă biologică, 
care se înțelege că este 
oarecum cea care se află 
între adolescență și matu
rizarea omului care se în
cheie totuși înainte de 30 
de ani. La 25 de ani orice 
om trebuie de acum să 
aibă definit drumul pe 
care merge în viață, să știe 
ce vrea să facă, ori ceea 
ce urmează în anii care 
vin, căci după această 
vîrstă nu poate urma decît 
o desăvîrșire prin învăță
tură și prin profesionali
zare în sensul larg. Ori-

cum, esențial este ca în a- 
ceastă epocă a tinereții 
cînd omul este capabil și 
de învățătură și de califi
care profesională el să a- 
jungă să fie înainte de 30 
de ani bine definit asupra 
obiectivelor pe care și le 
fixează în viață. Viața, 
firește, mai cu seamă în 
condițiile socialismului, îi 
îngăduie fiecăruia să-și 
stabilească obiective mul
tiple care se vor confirma 
diferit : unele se vor plasa 
mai în fondul personalității 
psihologice a omului, altele 
vor ieși în primul plan și 
una dintre acestea va tre
bui să devină definitorie 
pentru personalitatea lui.

Recapitulînd, trăsătura 
fundamentală care defi
nește tinerețea este capaci
tatea sa de a rămîne mereu 
deschisă spre lume, pentru 
a putea recepta continuu 
informații, a le elabora și 
a le integra în trăsăturile 
specifice ale personali
tății- O a doua trăsătură 
fundamentală ar fi ca a- 
ceastă însușire — de re
ceptare informațională 
permanentă —să nu ră- 
mînă nevalorificată. Volu
mul informațiilor trebuie 
să scoată în relief însuși
rile sale personale și amîn- 
două printr-o dialectică 
interioară vor genera un 
entuziasm și o încredere 
care nu vor lăsa niciodată 
slăbit efortul de a produce 
în permanență ceva nou, 
ceva în plus față de ceea 
ce a primit. Aici stă, cred, 
explicația pentru care tine-

Interviu realizat
de VARTAN

ARACHELIAN

(Continuare în 
pag. a IlI-a)
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FLORENȚA

...Se-ncruntâ pietroase, Acînduplccâtt'- ***’
Foto : AGERPRES

Se spune ci, uneori, tn zile 
de-o mare limpezime, se vede,, 
din înaltul munților, marea... De 
la peste 2 500 de metri, de pe 
vtrfurile Făgăr așilor, vezi cunu
na de piatră și zăpezi a pămîn- 
fului.

De-acolo, de sus. se aud vuie
tul Orgei-Mari si -Țimbalele Pie
trei Craiului . r&tpund Detunate
le Țării Mățilăr . 'și Țacurile, de' 
cleștar tyle Masivului Retezat ; 
șe-ncruntă. pi'etrtvnse, neînduple
cate, Babele și din dlt vîrf de 
țară, Dochia iși sptțne > legenda. 
Se întîlnesc, înalt, acolo unde ce
rul devine mit și poveste — O- 
mul, Negoiul șt Moldoveanu, trei 
munți asemeni celor trei păstori 
din „Miorița"".*-. ..

Auzi, peste întinderi de piatră, 
vin căprioarele^' înstelează steiul 
copita caprelor negrea rîșii cu 
blana înflorată și-(tSGund pasul 
moale tn adîncuri ,dc. iarbă fi ce
tină ; se strigă covoșii de- munte 
la luptă tainițe cunoscute
doar de- oamenii munților, 
se-aude honcinitul cerbilor.

Sună cornul de vînătoare, la 
Zhoina Neagră. E-aici, rămas în
treg, un tărîm al sălbăticiei, 
al puterii și frumuseții — o lume 
a codrilor voevodali și-a izvoa
relor ascunZînd tn limpezimi, 
neamul păstrăvilor și al lostrițe- 
lor.

Și nu sînt frumuseți fără po
veste, nu sînt flori sau locuri 
fără nume. în toate aceste lumi 
de taină, oamenii au adus pote-

Muzeul vă invită
Muzeul regional din Tg.

Mureș a obișnuit locuitorii 
• orașului — și nu numai pe 
, ei — cu invitații deosebit de 
atractive pentru petrecerea 
orelor libere Recent. în- 

•j tr-una din săli s-a deschis 
expoziția „Aspecte din arta 
populara din regiune". Ex- 

i ponatcle — costume popu
lare. broderii și covoare — 
atestă talentul și dragostea 
de frumos dezvoltată de-a 
lungul anilor în bogata zonă 

, folclorică de pe cursul supe
rior al văilor Mureșului, 
Oltului și Tîrnavelor. Ele 
sînt în aceiași timp și ade
vărate manuale de măiestrie 
artistică, de sensibilitate ce 
stau deschise spre învăță
tură vizitatorului.

O a dona expoziție — în 
pregătire — va cuprinde in
teresante mărturii despre e- 
poca dacică, prin prezenta
rea unui bogat material ar
heologic descoperit cu oca
zia unor săpături la Slatina 
și Cristești Mureș, vase ce
ramice. unelte de lucru, fo
tocopiile tezaurului dacic de 
la Sîncrăieni-Cioc.

ION RAVREANT7 
corespondent voluntar

AZI

Ni se pare inutil să ar
gumentăm necesitatea cu
noașterii istoriei de către 
poporul căruia ea îi apar
ține. Dar niciodată ca a- 
tum — tovarășe Giurescu 
— nu mi se pare câ aceas
tă sarcină care vă aparține 
din toate timpurile dum
neavoastră, istoricilor, nu 
a fost de o mai stringen
ta actualitate. Și nu este 
vorba numai de aspectul 
obiectiv al problemei, dar 
însuși interesul publicului 
lafg a crescut enorm Fa
ceți parte din colegiul re
dacțional al revistei „Ma
gazin istoric* și ați văzut 
cu cîtă repeziciune revista 
dispare de pe piață. Iată 
de ce, obiectul discuției 
noastre — istoria, munca 
de cercetare, cum înțele
geți dumneavoastră, isto
ricii. să satisfaceți această 
curiozitate cu implicații 
mult mai adînci — mi se 
pare deosebit de actual. 
Aș vrea să cunosc cîteva 
din opiniile dumneavoastră 
de tînăr cercetător.

— Desigur sarcina nu 
este ușoară. Cu atât mai 
mult cu cît școala româ
nească de istorie. în tra
diția ei, s-a ridicat nu o- 
dată la un înalt nivel, eu
ropean. de cercetare. Da
toria noastră este ca asi- 
milînd tot ce este de va
loare la marii înaintași să 
dăm o imagine cuprinză
toare a istoriei, bogată și 
de o mare demnitate, a 
poponîlui nostru. Cred că 
una din primele necesități 
care se impun, sînt tocmai 
«ceste cărți, pe perioade 
sau epoci istorice, sau de 
sinteză, care să ajungă la 
puhlicut larg, să-l infor
meze și iă-1 instruiască.

făcînd opera de înaltă i 
educație. Din păcate, nu 
odată aici se comite o ; 
gravă confuzie, înțelegîn- 
du-se prin popularizare — 
simplificare și cunoaștere 
aproximativă. Există ideea 
greșită că poți fi mai mult 
sau mai puțin bine pregă
tit pentru a scrie astfel 
de cărți. Dar extrema cla
ritate în expunere și forța 
evocatoare și emoțională a 
povestirii — care sînt con
diții indispensabile reuși
tei, nu pot fi obținute de- 
cît printr-o cercetare 
foarte temeinică a izvoare
lor, printr-o îndelungă 
reflexie asupra informații
lor și, apoi, prin redacta
re — nu o^ata repetată. 
Căci esențialul este simpli
ficarea expresiei, evitarea 
formulărilor și mai ales a 
scudurilor șablon, a ex- 
p^cațiilor mecanice, sim
pliste.

în istorie, ca de altfel 
în orice alt domeniu de 
cercetare, elementul per
sonal, interesul, pasiunea, 
dragostea de meserie ioacă 
un rol deosebit, au o mare 
pondere în învingerea di
ficultăților. Acestea nu
lipsesc. Iată, d’spunem de 
excelente biblioteci. de 
bogate fonduri de arhivă, 
de documente. Dar ne 
lipsesc unele avantaje ale 
tehnicii modeme, uzitate 
în foarte multe țâri, care 
ar scurta sensibil procesul 
de informare — ca. de 
pildă, posibilitatea de a 
face fotn-copii după do
cumentele. cărțile care te 
interesează. Vă închipuiți 
ce mare cîștig de timp 
s-ar obține dacă ai putea 
să iei cu tine aceste fișe 
de stadiu, fără să fie ne- I

voie să le scrii de mînă. 
Și este doar un exemplu.

— Sînteți un tînăr cer
cetător. Aș dori să ne spu
neți cum ați fost primit, 
în ce măsură vi s-a acor
dat credit și ajutor de-a 
dreptul în începuturile 
activității dumneavoastră, 
într-un cuvînt, cum v-ați 
început munca...

— Greu, foarte greu.
— Nu înțeleg, de ce ?
— Nu știu — sau mai

dente. Șl aici nu este vor
ba numai de mine. Nu 
constituie, din păcate, u- 
nanimitatea cei care acor
dă credit tinerilor. Deși și 
numai numirea teoretică 
a opoziției, antitezei între 
cercetătorii tineri și cei 
din generațiile anterioare 
mi se pare falsă, nocivă 
chiar. în momentul cînd 
vom obține ca toți cerce
tătorii tineri să se inte
greze continuu în revistele 
de specialitate, să apară în 
mod firesc alături de cei
lalți, în momentul acela 
progresul cercetării va în
registra un ritm superior. 
Legea numerelor mari a- 
rată că cu cît vor fi mal 
mulți cei care scriu, chiar

nență un spațiu de loc ne
glijabil acordat tinerilor. 
Acest credit nu se acordă, 
uneori din excesivă pru
dență, din nepăsare alteori 
și — de ce n-am spune-o 
— cîteodată din teama de 
concurență. Or, singura 
întrecere posibilă este o 
confruntare deschisă, pe 
teme majore de cercetare, 
emulația creatoare, în care 
să se pună față-n față o- 
piniile divergente, funda
mental divergente uneori, 
să fie publicate în para
lel punctele de vedere di
ferite — din care să re
mite adevărul.

Este singurul mod de 
a gîndi, și a lucra științi
fic.

DINU
C. GIURESCU 

ne vorbește despre :

bine-zis, îmi place să 
cred că în munca științi
fică nu poate fi vorba de- 
cît de bună credință. Dar 
există o inexplicabilă re
zistență la pătrunderea 
numelor noi, tinere, în 
munca de cercetare, mi-au 
trebuit ani de zile ca să 
scap de întrebarea „dar 
unde ați mai publicat ?* 
deși, evident, trebuia să 
încep, ca să am antece

ca, focul, cîntecul și basmul. 
Toate țin de o singură istorie și 
inima, și Mihail Sadoveanu, a 
știut s-o înțeleagă și pe una și 
pe cealaltă cuprinzîndu-le intr-o 
epopee nemuritoare.

Se spune că din înaltul munți
lor vezi marea... De la înălțimea 
Omului, vezi frumusețile pămîn- 
tului acesta, pînă la marea cea 
mare...

Șt
Răsăritul soarelui ne găsește 

pe-un alt vîrf, în alt ținut al ță- 
crii. Tîrgul de fete, de pe Mun
tele Găina. în amintirea legen
dei, fetele din Țara Moților, din 
Zarand și din părțile Hunedoa

rei, buciumă spre patru zări, în
ceputul zilei de tîrg.

Miezul verii. E vremea cînd se 
secară griul, în văi, cînd se-mpli- 
nește și se limpezește dntecul, 
în trunchiul arborilor de rezo
nanță ; vremea cînd se-nalță, pe 
grinda de sus a caselor noi, vîr- 
ful de brad, simbolul vieții și 
rodniciei, la~noi; vremea cînd 
fetele și flăcăii, de peste zări și 
ape, se întîlnesc pe vîrfuri de 
munte, la tîrguri, să se cunoască, 
întru întemeierea altor familii.

Un munte viu de oameni, un 
amfiteatru tăiat In piatră și cer 
— poate „burțile dorului" unde 
se întîlnesc iubirile și cîntecele, 
la praznicul verii.

începe tîrgul fetelor, încep ho
rele. Portul popular din trei ți
nuturi își înflorește grădinile 
țesăturile cu fluturii, cu creanga 
de brad, savant stilizată, cheriti" 
rele geometrice și efuziunea flo
rilor multicolore; penele de
păun, la pălării, șerparele de
piele, iile, traistele, maramele tn- 
lunate.

$i dincolo de locul horelor, 
își rînduiesc produsele meșterii. 
Aici sînt olarii, cu blidele, ulcioa
rele, oalele și figurinele de lut 
ars. Centre vestite in ceramică, 
sate care și-au cîștigat faima la 
noi, păstrătorii unei bogate -tra
diții, aduc la aceste expoziții in 
aer liber minunile lot modeste, 
modelate, smălțate cu măiestrie 
Motivele geometrice, florile, cu
lorile armonizate cu un hun gust 
instinctiv se-mperecheazâ în lu
tul ars, în țesătură. în cîntecut 
de frunză verde și dor al acestui 
pămînt.

Tulnicele, buciumele, obiectele 
cioplite in lemn de ciuhărarii 
Țării Moțiloi, sînt așezate alături 
de alte produse tradiționale ale 
gospodăriilor țărănești.

Vin, la tîrgurile acestea, cio
plitorii porților și troițelor mara
mureșene, iconarii — urmașii zu
gravilor Voronețului și Suceviței . 
fluier așii. țesătoarele, olarii, ciu
hărarii — toate meșteșugurile 
străvechi își trimit produsele

Zilele tir gurilor au rămas în
scrise cu roșu, la loc de cinste, 
în calendarul anotimpurilor mun
cii, și sînt sărbătorile liliacului, 
narciselor, sărbătorile recoltei, 
tîrgurile de toamnă, sărbătorile 
folclorice ale cîntecutui. dansului 
și portului Fiecare din ele string 
într-un ținut, pe un vîri de mun
te, pe firul unei ape sau în ini
ma orașelor tot ce are mai viu 
mai bogat și mai original 
noporul nostru . folclorul, mește 
șugurile, produsele.

actuali™
CERCETĂRILOR DE 

ISTORIE ROMÂNEASCĂ

cu riscul ca 4 cincimi să 
nu fie cercetători de talie, 
cu atît vom putea deosebi 
mai ușor pe cei care vor 
împinge înainte cercetarea, 
în fiecare generație. De 
fapt, fiecare generație are 
un mod de a recompune 
datele istoriei, chiar dacă 
dominantele rămîn ace
leași. Părerea mea este că 
revistele de specialitate ar 
trebui să aibă în perma-

— Aceste discuții nu se 
organizează totuși ?

— Discuții pe o anu
mită temă s-au organizat, 
dar există o anumită re
ținere în a ataca unele lu
cruri de fond. Ar fi utilă, 
de pildă, o discuție riguros 
științifică despre problema 
centralizării statelor feu
dale românești sau despre 
caracterul intervenției Ro
mâniei în primul război

mondial, sau o discuție 
despre legătura între baza 
economică și structura so
cială și manifestările din 
suprastructură, legătură, 
interpretată uneori sim- 
5list, ca nemijlocită, cînd 

e fapt ea este mediată 
și mai greu sesizabilă. 
Teme sînt multe, și elu
cidarea acestor probleme 
înseamnă a feri cercetarea 
istorică de erori în lanț.

— Gustul, dragostea 
pentru istorie și înțelege
rea ei, mi se pare că toa
te acestea se împlinesc în 
perioada de studiu. în ce 
măsură credeți că manua
lele de istorie satisfac exi
gențele unei atari misiuni?

— Cred că învățămân
tul are un rol fundamental 
pentru fixarea unor idei, 
unor jaloane esențiale. 
Cunoștințele, Informarea 
elevilor și studenților mi 
se par insuficiente. Se re
simte lipsa unor tratate 
generale, a unor sinteze 
reduse ca proporții, care 
în forme foarte atrăgătoa
re să redea momentele 
importante ale istoriei. Sti
lul lucrărilor de istorie 
trebuie mult îngrijit — și 
rămîne un deziderat ma
jor acela de a ieși dintr-un 
anumit vocabular tip. Țin
ta ar fi ca o lucrare de 
istorie să fie o operă lite
rară — poate asta asigură 
durabilitatea cronicarilor, 
dincolo de informație și 
interpretare, harul și far
mecul deosebit al limbii 
lor. Ar trebui să depășim 
prejudecata și reținerea că 
un stil colorat și încerca
rea de a reînvia o anume 
atmosferă sînt proprii nu
mai unei lucrări literare.

— Poate... literaturizez, 
dar cred că trebuie să 
scrii cu dragoste istoria. 
Și cu pietate. Mă gîndeam 
dacă nu cumva Sadoveanu 
cu a sa „Zodie a cance
rului" v-a îndemnat să 
scrieți „Ion Vodă cel Vi
teaz".

— Și cu „Frații Jderi*. 
Da, dar indirect. Prin 
marea forță de evocare, 
irezistibila emoție pe care 
o degajă cartea, chiar 
dacă marele scriitor și-a 
permis unele licențe față 
de istorie. Am scris 
„Ion Vodă cel Viteaz* 
— de altfel, mi-am 
depus și lucrarea de doc
torat, cu același subiect, 
dar amplificat și cu o 
sumă de documente inedi
te lucrare în care, re
flectând asupra temei, am 
adus unele interpretări 
noi sau unele rezolvări, 
mai ales asupra aspectelor 
interne ale domniei — am 
scris-o deci, pentru că 
găsesc că domnia lui Ion 
Vodă a fost o manifestare 
de forță, de vitalitate șl 
dorință de a trăi și a-șl a- 
păra drepturile fundamen
tale, al poporului nostru. 
Am încercat să recompun 
imaginea acestei domnii, 
ecoul european pe care 
l-au avut evenimentele 
din 1574.

— Alte proiecte ?
— Voi continua, îm

preună cu Mircea Malița 
și Vîrgil Cîndea volumul 
II al „Istoriei diplomației 
românești" — care va cu
prinde momente din vea
cul al XIX-lea, pînă la 
primul război mondial. De 
fapt, nu este o istorie a 
diplomației, ci numai o 
spicuire a unor evenimen- 
te-cheie, spicuire care 
să pregătească o Istorie 
completă a diplomației 
românești. Pregătesc, de 
asemenea, o monografie a 
acelei luminoase figuri
care a fost 
Bătrîn.

Mircea cel

— Istoria noastră are
încă asemenea figuri lu-
minoase. Așteptăm de la
dumneavoastră, istoricii — 
să ni le redăruiți în pa
gini de autentică vibrație 
emoțională și adevăr.

SMARANDA JELESCU

La înălțime (Dansatori din ansamblul Ciprian Porumbescu-Suceata> 
Foto : AGERPRES

„NUFĂRUL," FLOARE RARĂ
Cunoscuta spălătorie chimi

că de pe Calea Moșilor — a 
cărei operativitate variază 
după dorința clientului între 
24 de ore și 3 zile — purtând 
sugestiv numele imaculat al 
nufărului, floare de apă, dă 
semne de ofilire. Trei pătrimi 
din .timpul de lucru al centru
lui oferă clienților posibili a- 
vertizareă deTdd' consolatoare : 
^capacitatea de lucru comple
tă". Dacă ai avut norocul to
tuși' sâ vii la timp, te așteaptă 
un rînd masiv și dacă șansa 
îți surî'de în continuare poți a- 
jurige în” fața salariatei care 
■primește obiectele destinate 
curățirii, diipă 45 de minute 
sau o oră Exodul însă nu s-a 
terminat. Ochii ageri ai func-

ționarei examinează obiectele 
și de foarte multe ori verdic
tul este inatacabil : „Spălați-l 
acasă, cu apă și săpun Noi 
curățim chimic și aceste pete 
nu se scot în aparatele noas
tre". Și se mai spune că nufă
rul este o plantă de apă ' Fără 
glumă însă Poate fi aceasta 
scuză pentru o spălătorie mo
dernă ? Universalitatea servi
ciilor de curățitorie ar trebui 
să fie premiza obligatorie de 
la care să se plece în organi
zarea unei asemenea unități, 
pînă la ora aceasta unică în 
geografia bucureșteană Oare 
tehnica fnodernă se poticnește 
neputincioasă în fața posibili
tăților magice ale apei și să
punului ?

Se spune-că Nufărul, acum 
floare rară, se va înmulți cu 
o nouă unitate, a cărei capaci
tate de lucru va fi mult spo
rită. Se gîndește întreprinde
rea de industrie locală re
zolve problema ape: șl săpu
nului? devenită după cum se 
pare, mai grea decit rezolva
rea cuâdra turei cercului cu 
care se chinuiesc matemati- 
cienii încă de" pe vremea lui 
Țhales ? In ce ne privește, noi 
am prefera să nu mai plecăm 
acasă de la curățitoria „Nufă
rul- cu recomandarea „spă
lați-l cu apă și săpun- ci să 
primim de acolo îmbrăcămin
tea imaculată, ca floarea ce-i 
stă pe blazon.

ATANASIE TOMA

/
o scrisoare

de MIOARA CREMENE

Scumpă prietenă 
Valentina.

E straniu: abia 
ne-am cunoscut și to
tuși te pot numi ast
fel /... „Scumpa rnea 
prietenă", de cînd 
ii-am primit scrisoarea 
mă gîndesc adeseori 
la senozitatea rîndu- 
>ilor tale. Mă bucur 
că la începutul dru
mului meu de poștaș 
ne-am putut întîlni.

De mult, înainte de 
a se cunoaște, oame
nii obișnuiau să-p 
trimită unul celuilalt 
portretul Dai o scri
soare este mult m/rt 
mult decit atît subți
rimea verisillui. alege
rea cuvintelor, unele

expresii, cîteodată in
voluntare greșeli, zu
grăvesc pe hirtie ceea 
ce pe pînză se izbu
tește mai rar și mai 
greu. Elista un inefa
bil al paginilor puse 
în plic; ceea ce se 
află cuprins in rîn- 
duri, printre rînduri și 
chiar în cele mai mă
runte interstiții dintre 
litere, făurește pînă la 
urmă prietenia, mat 
posibilă derît printr-o 
simplă întîlnire. Cu 
atît mal mult rînduri- 
te venite de la tine 
sînt surprinzător de 
plăcute.

Totuși — trebuie să 
țl-o spun deschis și 
de la început — nu

tot ce am aflat in ele, 
despre ' tine (dincolo 
de greutățile prin ca
re treci), a putut să 
mă bucure.

lnu spui: „...Sînt 
învățătoare și în ora
șul acesta de munte 
ce aș putea face alt
ceva tn timpul liber 
decit td citesc, rau 
să adun laolaltă pa-

Fiindcă intr-o astfel 
de situație sini șt
eu... .

Mai departe 
,„..lntîmplările 
care trec pot 
banale. Fac 
dintr-o familie cu co
pii numeroși și părin
ții m-au crescut greu, 
îmi cîștig acum exis
tența singură — dar

scrii ? 
prin 

părea 
parte

PREMISE ALE CULTURII^
Cultura filozofică reprezintă 

condiție indispensabilă formării 
profilului spiritual complex al o- 
muiui social:ului. Și de aceea, 
constatarea faptului că sub acest 
aspect pregătirea de cultură ge
nerală a tineretului nostru lasă 
încă muh de dorit, nu trebuie 
priviți co indiferență. Problemele 
de ooto-ogie, episztemologie, lo
gică, constituie încă pentru o 
carte însemnată din intelectuali
tatea tiniri noțiuni necunoscute. 
Acest fapt trebuie să ne dea de 
șfodit, întroeft filozofia nu este 
rtn q știință ce trebuie lăsată 
pe seama specialiștilor d și un 
sfătuTtor tuțelept, care ne ajută 
să înțelegem sensul vieții și s-o 

antentic. Nu sînt, și nu

FILOZOFICE
vor deveni niciodată anacronice 
— ori cîte răspunsuri ar fi primit 
în decursul istoriei — întrebă
rile ce iscodesc esența omului, 
sensul vieții, sau esența adevăru
lui, problema libertății și respon
sabilității umane. Problema cul
turii filozofice, formarea unui 
public cititor de filozofie compe
tent și larg informat, constituie, 
de aceea, una din principalele 
sarcini ale stadiului actual de 
desăvîrșire a revoluției socialiste 
în domeniul culturii.

începutul trebuie făcut tn 
școală. Conținutul cursului corn-

ÎN EDITURA POLITICA A APĂRUT! 

Gheorghe T. lonescu 
ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID 

IN SPRIJINUL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Lucrarea InUțisazâ pro

clame importante referitoare 
. la munca de partid d±n in
stitutele de cercetări științi
fice Pe baza experiențe: or- 

I ganrzațiilor de partid din ra
ionul 30 Decembre. Bucu
rești. broeura abordează 
multilateral aspectele esen- 

j țiale. problemele majore ale 
activității de partid, eviden- 

; țiază direcțiile ta care acțio- 
I nează. metodele folosite, ro
lul organizațiilor de partid 
și a comuniștilor din aceste 
unități de cercetare științi
fică Tratarea diferitelor la
turi ale muncii de partid se 
face potrivit condițiilor spe
cifice activității organizații
lor de partid din cercetarea 
științifică. Autorul conturea
ză complexitatea și varieta
tea problemelor ce se ridică 
în munca de partid din acest 
sector.

L

A
Ocnvitaira 

ocgaiiwtiilor de partid 
în sprijinul 
cercetării siănțifice

binat de Economie politică și So
cialism științific ce se predă a- 
ci^m în școli nu poate constitui 
în .suficientă măsură fundamentul 
teoretic al unor preocupări filozo
fice ulterioare. Odată cu trecerea 
la învățămîntul general de 12 ani, 
este posibilă și necesară intro
ducerea unui curs de filozofie 
generală care să reprezinte o in
troducere în problematica filozo
fică tradițională prilejuind în ace
lași timp un prim contact al ele
vului cu figurile reprezentative 
ale filozofiei universale. Urmele 
lăsate de omenire tn istorie nu se 
descifrează doar pe cîmpul de 
luptă d și tn arena duelurilor 
teoretice. Mi se pare la fel de 
dezolant si nu știi dne a fost 
AristoteL Kant sau Hegel ca și 
ignorarea importanței istorice a 
lui Alexandru Macedon sau a lui 
Napoleon.

Curiozitatea pentru probleme
le „de ce“-ului filozofie trezite 
de școală sau de lectura proprie, 
trebuie însă alimentată și culti
vată printr-o literatură filozofică 
corespunzătoare. Editurile de 
specialitate au făcut pînă acum 
prea puțin pentru a pune în cir
culație valorile reprezentative 
ale filozofiei marxiste și nemar- 
xiste contemporane. Tn mod pa
radoxal asupra operei și impor
tanței lor s-au scris la noi nume
roase exegeze sau chiar mono
grafii întregi, în vreme ce lucră
rile originale care constituie o- 
biectul acestor studii rămîn în 
continuare netraduse.

Tn vederea stimulării gustu
lui public pentru lectura filozo
fică, editurile ar trebui să acor
de o atenție sporită și tipăririi 
unor lucrări de nivel mediu, 
pentru nespecialiști. Mă raliez 
întrutotul propunerii făcute, nu 
de mult, de Petru Pînzaru în

vreme a fost reparti
zat în localitatea noa
stră un medic tînăr 
care mi-a spus că do
rește să-și întemeieze 
o familie. Cu timpul 
ne-am împrietenit, in
cit în cancelarie și in 
oraș colegii, prietenii 
se obișnuiseră să ne 
întîlnească împreună 
și ne credeau logodiți.

neva poate in locul 
meu ar fi socotit ne
cunoscuta din Bucu
rești o rivală și ar fi 
căutat să se lupte. 
Pentru mine, acest 
mod de a proceda 
este sub demnitatea 
mea.

Dar purtîndu-mă 
așa cum îmi e firea 
m-am izbit de sufe-

POATE DESPRE DEMNITATE
gini Rngâ pagini. Cu 
toate acestea, sincer 
vorbind, nu m-aș fi 
adresat dumneavoas
tră dacă nu aș fi avut 
nevoie de înțelegere 
și sfaturi Am citit în 
ziar că prin articole și 
sfaturi au fost aiutați 
mulți tineri care au 
aftins în situații nedo
rite. lată-mă, deci.

locuiesc împreună cu 
ei și încerc să-i ajut, 
deși, adeseori nu mai 
avem aceleași păreri. 
Principala neînțelege
re între noi e prici
nuită de faptul că ei 
se g’âhesc să mă va
dă măritată într-un 
fel e firesc, sînt fiica 
cea mai mare.

Acum o oarecare

Eu eram mulțumită, 
deși pe de altă parte 
mă miram cînd pleca, 
adeseori, la Rucureștt, 
fără să aibă 
întemeiate și 
fără să-mi 
vreodată să-i 
..Fără intenție rea, ci 

gîndindu-mă la trăini
cia căsătoriei noastre, 
m-am interesat. Am

motfoe 
mai ales 
propună 
însoțesc

fată pe care o mințea 
la rîndtd ei ascunzîn- 
du-i existența mea și 
căreia eu, îi făcusem 
un rău nevoit..."

...„Nu știu cum ar 
fi acționat altcineva 
în locul meu", conți 
nuă scrisoarea. Ev 
însă am hotărit să 
rup Am făcut bine r 
Am făcut rău ? Altei-

rința celor din familie 
(„partida" li se păruse 
fericită. Părinții spun 
„te - ai compromis 
le-ai făcut de ris*) 
Acestea Sînt mentali 
tățile provinciei. întîl 
nesc, de asemenea 
zîmhete ironice lo 
mulți cunoscuți. Le 
pot da tuturor expli
cații ? Cred că m fi

mai bine să încerc să 
obțin un transfer, ca 
să ies, plecind, dintr-o 
situație neplăcută, în
jositoare..."

Nu, dragă Valenti
na, oricît de prietenă 
ți-aș fi nu pot să-ți 
dau dreptate și să so
cotesc că ai face bine 
să pleci. Există la tine 
un ciudat amestec de 
curaj și teamă, de ho- 
tărîre și de fugă în 
fața răspunderii. Și 
dacă am dat publici
tății fragmente din 
scrisoarea ta, este 
pentru că adeseori 
oamenii acționînd cu 
seriozitate se sperie 
de gravitatea proprii
lor lor gesturi. Să 
fugi, să te lași goni
tă de ceea ce singură 
socotești că sînt men
talități vechi, preia- 
lecăți retrograde P Ni
meni nu putea să-ți 
<mpună să rupi cu a- 
tîta severitate, dar de 
vreme ce ai avut acest 
curai, nu crezi că el 
te obligă să rămîi —

calmă în fața răspun
derii ?

Ai procedat bine, ai 
procedai rău ? Fără 
îndoială, doar dragos
tea adevărată poate fi 
afit de intransigentă. 
Chiar felul in care ai 
decis îți demonstrează 
sentimentele pentru 
omul în stare să te 
mintă. De aceea cred 
că totul nu e pier
dut. Dacă îmi este 
permis să-mi spun pă
rerea, prevăd că dem
nitatea îți va aduce 
mai sigur cîștig de 
cauză.

Totuși, dacă nu se 
va înfîmpla astfel, da
că nu atît fata necu
noscută din București 
cît minciuna spusă, 
vă va împiedica să vă 
continuați colea înce
pută împreună, tot 
consider că după ce 
ai făcut niște pași 
hotărîți de propria 
ta lunecată, nu te 
poți lăsa împinsă la 
cei următori de pre
judecățile altora.

N

paginile ziarului, de a se 
edita o ’ colecție de „Inițiere fi
lozofică" pentru publicul lar£ 
cuprinzînd lucrări privind obiec
tul și ramurile filozofiei, istoria 
ei, problematica ei de bază, 
funcția ei sociâl-culturală, curen
tele filozofiei contemporane etc. 
La fel de necesară ni se pare 
și reeditarea lucrărilor filozofice 
și eseistice ale lui V. D. Roșea, 
M. Ralea, sau T. Vianu, lucrări 
ce au contribuit substanțial h_ 
formarea culturii filozofice a in-] 
telectualității românești dinți — 
cele două războaie.

Efortul școlii și editurilor de 
a forma și educa un public citi
tor de filozofie trebuie conjugat 
cu cel al autorilor din acest do
meniu de a cuceri interesul pu
blicului respectiv Pentru a cîș- 
tiga o largă audiență, cartea de 
filozofie trebuie să fie, atît din 
punct de vedere al conținutului 
cît și al formei, accesibilă și ne- 
specialistalui.

Evident, nu negăm prin acea
sta importanța hotărîtoare a lu
crărilor esențiale ce rezolvă pro
blemele la un înalt nivel teoretic, 
greu accesibil publicului larg, 
lucrări ce constituie baza cerce
tării științifice propriu-zise. Nu
mai acestea însă, nu pot asigura 
larga circulație a ideilor filozofi
ce în rindul publicului.

Una dintre piedicile, nu tocmai 
mici, în calea unei mai largi răs- 
pîndiri a lucrărilor filozofice o 
constituie și forma stilistică gre
oaie, anchilozată, plată, ce carac
teriza pînă nu de mult o bună 
parte din lucrările cu conținut 
filozofic, apărute la noi...

Dar creație în ordinea filozofi
că, presupune și un efort de în
noire a lexicului și adesea a topi
cei limbajului de specialitate. E- 
xemplul lui Lucian Blaga poate 
constitui în acest sens o temă de 
meditație. „Cîtă plasticitate — 
scria el — cîte nuanțe și cîtă 
savoare, ce adîncime și ce pers
pective s-ar putea introduce în 
graiul filozofic românesc, dacă 
uneori, la locul potrivit, s-ar 
recurge iarăși la cuvîntul într-a- 
devăr românesc așa cum îl dez
văluia pînă în rădăcini și cum îl 
ridica în slava conștiinței un 
Samoil Clain" O analiză a pei
sajului filozofic românesc între 
cele două războaie mondiale ne 
relevă marea sa varietate stilis
tică care circumscris tradiția sti
lului academic maiorescian (P P. 
Negulescu, I. Petrovici, T. Vianu 
S-a.), discursul filozofic baroc al 
lui I. Pop — Florentin, stilul 
„scentist* al lui V D Roșea, M. 
Florian, E. Sperantia, sau cel 
eseistic susținut de M. Ralea.

Efortul de educare și formarea 
unui public larg, cititor de filo
zofie, e necesar să fie conjugat 
și cu efortul de a da elegantă, 
strălucire și căldură personală 
studiilor și cărților noastre de fi
lozofie astfel îneît, parcurgerea 
lor să nu fie, pentru cititor doar 
un prileî de satisfacere a curio
zității intelectuale, ci și unul de 
reală satisfacție estetică în sen
sul celei mai bune tradiții filo
zofice românești

:a, JlJ
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VALERIU ARDELEANU

rea devenise un fel de reședință 
de vacanță a studenților Facul
tății de filozofie. Din anul 1957 
și pînă anul 1961 în fiecare 
vară sute de studenți erau pre- 
zenți aici la munca patriotică. 
Ziua, pe ogoarele gospodăriei, 
participau la lucrările agricole. 
Seara, la club, un program ar
tistic, o reuniune sau 
cu iubitorii poeziei, 
erau îndrăgiți pentru 
și pentru voioșia lor
de fiecare dată cu multă ospita
litate. Păcat că tradiția a fost o 
vreme abandonată. Dar cine știe 
poate că G.A.S. Siliștea va de
veni cea de a doua reședință de 
vacanță a studenților de la Fi
lozofie.

o întâlnire 
Studenții 
hărnicia 

și primiți

Costinești, alții la Pîrîul Rece 
sau la Izvorul Mureșului. Cei 
mai mulți vor fi oaspeții mînăs- 
tirilor din nordul Moldovei, ai 
Văii Prahovei sau ai Munților 
Apuseni, străbătând itinerariile 
unor interesante excursii stu
dențești. Dar toate acestea după 
20 iulie. Pînă atunci... dar mai 
bine să-i lăsăm pe ei să vor
bească. Ion Bari, secretarul co
mitetului U.T.C. al anului I:

— Mîine, la G.A.S. Frățilești 
va avea loc premiera vacanței 
Sîntem nerăbdători să facem cu
noștință cu gospodăria, cu spe
cialiștii de aici, cu muncitorii. 
Ne vom strădui să muncim bine, 
să contribuim cu bune rezultate 
la strângerea la timp a recoltei: 
Altfel nu ne vom simți bine în 
tot restul vacanței.

la Urleasca — Făurei. Cei de la 
Drept, Fizică-cilimie, Arte plas
tice — la I.A.S. Medgidia, „lim
bile romanice" la Topraisar. 
Două brigăzi de la „limbile 
slave" la Moșneni, tot în Dobro- 
gea. Și așa mai departe. Acum, 
prezența lor nu face decît să res
pecte o planificare riguros întoc
mită anterior. Iar atmosfera de 
trăire intensă, pe care o degajă 
sutele de studenți o completea
ză firesc, muțind pe peroanele 
Gării de Nord febrilitatea sălilor 
de examene.

După cîtva timp, crainicul va 
anunța din nou :

— Trenul nr. 8 003 pleacă 
peste cinci minute în direcția...

800 de studenți ai universității 
au pornit ieri dimineața cu tre
nurile care i-au dus în mai mul
te direcții, dar cu una și aceeași 
destinație : taberele de muncă 
voluntar-patriotică.

INTR-ADEVAR,

OSPITALITATEA

NOASTRĂ

NICOLAF. PANA

MARIAN CALIN

PREMIERA

VACANTEI

VA AVEA LOC

DUDU BUJOR

DA EXAMEN"

înconjurat de studenți, șeful 
serviciului planificare de la 
G.A.S. Siliștea, Vladimir Lisnic, 
dă explicații. Conducerea gos
podăriei l-a delegat să-i înso
țească pe studenți, să le dea 
toate detaliile cu privire la or
ganizarea muncii și odihnei în 
zilele pe care le vor petrece la 
Siliștea. Și șeful serviciului pla
nificării are ce relata : S-a făcut 
și un temeinic plan de lucru; 
studenții vor munci la recolta
tul păioaselor și vor fi remune
rați conform normelor în vi
goare. Conducerea gospodăriei 
speră într-adevăr că studenții 
se vor simți bine, vor lucra 
bine, și că vor cere și în anii 
viitori să fie oaspeții G.A.S. Si
liștea. Dacă se va întîmpla așa 
înseamnă că nu numai hărnicia 
studenților ci și ospitalitatea si- 
liștenilor va primi un califica
tiv bun.

SI LA FRĂȚILEȘTI

Studenții Facultății de Finanțe 
(I.S.E.-București) și-au alcătuit 
planul de vacanță. Unii vor 
merge pe litoralul Mării Negre, 
în tabăra studențească de la

DE 800 DE ORI

„PREZENT"

— Trenul personal 6 001 plea
că peste cinci minute în direc
ția : Urziceni, Făurei, Brăila, Ga-

CEREREA

SI OFERTA

Un amănunt deosebit s-a rele
vat în cursul discuțiilor. Un amă-

pentru dînșii s-au completat a- 
proape din prima zi, iar cei care 
au mai solicitat după aceea au 
rămas pe dinafară. „Cauza aces
tei stări de lucruri, a precizat 
dânsul, o vid într-o organizare 
care n-a întrunit toate califica
tivele. La nivelul Centrului uni
versitar cred că trebuiau rezol
vate niște relații mai apropiate 
cu unitățile agricole ; fără îndo
ială și ele ar fi avut nevoie de un 
număr mai mare de brațe 
muncă".

„In orice caz, pentru anii 
itori, consider că acțiunea 
trebui să înceapă mai din timp» 
din luna octombrie chiar, afirma 
și asist univ. Feodor Chirilă^ se
cretarul Consiliului U.A.S. al 
Universității bucureștene. Toc
mai de aceea s-au semnalat anul 
acesta unele goluri organizatori
ce : timpul a fost prea scurt La 
anul viitor însă solicitările vor 
fi evident mai mari și aceasta 
impune o pregătire prealabilă pe 
care a-și vedea-o sub forma unor 
ieșiri efectuate și în cursul anu
lui de studiu la unitățile agricole 
din jurul Capitalei".

CANTONA

ION BARI, unul din protago
niștii premierei de la Frățilești

DE LA BUDEȘTI

MENTUL"

primă imagine în ținută de lucru

Știrea captivează, cu toate că 
cel ce-mi vorbește o consideră de 
domeniul firescului.

— Da, am renunțat Ia canto
namentul de Ia Snagov, în favoa
rea muncii patriotice — îmi măr-

ieri ; „noi, însă, vom merge cu trenuldenerăbdători, arhitecții au plecatMai

lăți... Vă rugăm poftiți în vagoa
ne... Vi dorim călătorie plăcută.

__$i, treptat, la ferestrele va
goanelor nu se mai văd decît 
mîinile fluturând. Alte mâini de 
pe peron flutură și ele : „Vă do
rim călătorie plăcută" — rostește 
parcă și gestul acesta. Cei care 
au rămas pe peron vor pleca însă 
și ei în curând, în alte părți. Au 
venit mai devreme doar să-î con
ducă pe colegii lor de la alte fa
cultăți și să vadă încotro pleacă. 
Pentru că e poate pentru întâia 
oară cînd studenții nu se mai 
deosebesc între ei după grape ri 
facultăți, ci după locul de desti
nație. întrebarea care se repetă 
cel mai des acum este „unde 
pled întrebare care își găsise 
însă răspunsul cu multe zile mai 
înainte. Se știa deîa de aria 
timp, cu exactitate, cine va ple
ca, ur.de, câți. Băieții de la Fa
cultatea de limba română la 
I.A.S. Bărboși- Cei de la fizică.

turisește Ion Enache, student în 
anul III la Institutul de cultură 
fizică. Și n-aș vrea să fiu înțeles 
greșit. Nu e vorba de un act de 
bravura, ci de o temeinică chib
zuință. Ce-aș fi făcut la'Snagov? 
O ieșire pe apă intre doua cea
suri de odihnă și nu mai știu cite 
de somn. Cei voi face la Budești? 
Voi lucra pe combină, la încăr
cat saci. Efort continuu, solicita
re serioasă. Spuneți și dv., unde 
sînt mai cîștignt ?

Alegerea mea e bine făcută si 
nu trebuie să vă mire. Pentru că 
așa, sau aproape așa, văd eu ros
tul unui cantonament: locul unde 
efortul să fie intensificat, fața de 
antrenamentele obișnuite, 
deștiul îmi va fi, astfel, un 
tonament necesar.

— Parcă numai pentru
Pe noi, ceilalți, ne-ai întrebat, 
intră în vorbă și Berthold Al
brecht, coleg de grupă. La fel 
cred și eu. Cele 20 de zile de 
muncă voluntar-patriotică vor fi 
pentru noi toți un stimul de re
confortate și repunere în valoa
re a potențialului fizic. Mai cu 
seamă că toată luna iunie, cit 
am avut examene, a trebuit să 
schimbăm terenul de antrena
ment cu scaunul din sala de 
lectură. La noi, Ia Binținți, con
tinuă el (umflînd ușor pieptul de 
parcă ar fi vrut să spună : Acolo, 
de unde-a pornit Aurel Vlaicu), 
se muncește serios, iar noi, stu
denții, nu ne-am codit ca în fie
care vacanță să dăm o mînă de 
ajutor.

Treptat discuția se lărgește, alții 
și alții avînd un cuvînt de spus ; 
acum, cu 15 minute înainte de 
pornire. O adevărată „masă ro
tundă", alături de cele două ma
șini cu motoarele încălzite, gata 
de drum. Sînt printre ei studenți 
cu care institutul se mîndrește, 
care — după părerea lui Tudor 
Zoitl — „dacă ar fi să se dea

PRIMA ZI

SENTIMENTUL GENEROS

rețea este momentul sau 
epoca cind omul iși începe 
cursa lungă în viață. Fără 
această dimensiune la 
care trebuie ambiționați 
oamenii încă din adoles
cență să fie cit mai gene
roși — a îmbogățirii conti
nue cu informații noi și cu 
o specializare a acestei in
formații într-o anume di
recție precum și cu încre
derea necesară pentru a 
duce sarcinile preluate mai 
departe — tinerețea nu 
poate să-și îndeplinească 
rolul ei.

TIMPULUI

Vasile
Emil

Insti-
două

note, vor obține și la această 
„disciplină" tot 10". Cîțiva din
tre ei ? Eugen Dănilă, 
Marcu, Mircea Șțefănuț, 
Ambruș, Ferencz Lehner.

...Orele 10,30. Pe poarta 
totului de cultură fizică
mașini, cu drapele arborate la 
cabină, ies însoțite de cîntec. Di
recția : G.A.S.-Budești.

★

280 studenți de la Universita
tea Craiova, împreună cu alți 
180 colegi de la I.S.E. — Bucu
rești, vor „debarca" la întreprin
derile agricole de sfat și G.A.S.- 
uri din regiunea Oltenia.

Comunele Segarcea, Pleșoiu și 
altele, vor găzdui studenții ve- 
niți la o mare acțiune de mun
că voluntar-potriotică, întreprin
să în acest an de tineretul stu
dios, în campania de recoltare a 
păioaselor. - ~~

Gazdele s-atr pregătit să-și pri
mească -.oaspeții ...după o cunos
cută ospitalitate.-- ■-

DE MUNCĂ

Orele 16. Ne parvin cele dintîi vești de la locurile de desti
nație. La telefon tovarășul Florin Munteanu, directorul gospo
dăriei de stat din Popești-Leordeni: „Cei 60 de studenți de la 
Institutul de arhitectură sosiți cu o seară înainte în mijlocul nostru 
au început astăzi munca. La ora 7 dimineața, odată cu ceilalți 
muncitori ai gospodăriei âu ieșit fâ cîmp». 15. la șțpnșul lucemei,* 
15 la recoltatul orzului iar restul la grădina de..legume. Deși 
socotită „de acomodare" cea dintîi zi s-a soldat cu rezultate fru-r 
moașe, care ne îndreptățesc speranța Că ajutorul pe-care ni-1 dau-’ 
studenții va fi pe măsura așteptărilor. Iri ceea ce-i. privește ere-; 
dem că și ei se simt bine la noi. I-am găzduit într-o vilă îftl 
rrJfocu! unei livezi, ne îngrijim să le asigurăm o masă pe măsura? 
poftei de mincare pe care aerul, soarele și munca le-o dau".

Alte vești continuă să sosească. ;

(Poet fecund și excelent 
apreciat de critica de au
toritate, eseist și roman
cier, publicist și dramaturg, 
fișierul său bibliografic ui
mește prin dimensiuni. Deși 
primul să volum de poe
zie Cîntece de pierzanie 
apare după ce poetul îm
plinise 30 de ani, tinere
țea sa dovedește o „cursă 
lungă de-o viață" echi
pată solid încă din anii

din Sebi 
vîrstă de 25—: 
un intelectual 
o solidă prexâ 
fică și cu o pasiune a cer
cetării care a ocupat în 
viața sa un loc tot atât de 
însemnat ca și aceea a 
creației poetice.

Continuind dialogul cu 
Mihai Beniuc. opiniile sale 
despre tineri și semnifi
cația tinereții se înalță 
însăși din substanța bo
gată. a unei rieți căreia 
i-a rămas fidel încă din 
tinerețe).
EXISTĂ UN ENTU

ZIASM LUCID-
Rep : Credeți că la 

o distanță de 20 sau 
30 de ani, generațiile 
tinere își 
adăugîndu-și noi va
lori, structura lor in
ternă ? Cum socotiți 
câ se particularizează 
actuala generație tî
nără față de cea pre
cedentă, generația 
marilor șantiere ale

UN

modifică,

ție tânără 
mită cea 
războaie _ ■ - fe 
o oenerzVe de unedzai de 
după război fi o alta, cea 
actuali, pe care o cunmr 
mai ales prin stodenții 
mei. Generația dintre cele 
două războaie era mult 
mai eterogenă întâi
din cauza structurii sociale 
a României și mult mai 
variată în ceea ce privește 
obiectivele pe care le ur
mărea, ceea ce nu era un 
lucru întotdeauna bun fi
ind debusolată de culoa
rea politică eterogenă a 
țării — unii trăgeau spre 
dreapta, alții în altă parte 
și o altă categorie a ei tin
dea încă de atunci spre 
acel drum pe care se gă
sește în momentul de față 
țara noastră. Ea era vitre
gită și pentru că nici po
sibilitățile de educație nu 
erau aceleași și pentru că

I datorită îsfhaeBțexjt 
tipie care se exercitași asn- 
pca lor, cu mterese crotra- 

t doctori: adeseori. Gen
ț. 2 de după ai doejea 
boi este o scoerație 
omogena prin faptul 
există o unitate ia ceea 
privește (dealurile pusei 
aerian semn al statului so- 
cfaEst. Fără îndoială câ 
aceste idealuri servite de 
noi condiții de muncă și 
învățătorâ au generat în 
mod firesc un entuziasm, o 
încredere care nu avea 
cum să existe la generația 
premergătoare ei, formată 
între cele două războaie 
mondiale, ieșită din copi
lărie dintr-un război și aș
teptând să vină un altul. 
Peste contradicțiile socie
tății burgheze se adăuga 
atunci pericolul tot mai 
insistent al fascismului. In 
acest context social-istoric 
există desigur o radicală 
deosebire între generații. 
La generația tînără actu
ală se poate lesne obser
va că tinerii sînt destul

care se 
vârste 

cu timpul, sus- 
trâgându-i de la muncă, 
dimpotrivă fac mai mult 
decît îmi închipuiam eu 
câ pot face. Caracteristica 
esențială a acestei generații 
care trăiește în miezul vie
ții modeme este efortul 
specializării în adîncime, 
ambiția de a nu se profe
sionaliza oricum ci printr-o 
foarte temeinică 
a cunoștințelor 
pentru a putea 
îndeplinire sarcinile 
sociale.

însușire 
necesare 
duce la 

sale

Rep. : Un anume scep
ticism afirmă că roman
tismul vîrstei începe 
să-și piardă teren în e- 
poca modernă care cere 
de la o vîrstă prematură

M. B. Eu cred că ro- 
—.înrvmul nu este o chesti
une de epocă ci de vîrstă 
pesd k urmă. Sâ nu ui
tăm că tinerețea este e- 
poca când omul pe lângă 
marea bogăție de infor
mație pe care o poate a- 
capara are și o fațetă a- 
fectivă mult mai bogată 
decît la oricare vîrstă și în 
consecință această latură 
generoasă poate să țină 
entuziasmul la o înaltă 
temperatură. Chiar dacă la 
această generație în deose
bire de cea a marilor șan
tiere din epoca Recon
strucției adîncimea pro
fesionalizării înlocuiește — 
ca prim plan — entuzias
mul și romantismul de a- 
tunci, nu aș zice deloc că 
se poate produce o dispa
riție a lor, dimpotrivă, 
aș crede că ele au condiții 
prielnice de a se dezvolta 
într-o formă mai echili
brată, mai htcidă, dar în 
orice caz nu poate să lip
sească acestui tineret prin 
însăși natura vîrstei. Și 
realitatea vieții demons
trează că nu lipsește.

FRANCHEȚEA OPINIEI 
TREBUIE CENZURATA 
DE URBANITATEA EX

PRESIEI

Rep : .Mărturisind

ra-

poetului nedumerirea 
care ne încearcă ști- 
indu-i mersul ca o 
lavă pedepsitoare, 
polemica sa lirici ex
celând prin forța opi
niei categorice, fără 
menajamente, și
portind profilul său 
liric de Jt _ * 
nans la omul cuceri
tor prin urbanitate, 
i-am adresat următoa
rea întrebare:

Tinerilor li se cere
— în planul educației
— să fie cinstiți, să 
spună lucrurilor pe 
nume. în relațiile 
practice însă o tra
ducere ad litteram al 
unei atare educații 
este etichetată uneori 
ca lipsită de urba
nism. Oare cele două 
aspecte nu sînt puse 
în contradicție, nu 
sînt minate de o a- 
nume doză de jpocri- 
zie „pedagogică44 ’*

to-

M. B.: Eu cred că se 
poate spune oricărui lucru 
pe nume dar fiecare lu
cru trebuie spus oricînd în 
așa fel încît să nu jigneas
că pe cel vizat. Faptul că 
se vorbește de urbanitate 
nu trebuie să-i facă pe ti
neri să considere că lucru
rilor nu trebuie să le spui 
pe nume, dimpotrivă ; dar 
oricare lucru poate fi co
municat fără ca prin acea
sta să se ajungă la slăbirea 
relațiilor dintre oameni. 
Nu cred că tinerii ar tre-

boi să creadă câ având re- ■ 
lafrî civilizate sau comu- 
axând opinia lor fără in- 
sulte, jigniri, ar fi fățarnici 
tot așa cum sînt convins 

:â educația ar pierde enorm 
cînd i-ar învăța pe tineri ' 
sâ nu privească sau să nu 
primească adevărurile în 
față. Altfel, relațiile căl
duțe, fără comunicări de i 
Opinii principiale< 
zează germinația unor vicii 
morale implicații sociale. • 
Carierismul,,-bunăoară,. exi- | 
stă în. toate societățile ome- i 
neștT și este.periculos so
cietății minînduri -struc- | 
tura.* Desigur că Ia noi’- 
lucrurile se prezintă altfel I 
dar carierismul poate 
să-și facă loc printr-o i- | 
nerție de conștiința. Edu- I 
cația ar trebui să aibă un I 
caracter și mai real și ar 
trebui să pregătească oa
menii — în special pe cei 
tineri — în așa fel încît 
fiecare să caute să ajungă 
acolo unde dovedește că 
are reale însușiri. Educa
ția, dar, de asemeni, con
trolul social, opinia pu
blică pot fi foarte efici
ente pentru a împiedica 
nașterea unor fenomene 
pernicioase social.

♦

l-

1934) care poate fi 
socotit alături de 
Mărul de lingăi drum 
arta poetică a lui 
Mihai “ - -
eroare 
mară 
tunci 
du-I pe Th. Mann — 
să crezi că poți rupe 
o floare măcar din 
„cununade lauri a 
artei fără să o plă
tești cu propria via
ță-. Sentimentul 
timpului, al -^preves
tirii senectuții stră
bate, laolaltă:cu ver
sul pedepsitor,: opera 
poetică a lufc Mihai 
Beniuc. Un - simplu 
truc poetic ?

Beniuc, „E o. 
cu ispășire a- 
— spunea a- 
poetul citîn-

.OMUL CARE A ÎNȚE
LES CÎT POATE ȘTI, 
:ît poate face și 
:ît poate spera 
W MAI POATE CA- 
)EA ÎN DEZNĂDEJDE"

Rep;: Există un eseu 
(Meșterul Manole,

i

M. B. Deși am vorbit 
încă din primele- mele 
poezii despre moarte și 
despre bătrânețe nu sînt 
omul — în ciuda scurgerii 
calendaristice —„să. se 
simtă bătrîn.. Sentimentul 
timpului care tre^emu e 
un sentiment pe care-l am 
numai eu, ci îl au toți oa- - 
menii. Pentru mine acest - 
sentiment are o- valoare 
pozitivă în sensul-că îmi 
atrage mereu atenția că 
mai am multe de făcut, , 
că nu pot pierde zadarnic, 
vremea,. că ..trebuie Să duc 
la îndeplinire . ceea ce în 
tinerețe mi-am fișat- Așa 
că pe mine acest send- • 
ment nu mă doboară ci 
dimpotrivă mă -ștîrnește, 
să ‘fiu mai-susținut în e- 
forturile mele literare, sau

științifice, sau pedagogic^. 
Cred -că- - fiecare om -și 
mai ales tinerii trebuie să 
știe .că timpul nu așteaptă 
și dacă nu știi să-l folo
sești, „te folosește' el pe 
tine împingîndu-te încet- 
încet la o parte ca apa 
care-împinge o seîndură 
uscată la marginea ei. E- 
sențial -este ca trăind acut 
sentimentul timpului să 
știi să înoți în ape adinei 
și să mergi înainte. 
Poate unora acest senti
ment le ..produce efecte 
negative, mie nu. El îmi 
dovedește prin activitatea 
mea de-Q viață că mai am 
multe de făcut pînă cînd 
cea mai importantă parte 
din ceea ce mi-am propus 
să fi fost terminată. Cu 
vremea devenim mai zgîr- 
ciți cu el, de aceea o pre
cocitate a maturizării a- 
cestui sentiment ar fi 
foarte fecundă vîrstei ge
neroase, a tinereții. Avînd 
acest sentiment îți creezi 
o
știind că 
nelimitat

disciplină 
timpul 
pentru

★

interioara 
nu este 
nimeni.

cei care cunosc•*' Pentru
în profunzime opera și 
viața autorului, este evi
dent că sentimentul timpu
lui hu este un truc poetfc 

' ci un memento care an
gajează permanent creația, 
construcția. E cel mai op
timist mesaj pe care-l a- 
dresează tinerilor, poetul,

ur.de


cunoscute sub

numele de

CUVINTE

excepțională ; 
despre ocazii

de AL MIRODAN

cadrul unui meci capătă pro* 
și devine elastic, fapt care-i 
să tragă de el după nevoie, 
obicei își spune cuvîntuL

a) exasperantă; 
trebuie lichi-

obiectelor

VASILE BARAN

•.Z-L—.i

CIRCULAȚIE

ACCELERAȚIE

LAOCOON

zic.
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Dicționarul

FOTBAL
Fotbalul românesc “ a) vezi cinematografia 

românească.
b) după o victorie asupra echipei F.C. Zan

zibar — n-avem ce-alcge din englezi c) după o 
înfrîngere în Campionatul Europei = n-avem 
fotbal.

Ferestrele federației =sînt îndeobște închise : 
altminteri nu s-ar cere, din cînd în cînd, prin 
coloanele ziarelor, cu tărie, deschiderea lor.

înaintașii = a) se află totdeauna pe punctul 
de a marca, dar rămîn foarte adesea acolo.

Ineficacitatea liniei de atac
b) trebuie analizată temeinic ; c) 
dată de urgență.

Ocazie de gol = mare sau 
n-am auzit niciodată vorbindu-se 
„mici" sau „mijlocii".

Balonul =“ a) e, orice s-ar spune, rotund ; b) 
poate fi lovit și condus; c) uneori curge.

Surprizele = a) în fotbal sînt oricînd posibile; 
b) cele mai multe sînt de zile mari.

11 m = a) în favoarea echipei favorite = clar 
ca lumina zilei ; pînă și reporterii din străină
tate au recunoscut aceasta; b) în defavoarea e-

chipei favorite — nu trebuia acordat i pin» ?i 
reporterii din străinătate au recunoscut aceasta.

Înfrîngere = a) rușinoasă! b) prilej de noi 
învățăminte.

Performanța = de zile mari.
Arbitrul = a) după victoria echipei favorite 

“ „arbitrul a ținut meciul în mină" b) după 
înfrîngerea echipei favorite arbitrul a fost 
cumpărat (varianta : vîndut).

Tiippul = în 
prietăți specifice 
ăjută pe jucători

Tehnica = de
Oboseala = vezi tehnica.
Lipsa de pregătire =■ vezi oboseala.
Fazele = se consumă.
Fault de obicei e grosolan.

Ascultător = a) dragi ; b) stimați.
Telș-spectatori = vezi ascultătorii.
Col = a) cea mai mare parte a lor sînt „gata 

făcute" sau „aproape sigure" și din această cau
ză pot fi „salvate" dar numai „în extremis", 
eventual „printr-o minune".

Judecata primitivului: — Asta 
e stimabile l Unul trebuie sa-

crificat ca celălalt să nu moa
ră de foame I

Desene de N. CLAUDIU VALURI

ILUSTRATE
de A. LAMBEANU

SOLOMON

Intr-un petec de pădure o albină rătăcită 
Poposi acum vreo lună pe o creangă Înfieri ti 
Și-ncepu grăbită tare să-și lucreze în tăcere 
Ceara necesară pentru primul fagure de miere. 
In aceeași zi, pe seară, se înfățișă albinei 
Un tăun ce-n opt cuvinte îi expuse ce-i si cina i 
Și că ar fi bine dacă ea, cu cei ce l-au trimis 
Ar crea o filială denumită „Dulce vis**. 
Fost-a de acord albina și în noua unitate 
De cu zori și pînă seara, să te ții activitate. 
Era totul o minune, un deliciu, o plăcere 
Ca-n zicala omenească unde cică, „curge miere". 
Erau mulți slujbași acolo, fiecare c-o problemă 
Pentru că se luase pomul ca proiect-mode! de schemă. 
Cîte crengi atîtea posturi și în fruntea tuturor 
Priceput fiind la miere e director ursul Mor. 
Șoarecele-i la arhivă (că în asta e capabil) 
Că-i prudent cică din fire, ’epurele-i șef contabil. 
Iar Tăunul cu ideea fiind element de bază 
E la plan, iar Lupul este pompier și om de pază. 
Și pentru că se umflase tare fondul de salarii 
Pîn-la urmă ca să-1 umple angajară și opt căriL.
Ei, și țoate-au mers pe roate fără vorbe și surpriză 
Pînă se-adună tot „Visul" în sobor de analiză.
Că atunci mai fiecare socoti că-i foarte bine 
Să discute-activitatea „incapabilei" albine. 
Viespile-o acuzară că nu-i mierea superioară 
Că mai toată ziulica-i pe teren, că-ntr-una zboară 
Că mîncase-n patru zile, fondul de zburat pe-o lună. 
Iepurele-a spus că-așa e și că treaba nu e bună 
Că mai au și dînșii drumuri, sînt atîtea de făcut 
Că i-a spus, dar că Albina a făcut tot ce-a știut 
Că lucrează neigienic, că-i murdară de polen 
Că ~ ---------- - - • -
Un
Iar ___ _ _ .
Că e mîndră, îngîmfată, înțepată, egoistă 
Și o mie de-alte rele din trecut ce-n ea persistă 
Și că trebuie să fie colosal de mulțumită 
Că prietenii-o ajută să muncească fericită. 
Iată însă că Albina se opri un pic din zbor 
înțepă și ici și colo-n stupefacția tuturor 
Și-aruncă vreo trei cuvinte în argou albinăresc 
Ce în omenește sună : Trîntorii de ce vorbesc T 
Și plecă iar mai departe, murdărită de polen 
Printre florile din cîmpuri, cum s-ar zice, pe teren. 
Vai, ce-a fost, ce hărmălaie, ce de vorbe de ocart 
Se semnară cinci decizii care o retrogradară 
Dar văzînd că-i tot degeaba, că ea tot la fel muncește 
Că nu vrea să-i înțeleagă cînd îi spun „prietenește* 
Hotărîră-n comisiune ca Albina refractară 
De pe schema lor să fie de urgență dată-afară.
(Și ca să n-apară vorbe, să nu fie vreo problemă 
Au tăiat în grabă postul de Albină de pe schemă).

ar fi surprins-o odată studiind din La Fontaine, 
sticlete și o cioară susținură că-i comod» 
o gîză zilieră că n-ar prea avea metodă

VIOREL BURLAGU

Mcâ ta

• Mulți începă
tori îl deranjau pe 
Liszt cu compozițiile 
lor. Intr-una din zile 
cind i se cînta com-

PATRU

RÎNDURI

Gimnastica bate pasul 
pe loo fa orașul Cluj.

Toți gimnaștii tar fn bloc
Bai mereu Da^ul ne loc 
Deci, IHnd Mrna. inelul
Au trecut la „Alunelul*.

Fotbaliștii de Ia „Me
talul* Tumu Severin a- 
buzeaz» uneori de duri
tăți pe teren.

Cind pun preț pe „strategia 
Asta tare, dureroasă : 
Ne-amintim de melodia 
„Au plecat olteni la coasă*

V, D. POPA

GLUMA
ACUM O JUMĂTATE DE VEAC

DUBLA calitate

I-AM URMAT SFATUL

— Cum, domnule Popescu, 
ebia au ieșit pepenii și ai și cum
părat doi ?

— Nu-s pentru mine madam 
lonescu : i-am luat pentru soacră- 
mea. Am auzit-o aseară că ți-ar 
da jumătate din viață pe un pe
pene.

GENTILEȚE

— Ce zici de Salonul oficial 
de pictură ?

— Maestre dragă, un ceas 
ți-am admirat tablourile!

— Numai pe ale mele ?!

— Păi tn dreptul celorlalte te 
înghesuite o grămadă de lume.

CU ACCELERATUL
— Ah, doamnă, de-ați ști cît 

că Iubesc I
— Așa repede ? Abia te tuiși 

tn tren I
— Nu uitați doamnă ci „voia

jăm* cu acceleratul l
(Din revista „Furnica 

1915—1916).

Uite, 1 s-a spus, pe locul a- 
cesta s-ar putea face-o casă: 
sub munte sînt copacii șt lingă 
rîu, nisipul, și mai încolo pia
tra, și tot acolo varul; tabla 
și cuiele îți vor veni cu tre
nul. In vremea asta noi facem 
șoseaua și podul de ciment și 
halele uzinei. El a privit lung 
locul și-a desenat cu ochii o 
vil» formidabilă și oamenii 
ș -au înroșit obrajii de emo
ție.

A doua zi s-a dus la mar-

ginea pădurii. Și-a coborît la 
rîu și a urcat pe munte (ma
șina mergea greu) și a obser
vat că piatra ar fi trebuit 
scoasă și varul sfărîmat și 
lemnele tăiate !

Și a plecat pe stradă și s-a 
dus și la un avocat pe care 
nu-1 văzuse din copilărie, și 
s-a dus și-n concediu și s-a 
scăldat în mare. Și cotropit de 
griji și hărțuit de gîndul cum 
să facă să iasă din toată trea
ba asta încurcată, a fost izbit 
de valuri și-nipins printre co
rali.

Și nimeni nu mai știe ce 
s-a petrecut, pînă-ntr-o dimi
neață, cînd l-au scos salvama- 
rii, înecat.

La autopsie s-a constatat 
că-n timpul în care se zbă
tuse, el consumase atîta ener
gie, îneît în locul casei de ca
re-a vrut să scape, ar fi putut 
clădi încă o sută.

Adică un oraș.

FABULA
CU OGLINZI

Ea era stewardesă pe-un a- 
vion de Stalsig aflat, după at- 
lasuri, pe alt meridian.

Spune-mi, am întrebat-o, 
cum e orașul ăsta, fără să știu 
că-n timpul în care-1 colinda, 
de fiecare dată cu altă vopsea- 
păr, mergea pe aceeași stra
dă cu oglinzi, aproape copleși
tă de cum arăta EA.

ANI DE

Copilul s-a născut în drum 
spre Venus, într-o navă pen
tru trei persoane. întors pe 
Pămînt — acum băiat de lu
me — a învățat cum să se 
poarte și, invitat la masă, și-a 
pus un alt costum.

Numai masca a uitat s-o 
scoată.

CE NAȘTE DIN
Eu nu știu dacă și 

sardele simt ce sim
țeam noi în mașina 33, 
dar nu cred, pentru că 
pe ele cel puțin nu le 
dă nimeni cu capul de 
pereții metalici ai... au
tobuzului, era să 
La turnante, că alt
minteri aveam ți vi
teză, ba îmi veneau în 
piept vreo zece colegi 
de suferință, ba eu mă 
pomeneam grămadă 
peste... etc.

Dar nu despre asta-i 
vorba. La stația din 
piața Victoriei, că mer
geam către gară, se 
urcă, tUnț-grăpiț, un

bătrîn, sprijinindu-se 
într-o drjă, abia ținîn- 
du-se pe vicioare. Pe 
scaunele destinate bă- 
trînilor — ca de obicei 
— doi tineri: o splen
didă jună în mini-fustă 
și un puști, să tot fi 
împlinit 13 ani...

Bătrînul, în picioare, 
se făcea că-și menține 
echilibrul; cei doi, in 
scaune, se făceau că 
plouă!

Trece o stație, încă 
una, cîțiva au început 
să murmure.

— Puișor, ce-ar 
să-i dai tu locul 
nenea... îndrăznește 
femeiti

de I. GRINEVICI

ochii 
făcea

„Puișorul", cu 
pe geam, se 
prost.

— Nu vezi 
nea... — zice 
nene.

„Puișorul" 
surdo-mut.

— Scoală-te 
doare și oferă-i locul, 
îl bate pe umăr fe
meia.

„Puișorul" capătă, 
brusc, facultatea vor
birii :

— Ce ? N-am bi
let ? ? Am plătit...

ne-că
un alt

părea

In pi-

La care, nemairăb- 
dînd, altcineva îl ia pe 
„puișorul** de guler, ri- 
dictndu-l în cele două 
picioruțe...

Și unde nu s-a 
nit acolo o ploaie 
țipete, din spate, 
mamiței;

— Ce? Vrei 
omori copilu ? 
loc de el, mititelu ? ? 
Unde n-aveți copii, vă 
bateți joc d-ai altora ! / 
Ce-ai cu el ? De ce 
omori copilu ? ? Să
riți 1 Oprește, șofer l

por-
de 
ale

să 
N-ai

Imi omoară mititelu* ! ! I 
Ajutoooor ! ! !

Cucoana, cu spume 
la gură, nu mai lăsa pe 
nimeni să mai zică o 
vorbă. Răcnea ca la 
ușa cortului. Rătrînul 
cu cîrja da să se așeze 
pe locul „puișorului*. 
„Puișor ui** însă, ațîțat 
de urletele mamiței, 
n-a stat cu mîinile-n 
sin. Ca un vrednic fiu 
al mamei sale, ce s-a 
gîndit el ? Nici una 
nici două, și-i plasează 
o directă de dreapta, 
de toată frumusețea, în 
arcada bătrînului! Cl
inul n-a apucat să se

apere pentru ca 
cîtă închipuire ar fi a- 
vut, nu i-ar fi dat prin 
cap că o să pățească 
ce pățise. S-a șters de 
singe cu o batistă și 
parcă l-a durut mai 
mult lacrima din ochi, 
decît arcada lovită...

Scena nu merită, o- 
dioasă cum e, nici un 
comentariu. Mamita 
însd ar merita mai 
mult decît „puișorul**. 
Pentru că, o dată mai 
mult, se adeverește și 
iar se adeverește vorba 
din bătrîni cum că • 
...Capra sare gardul, 
iada bulevardul!



UMORUL JEFUIT DE-O
ȘTRENGĂRITĂ Șl BĂIEȚII -

ȘAPTE, PARE-M1-SE
Trai repriw dt „Angelica” ar 

fi trebuit să ne edifice definitiv 
asupra jocului gratuit cu gfuvae- 
ricale false. Ar fi trebuit să ne 
ajungă „Angelicile* ca să nu ne 
lăsăm păcăliți de numele inter- 
preților și să nu ne facem iluzii 
asupra consumului artistic la 
care sînt dispuși. Cum de nu 
ne-am lămurit că frumusețea ve
detei, pitorescul de epocă, posi
bilitatea aventurii Sint numai 
promisiuni c 2 pot cel mult a- 
duce o clientelă numeroasă, dar 
naivă, care ia drept luxoase niște 
produse de duzină, in care s-a 
investit Incredibil de puțin efort 
creator.

După ce prin Angelica avuse
sem acces la curtea Regelui Soa
re, îi „cunoscusem* relațiile di
plomatice, adversarii politici, po
litica religioasă, soția, ministrul, 
amantele, într-o versiune care 
i-ar fi vrut spiritual bagatelizan- 
tâ, aar n-a oferit decît platitu
dine fi erori în materie de 
„spirit" participăm acum cu 
cei „Șapte băieți* la o cam
panie a lui — nici mai 
mult nici mai puțin — Napoleon. 
Ar fi ridicol să cercetezi exacti
tatea, sau inteligența, sau cultura 
acestei plasări aparent istorice. 
Genul implică un pact tacit prin 
care spectatorul și autorul se o- 
bligă la ignoranță și {reverență. 
Istoria este atacată în porțiunile 
ei cele mai strălucite, intrate în 
posesia mitului — și măsurată 
cu unități comune, mărunte, cu 
un ochi pe cît de needucat pe 
atît de zeflemisitor. Minimaliza
rea nu atinge de aceea istoria 
propriu-zisă ci locurile comune 
ale unei pseudo-instrucții, așa in
cit ireverența e de fapt inofensi
vă. Verva, plăcerea fabulației 
năstrușnice, simțul spectaculosu
lui se nutresc din lipsa de res
tricții culturale Dar în filmul de 
față fixarea istorică a peripețiilor 
e lipsită de orice fel de conse
cință : zeci de alte personalități 
ar fi fost la fel de potrivite să

ofere acest soi de patronaj care 
nu înseamnă efectiv nimic. Con
venția e aici în stare pură: op- 
tarea pentru Napoleon rămîne 
0 enormitate gratuită.

Ca multe alte producții ase
mănătoare, „Șapte băieți și o 
ftrengăriță* încearcă revizuirea 
umoristică a unui tip adesea 
supradimensionat: soldatul-erou. 
Eroul trece printr-o fază preli
minară de dezertor : e pîndit de 
toate stlăbiciunile, dar ingenios, 
îndrăzneț, ajunge, pe căi nere
gulamentare și pline de risc, 
să-și facă strălucit datoria. Sche
mele epice sint uzuale: rămine- 
rea în tabăra adversă, surprinde
rea unui secret etc. etc. „ErouF 
insă e aici multiplicat în șapte

CRONICA

FILMULUI
variante. înlocuirea unicatului cu 
o serie nu e inedită, e o sursă 
de spectacol comic bine știută. 
Înmulțirea și diversificarea tem
peramentelor, reacțiilor oferi ți
nui realizator înzert'at posibili
tăți foarte largi de compoziție. 
Dar Bernard Borderie se cruță: 
anunță numai structura grupului, 
fixează cite o trăsătură — tisu
lari personajelor firi si o dez
volte insă în portret Dorgeval și 
Durat sint intchdi și bă
tăuși, Latouche a bilbht și „bă
iat bun”, FranquiUon in afara 
unui tic verbal nu are nimic par
ticular, Silvio e candid, Pastag- 
nac are morgă aristocratică, iar 
al șaptelea e lipsit de orice semn 
distinctiv. Așa incit personajele 
se constituie numai cu aportul 
fizic al interpreților, datele sce
nariului fiind total insuficiente. 
Dar nici chiar contribuția actori
cească — adesea plină de sîrg

(Guy Bedos, Florin Piersic, Șer- 
ban Cantacuzino), nu izbutește 
să ascundă diluția unui scenariu 
elementar.

Același procedeu al multipli
cării generează grupul inițial al 
celor trei fete, care nu e lipsit de 
sugestii comice. Dar economia 
de vitalitate artistică reduce și in 
acest plan creația la meșteșug, 
pro cedeul - la șablon lipsit de 
resurse.

Punctul forte al fdmuha e me
nit să fie personajul Cariottei, 
căruia Marilu Tolo U conferă un 
indiscutabil brio fizic. Numai ci 
frumoasa „ștrengăriți” are ma
niere de curtezană maturi cere-i 
fac hazul cam echivoc. Carlotta 
se îmbracă și te dezbracă cu o 
tenacitate și o claritate ta provo
care incredibile, iar fdnrnl aglo
merează situațiile — si le nu
mim civilizat — frivole”, cv 
o perseverență ta total dezacord 
cu onorabilitatea tcopuhsL

cențiozitate, banektate epică! 
Avem dreptul si preîndem in a- 
ceste conthțd vtrtup pur specta
culare deosebite . mnimfr spor
tive bătăi, cavalcade , costume, 
fotografa. Dar și aid filmai e 
departe de a se achita de obb- 
gOtd.

Era tntr-edecbr eevese de un 
Jean Marea, de Sădeau Cha- 
pbn pentru asemenea schițe de 
roluri benele 9 A ccnrtitust con
lucrarea cu Borderie o experien
ță utdă ?

Și daci s-a cheltuit otita, dacă 
tot ne-am angajat in această m- 
treprindere discutabilă sub as
pectele esențiale, de ce nu s-a 
procedat cu aplicație, cu seriozi
tatea elementară în acele do
menii care ne reveneau exclusiv, 
și care puteau în nici un caz 
să salveze dar măcar să nu agra
veze lucrarea ? Dublajul se face 
vinovat în acest sens de o into
lerabilă lipsă de finețe, chiar de 
îndemînare.

ILINA GRIGOROVICI

♦ SPORT • SPORT » SPORT • SPORT •
• Patinoarul artificial .J3 

August* din Capitali rixduiește 
cu începere de astăzi dimineață 
cea de-a țasea ediție a campio
natelor internaționale de lupta 
freeo-romane ale României.

La întreceri vor lua parte 
peste IN de sportivi din U țări. 
Printre coneurenți se remarcă 
prezența unor luptători da re
nume internațional.

Primele reuniuni sint progra
mate astăsi la orele 9 fi 17.

(A<erpreu)

INFORMAȚII
Delegați» CceaitetiJui Polone* 

da Cooperate • Orguuzațnlor de 
Tiaoet OJLW.OM) care h m- 
v.tația C.G al U.T.C ne vuitee- 
xi țara, a feat porniți, hun 26 
imrie, le r<—ti ml de Stat pen
tru Culturi |i Artă, de citre to- 
.'a.-ijal Airaandru Bălăci, vice- 
preswhate al CS CA. In dtipâ- 
aBuaaa aeeiaagî ale. delegația 
*-a tedrcțtet apre regiunea Bi
ete. An Met nutate orajele Bi
ete g Gbeorghe Gbeoghiu-Dej, 
atm de fire p fibre sintetice de 
la Sirinegti, barajul p lacul de 

—.U» de la Bicez, casa me
morial _Ion Creangă' din^ Hu- 

doveaau-. alte obiective socialo 
fi culturale din regiune.

Membrii delegației s-au intîl- 
urt cu tineri. activiști si comitete 
ale U.T.C. din întreprinderile vi
zitate cu oare prilej au avut loc 
discuții calde, prietenești.

Delegația Comitetului Polonez 
de Cooperare a Organizațiilor de 
Tineret, fyi continui vizita în re
giunea Suceava.

♦
De’.egația Ligii tineretului de 

stingă din Suedia, condusă de 
Lennart Ingberg, vicepreședinte 
al Ligii, care la invitația C.C. al 
U.T.C. face o vizită de prietenie 
în țara noastră a vizitat regiunile 
Brașov și Bacău, unele obiective 
economice, sociale și culturale 
din aceste regiuni, orașe și sate.

Delegația s-a întilnit cu nume
roși tineri, cadre de organizație, 
comitete ale U.T.C. cu care a 
avut discuții prietenești, cordiale.

Vizita delegației Ligii tinere
tului de stînga din Suedia, în 
țara noastră, continuă.

OPINIA SPECTATORILOR

«■ IMIMPLĂRI MAI MUU 

SAU MAI PUW VESELE

DLSuchianu
critic de artă

Pentru mine vizionarea filmu
lui „Șapte băieți și o ștrengări
tă" constituie un eveniment: 
este cel mai prost film pe care 
l-am văzut vreodată. Să faci în 
1967 un film care să amintească 
pe de o parte de naivitatea unor 
subiecte la modă în filmele de 
pînă în 1910 dar să-i adaugi pi
canterii (cuvîntul este desigur 
un eufemism) este de-a dreptul 
incredibil. Comparîndu-1 totuși 
cu filmele din acea perioadă în
seamnă a jigni „antichitatea" ci
nematografiei...

Pe scurt, ca să nu mai lungim 
vorba, păcat de actori, păcat de 
celelalte.

Magda Mihăilescu
ziaristă

Sincer vorbind, nici nu m-am 
așteptat la cine știe ce. Poate 
la un joc cinstit „de-a aven
tura", la o amabilă șfichiuire a 
eroismului de bravadă (așa cum 
de fapt ne promisese Bernard 
Borderie, vara trecută, în timpul 
filmărilor). Oricum, tot era ceva. 
Dar a ieșit o poveste bolovă
noasă, cu umor scrîșnit și în
doielnic, cu cîteva scene „tari", 
bune să dea apă la moară anu
mitor juni de pe bulevarde, cu 
vedete, fie plictisite și fără chef 
de joc, fie cu chef dar fără pic 
de har (vezi Marilu Tolo).

Poate că acest insucces (nu

primul) ne va învăța totuși, ceva, 
ceva...

Elena Săvulescu
func^ionar^J^DFFP.

„Cei șapte...*, film sub orice 
limită a decenței artistice tre
zește nedumeriri. De asemenea, 
distribuirea lui pe piață. Cum 
poate fi totuși explicat un ase
menea „produs" ? De ce facem 
coproducții de asemenea fel 
cînd am dovedit prin Dacii sau 
prin Tunelul că putem realiza 
filme autentice nu frivolități ? 
Nu a văzut nimeni scenariul 
înainte de a se turna acest 
film ?

L. S. Galea
student

Și se rîde la filmul ăsta I! A- 
proape tot timpul se rîde... E 
adevărat că nu spectatorii rid. 
Nu spectatorii rîd de ce se pe
trece pe ecran ci eroii filmului 
rid de spectatori. Și rîd de se 
prăpădesc : rîd cînd chefuiesc, 
rîd pe cele mai abrupte acope
rișuri, în fața plutonului de e- 
xecuție, rîd (ce păcat că nu mor 
atunci băieții — s-ar fi terminat 
mai repede comedia !)...

In sfîrșit e al naibii de vesel 
filmul și plin de neprevăzut 
adică nu te aștepți nid o clipă 
că e posibil să vezi trucuri atît 
de învechite, bătăi atît de fă
cute, salturi atît de nespectacu- 
loase.

In sfîrșit nu putem uita re
plica aceea superbă din final 
care caracterizează tot filmul: 
„Dă-te-n moaș-ta !"

Lăsînd gluma la o parte, sîn- 
tem de-a dreptul nemulțumiți.

Eduard Constantinescu

Cîteva capete de afiș care ar fi 
putut, și mai ales, care ar fi tre
buit să fie strălucitoare dar care 
nu au fost decît șterse ; o suită 
de aventuri cu intenții, evident, 
eroice și cu finalizări, consec
vent stupide amenințînd să nu 
se mai sfîrșească...

De fapt s-ar mai putea scrie 
despre filmul acesta încă nu 
știu cîte rînduri. Nu prea merită 
însă, pentru că vorba poetului 
„Ce e val, ca valul trece". Pă
cat însă că „valul" ne costă...

Atanasie Toma

Filmul lui Bernard Borderie, 
are rarul privilegiu de a 
fi prost din cumulul tutu
ror defectelor posibile. Tre
buie să mărturisesc că pe Bor
derie l-am suspectat întotdeauna 
ca fiind un meșteșugar lipsit de 
gust și rafinament artistic. Dacă 
aventurile lui PardaiUan mai lă
sau loc unor eventuale îndotah. 
Angelicele an adus o certitudroe 
pe care cu generozitate ars fi 
vrut s-o corectăm după vtzăaa»- 
rea celor Șapte bărbați fi ■ «ud

ștrengărițe. Gagurile lui Borderie 
îmi amintesc pantomimele cabo
tine din urmă cu 20 de ani ale 
circului Metropolis din Ploiești. 
Un bîlbîit face eforturi penibile 
să vorbească, doi bărbați pentru 
dare aveam stimă, Jean Marais și 
Sydney Chaplin se bat ca doi 
boboci trăgînd cu coada ochiu
lui la farmecele unei femei pe 
care o știam foarte frumoasă 
(Marilu Tolo) și care în versiu
nea Borderie arată ca o fată 
obosită din Place Pigalle, soldați 
austrieci despuiați își oferă peli
culei părțile posterioare — iată 
principalele elemente ale come
diei lui Borderie. Și apoi toren
tul acesta de vulgaritate ! Nu 
sîntem puritani, am aplaudat u- 
morul oarecum deșuchiat al lui 
Orson Welles în „Falstaff" sau 
al lui Tonny Richardson în 
„Tom Jones" pentru că făcea 
parte din epocă, din substanța 
filmului. La Borderie, vulgarita
tea vizează pur și simplu porno
grafia, secvențe întregi fiind ai
doma „pozelor pentru domni" 
ce se vindeau cu cîteva decenii 
în urmă prin ganguri (baia co
mună a celor trei fete, fuga lor 
în ,',neglije", amorul consumat în 
paie, băile repetate ale Carlottei, 
ostentația cu care își arată pul
pele etc. etc.). Să ne mai mi
răm că presa de specialitate pa
riziană l-a ridiculizat la premieră 
pe Borderie com rare ori a mai 
făcut-o pfaă aram. ameodind 
a$a cum te curme un film care 
în tradneerea frarceză a aubc- 
tzat-o pe jtrenRărită" la rafae- 
rea e reali, cocotă ?

Privim activitatea sportivilor de per
formanță, mai ales prin prisma succese
lor, a momentelor-cheie, a rezultatelor 
răsunătoare. Și e firesc să fie așa, dacă 
ne gindim că noi, oamenii din tribună, 
avem rareori prilejul să observăm îndea
proape detaliile secrete, vizibile numai 
din unghiul subiectiv al eroilor întrecerii
— aspecte minore. în aparență, dar atît 
de importante, adesea, pe teren, la antre
nament, la vestiare sau în viața extra- 
sportivă. Spectatorul instalat comod în 
fotoliu, n-are de unde ști că pe Romeo 
l-a părăsit iubita, cu cîteva zile înainte 
de premieră, sau că serafica Isoldă a a- 
lunecat pe scări, coborînd de la cabină, 
și abia poate ridica brațul, ca să mîngîie 
obrazul bronzat al lui Tristan... Replica 
ratată, amănuntul de recuzită nelalocul 
său, pot declanșa în scenă mici catastrofe, 
insesizabile pentru public, dar pe care 
actorii le resimt cu intensitate. O carieră 
fotbalistică, mai ales aceea a unui portar 
internațional, include la rîndul el o serie 
de episoade de acest gen clasificate deo- 
bicei la capitolul „anecdotică"...

— Era prin 1949 — spune Voinescu,
răscolind iarăși caseta cu amintiri. Par
tidă hotărîtoare pentru locul I în seria 
categoriei B, între Metalochimic Bucu
rești și Dinamo-Brașov. Jucam acasă, a- 
veam două puncte avans, și un meci nul 
ne-ar fi asigurat promovarea... întîlnirea 
se apropia de sfîrșit, lar scorul rămînea 
alb. Dinamoviștii forțau din răsputeri, 
noi ne apăram „cu dinții"... în ultimele 
minute — învălmășeală în careul nostru, 
o adevărată pădure de picioare caută ba
lonul, eu dau să țîșnesc dar, în aceeași 
secundă un șut tras cu șpițul, la întîm- 
plare, străjunge barajul șl... Brașovul are, 
pentru prima oară, o echipă în A ! Peste 
vreo oră mă îndreptam spre casă — lo
cuiam în comuna Apărătorii Patriei — 
împreună cu bunul meu prieten Valeriu 
Călinoiu, coleg de pitici, de juniori și — 
mai tîrziu — de „națională". în plus, 
eram și vecini de cartier... Călinoiu juca 
pe atunci la Dinamo-Brașov, tot mijlocaș
— și, fiind în București, se ducea bine în
țeles să-și vadă familia. Discutam încă 
despre meci — eram în tramvai — și 
despre faza confuză care adusese victoria 
brașovenilor.

— Măi, Relule — îl spun eu — cine-o 
fi fost „ciobanul* ăla, care-a marcat ? Ce 
șut aiurea, ceva de neînchipuit !

îl văd că se uită lung la mine, tace — 
eu nu dau importanță faptului, și con
tinui, pe același ton.

— Cum, Ioane — exclamă el, la un mo
ment dat — chiar nu știi cine-a tras ?

— De unde să știu, că mă uitam numai 
la picioare, cred că erau vreo douăzeci 
de bucăți!

— Și zici c-a tras „ciobănește- T
— Un șpit nenorocit, cum trăgea! tu pe 

A.C.S.A., în copilărie...
— Păi — tot eu eram și ăsta, de ari!
U- ??
— Eu am tras, Ioane, dă-o-ncolo, nu te 

mal preface că nu știi!

...8-a rîs ani de zile, în cercul nostru 
de prieteni, pe seama acestei întîmplări.

Amuzantă, de asemenea, mai ales în re
trospectivă, povestea din 1957, de la Bo
logna...

— Cu Borussia-Dortmund, In cel de-al 
treilea meci?

— Da, în Cupa Campionilor... Ratasem, 
de fapt, calificarea, pe „23 August", cînd 
după o repriză senzațională. în care 
C.C.A. remontase trei goluri, n-am mai 
găsit resurse pentru al patrulea și a tre
buit să ne deplasăm lîngă Apenini, unde 
am jucat la lumina reflectoarelor, în 
seara din ajun de An Nou... în minutul 6, 
Zavoda II se accidentează și trece pe ex
tremă, simplu figurant. în zece oameni, 
nu prea mai aveam ce spera. Colac peste 
pupăză, pe postul lui Zavoda este pus... 
Cacoveanu I Un extrem, pe post de fun
daș — iată într-adevăr o idee ! Bietul 
băiat și-a dat toată silința, dar n-a reușit 
decît să mă încurce în permanență, pen

tru că, în loc să-și marcheze adversarul, 
se îndrepta glonț spre poarta mea, la fie
care atac al Borussiei, fie cu gîndul că 
mă protejează, fie — mal degrabă — în 
virtutea inerției, ca orice „aripă" care, 
cum vede balonul, cum demarează spre 
poartă, automat...

— Măi, frățioare — îi spuneam — ți- 
ne-ți locul, stai lîngă omul tău, nu mai 
intra în careu, că-mi iei vederile ! Și așa 
mă omoară afurisitele astea de reflec
toare !

Bineînțeles, el făcea tot ce știa — și, 
la o șarjă pe dreapta, unul dintre ata- 
canții germani pătrunde în trombă, Ca
coveanu fuge... spre mine, mă maschează 
complet și nu mai văd mingea decît în 
plasă !

— Bravo îi spun — după ce o trimit 
în scîrbă, spre centru — îți place ce 
mi-ai făcut ?

Cacoveanu se întoarce și, cu un aer 
foarte grav, ca și cînd mi-ar fi comunicat 
o veste mare, zice: „Să știi că ai avut 
dreptate !“

...Cu tot necazul (am pierdut cu 1—3) 
făceam haz șl de Revelion, pe chestia 
asta.

De loc hazlie, dar interesantă. în felul 
ei, a fost o altă întîmplare din același an, 
la trialul cu Halmstad. Ne pregăteam

pentru partida de la Belgrad, care urma 
să decidă cine se califică pentru Campio
natul Mondial — noi sau sîrbii. Halmstad 
este o echipă suedeză din prima ligă. Ti
tulatura ei nu spune mare lucru, decît, 
poate, doar celor ce folosesc mai des „ge- 
taxurile" și au băgat de seamă că apa
ratele de taxat sînt fabricate în orașul 
cu acest nume... Deși amical, jocul a fost 
foarte viu și înaintașii suedezi ne-au pus 
la treabă, chiar de la început. în minutul 
26, plonjez la picioarele unuia dintre ei, 
sînt lovit în cădere mai jos de rinichi și 
nu-mi revin decît peste vreun sfert de 
oră. N-am mai jucat; m-am îmbrăcat, 
am urmărit repriza secundă de pe mar
gine, apoi m-am dus acasă. Durerea dis
păruse aproape cu desăvîrșire... A doua 
zi, m-am prezentat la antrenamentul lo
tului, și toate păreau în perfectă regulă, 
pînă cînd m-am aplecat să-mî leg șiretu
rile... O arsură în șale, o senzație de 
greață — am făcut un semn medicului și 
i-am șoptit: „Gata — hal la spital" ! Ra
diografia arată fractură de coloană — 
nici mal mult, nici mai puțin... Nimeni, 
inclusiv eu, n-a înțeles cum m-am mai 
putut ține pe picioare timp de 24 de ore 
după un asemenea accident.

— Ți s-a reproșat adesea un exces de 
temeraritate, mal ales la plonjoane : s-a 
spus că riști prea mult, de dragul specta
colului, că joci pentru public...

—• Observație întemeiată, cel puțin în 
parte ! Da, mi-a plăcut să risc, să salvez 
în situații imposibile, să mă arunc nebu
nește chiar atunci cînd putea să mă cos
te... Mi-au plăcut momentele tari, clipele 
de tensiune, senzația pericolului iminent, 
a fracțiunii de secundă în care se poate 
hotărî soarta luptei... îmi fac, tardiv și 
desuet — autocritica !

...Nu, Ioane, nu cred că e cazul! în 
fond, fotbalul este și el nu mare specta
col, cel mai popular, la ora de față, pe 
toate meridianele și paralelele globului. 
Ce-ar însemna cele 90 de minute, fără 
Izbucnirile de bravură și grandoare, de 
măiestrie și agilitate ale unor jucători de 
super-clasă ? De acord, poate că ai exage
rat cîteodată, poate că robinsonadele tale 
n-au fost întotdeauna justificate, poate 
că ajungea un blocaj mai prudent, mai 
„economic"... Dar cine-ar avea inima să-i 
reproșeze lui d’Artagnan că n-a observat 
cu strictețe fandarea sau pasa corectă, 
cînd el se bate cu gărzile cardinalului pe 
drumul spre La Rochelle? Ai jucat, e 
drept, pentru public — dar pentru cine 
merită s-o faci, dacă nu pentru el, pen
tru acest uriaș copil colectiv, care se 
bucură de fiecare fază frumoasă, ca de-o 
jucărie multicoloră? Pentru noi, cei care 
am vibrat două decenii la Intervențiile 
tale — adesea, miraculoase — tu ești și 
azi portarul nr. 1 al României — omul- 
rachetă, vedeta neagră, în ale cărei sal
turi temerare plutea — și încă maî plu
tește, sus. în văzduhul amintirii — inima 
noastră !

(In numărul viitor: „1N LOC DE 
EPILOG")

sAptămîna viitoare pe ecrane Chiriași grăbiți...
ZODIA FECIOAREI

Un film ferii do Mihnea Gheorghiu
Regia : Manole Marcus

Co : Gilda Marinescu, Cristea Avram, Ioana Bulcă. Ana Sz^l6», 
Mircea Bașta. Sorin Postelnicu, Mania Antonova, Petter 
Paulhoffer, Jorj Voicn

Imaginea : S. Intorsureann
Muzica : T. Olah.

Decoruri t L Oroveanu

(Urmare din pag. 1)

ria, 1 l-au dat tovarășii din 
conducerea întreprinderii. Mo
tivul : absențe nemotivate și 
treabă de mîntuială. După el 
nimic grav ; lipsise vreo 5 zile. 
Era greu să se tcoale la 6 să 
meargă la lucru și (mai ales I) 
să și muncească. Bulevardul 
cerea efort mai mic. La 30 no
iembrie, după ce se odihnește 
o lună, cere iar loc de muncă, 
iar i se oferă — de data a- 
ceasta la LT.G. Nu i-a pre
zentat tn noiembrie, ci abia 
în februarie 1967. Dai nid 
aid nu a stat decît 5 zile. In 
a șasea zi i-a venit ideea si-1 
imite pe Sfîntu. Și iatft-1 pe 
„Sftntul- Petre Cioc cu fata 
(ca-n filme) ureînd într-un 
getax și cerînd șoferului să-1 
ducă tn comuna Șendreni. Pe 
diurn a atacat șoferul cu ma
nivela. Noul rftat e acum...
Un Va avea timp să

•o gtndeasoă la ce-a făcut 8ar 
am dori să se gîndească mai 
ales la ce are de făcut. $i nu 
• singurul.

CONSTANTINA STÎNGA 
din strada George Enescu nr. 
15, la 18 ani, a primit nu mai 
puțin de 26 de repartiții la 
întreprinderile din oraș. Nici 
ea nu stă mai mult de o s&p- 
tămînă, două, într-o întreprin
dere. Mama o întreține, iar ea 
semnează condica pe bu
levard.

ELENA DONOIU din Bd. 
George Coșbuc nr. 193 a pri
mit și ea 39 de repartiții, dar 
de peste tot i se desface con
tractul de muncă din cauza 
absențelor. __

Amlndouă le plîng că nu se 
pot adapta condițiilor de 
muncă, de disciplină. Și una 
și cealaltă se sfiesc să spună 
că nu lucrează din motive de 
lene. Și una și cealaltă profită 
de atitudinea tolerantă a pă
rinților, a ’prietenilor, a cuno
ștințelor.

TEATRU • CINEMA . RADIO . TELEVIZIUNE

SIMBATA 1 IULIE
Prinț și cerșetor: Teatrul 

de operă și balet (16 48 20), ora
19.30 ; Opinia publică : Tea
trul de comedie (16 64 60), ora
17.30 și ora 20,30 ; Richard al 
II-lea : Teatrul mic, la Teatrul 
de vară „N. Bălcescu", ora 20 ; 
Sonet pentru o păpușă: Tea
trul „C. I. Nottara“, la Teatrul 
de vară „Herăstrău", ora 20 ; 
Horia și Radu își asumă ris
cul : Teatrul „C. Tănase", sala 
Savoy (15 56 78), ora 19,30 ; 
Concert de muzică ușoară cu 
orchestra Adriano Celentano : 
Sala Palatului, ora 20 ; Regina 
de Navara : Teatrul Național 
„I. L. Caragiale-, sala Come
dia (14 71 71), ora 20 ; Cori
gentă la dragoste: Teatrul 
„Ion Creangă", (12 41 57), ora 
20.

SPARTACUS - film pentru 
ecran panoramic

rulează la Patria (orele 9;
12.45 ; 16,30 . 20,15).

MAIORUL ȘI MOARTEA

rulează la Republica (orele 
9.15 ; 11J0: 14 : 17 ; 19.15 ;
21.30) .

ȘAPTE BAFET1 SI O ȘTREN
GĂRITĂ — cinemascop

rulează la Luceafărul icrele 
9; 11,15; 13,30; 16.»: 1145; 
21). București (orele 9 ; 1L15 : 
13,30 ; 16.45 ; 19 : Zl.l^

PENTRU UN PUMN DE 
DOLARI — cinemascop

rulează la Feroviar (orele 
9 ; 11,15 ; 13J0 ; 16 ; IMS: W. 
Modem (orele 11.45 ; 14 ;
16,30; 19; 21.15) Exeelrior io- 
rele 11.45 : 14 : 16.15 : ia.45 ;
21.15) .

PE GHEAȚA SUBȚIRE - 
cinemascop — ambele serii 

rulează la Capitol (orele 9J0:
13 : 17.15).

PRINTRE VULTURI — 
cinemascop

rulează la Festival (orele 9; 
11 ; 13.30 : 16 ; 18J0 ; «). Gri- 
vița (orele 9 ; 11,15 ; 1X39 ;
16 ; 18.30 ; 20.45) Gloria (orele 
9; 11.15; 13,45; 16: 18.15 : M3R. 
Tomis (orele 9 : 12 ; 15 ; 19 ; 
20.45).

VIATA LA CASTEL
rulează la Victoria (orele 9; 
12; 15; 19; 20.45). Melodia 
(orele 9; 11 ; 13.30 : 16; 16.45;
21.15) . Bucegi (orele 9.30; 1135;
14 . 16.15 ; Î8J0 ; 21)

CĂLĂREȚUL DEASUPRA O- 
RAȘULUI

rulează îa Union (ora 15.30 ; 
18) și SOW ÎN ORAȘ (ora
20.30) .

CASA RICORD1
rulează Ia Doina (orele 11.30; 
13.45 ; 16 : 18J0 . 21)

MONDO-CANE - ambele ferii 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—20 în continuare).

BANDA DR LAȘIJUDEX

ir
RL GRECO — eteewaae*» 

rulează la F’-arir» «erele 15J9; 
Ui »J9»

JUANA GALLO 
r^eazl b Titan icrele 15,15; 
*

DOCTOR PRATORJUS -

rulează la Miorița (orele 
9: 11.15; IU9. 16; 18J?. M.45L 
Flamur? (ore ta t: 11J9: Î1J9:
16 19.15 29991

FERNAND COW BOT 
rulează la Pcoular (orele 
15J9 19 39J9I

MOARTEA VTXF Ft PLOAIR 
rulează la Aurora < orele 
9. 11.15; 19.15: 1S.<5 If; 29J0*.

FANTOMA DIN NORRIS VILLE 
rulează la Moșilor (orele 15JD: 
19).

viata DtF!CTl_A - re:«u< la Ezpcziti* (or^e MJB. 
JTANA GALLO - ia TMaa (or«:« M».
DExrvrATOKrL - la Bszcati Kreie IU».
ULTIMA CAVALCABA SPU SAVTA nn — nUeerl la 

Cotantina loreta 29J9E.
DOCTOR PRATORirS - . nxtau* la Molilor

.orele 3DJ9»
SOȚIE FIDELĂ rulează la Procreau!-Pa re tarele 29J9k 
MOARTEA % INE PE PLOAIE - rulează la Aurora (orata TU 
BANDA DE LAȘI - rulează la Lira (orele 20J9)
NOTRE-DAME DE PARIS - cinemascop - r-lează la Raho

va tarele 39.99»
ȘAPTE BĂIEȚI si o STRENGARFTA - rulează la Stadlocui 

Republicii (orele 28.15) Stadionul Dtnama (orale 20.15 Arenele 
Libertății (orele 20.15).

PROGRAMUL H

(reluarea emisiunii din 25 iu
nie) 11.15 Călătorie în istoria 
civilizației (emisiune pentru ti
neret) : ^Deacriptio Molda- 
viae-. Emisiune de Val Tebei-
ca ; 11 45 Arii din opere inter
pretate de Dorothea Palade; 
13.30 La drum cu muzica ușoa
ră ; 14.06 Concert de print ; 
19.09 „Ne-așteaptă marea"

Arii din opere ; 19 03 Tineri in-

Zamfireecu • Gberghinescu Va
nă ; 39.10 Seară de operetă : 
„Prințesa circului* de Kalman ; 
23-22 Henryk Szeryng interpret 
al pieselor pentru vioară de 
Fritz Kreisler.

18.09 VI asteptĂm li ora 6! 
18-39 Pentru copii și tineretul 
școlar. • Filmul ^La pîndă. • 
18.46 Node aventuri ale echipa
jului Val-VtrteJ : 19.30 Telejur
nalul de seară : 19.50 Buletinul 
meteorologic Publicitate ; 20.00 
Tele-enciclopedia : 21.00 „Opt
exerciții pe 625 de linii* Film 
de varietăți : 21.30 Film seria] : 
Sfintul ; tL00 Concurs interna
țional de dans ; 23.00 Filmul do
cumentar ..Oameni în preerie* ; 
23.20 Telejurnalul de noapte ; 
23.35 Telesport ; 23.50 Închiderea 
•misiunii.

Iată și un alt caz care le în
trece pe toate. Frații ION și 
GHEORGHE SEFER din Ca
lea Putnei nr. 169 și respectiv 
267 au primit pînă acum 45 
de repartiții» mai mult decît 
numărul întreprinderilor din 
oraș.- Unele din repartiții sînt 
în raionul Galați sau în alte 
orașe. Nicăieri nu le convine.

Nu le place uzina, nu le 
place meseria, nu le „priește" 
programul, îi deranjează disci
plina etc. etc.

Lucrează cîteva zile și 
apoi— Apoi își iau valiza și 
pornesc să ceară o nouă re
partiție.

Și în timp ce acești voiajori 
umblă cu valiza de la o între
prindere la alta producînd 
neplăceri atelierelor, secțiilor 
unde sînt repartizați îh uzine
le din Galați este nevoie de 
forțe de muncă. Cei citați mai 
sus, fie că au mai mult sau 
mai puțin de 20 de ani, dato
rită nestatorniciei lor, nu au 
nici o meserie, de altfel, nici 
nu aveau cînd s-o învețe, nici 
nu se cunoaște încă vreun caz 
în care un om să fi învățat o 
meserie într-o săptămînă. A- 
vînd în vedere eunoscuta 
maximă despre leneș : „Toată 
lumea se agită să-și găsească 
odihna, dar există oameni atît 
de leneși incit î.și pun scopul 
de la început” nu ar fi deloc 
rău ca mai ales unor ase
menea „chiriași grăbiți” atun
ci cînd bat la poarta fabrici
lor sau la oficiul forțelor de 
muncă, să li se ceară cartea 
de muncă cu notațiile și reco
mandările întreprinderilor în 
care au mai lucrat. Altfel, 
pierdere de vreme și mai 
multă cheltuială cu formalită
țile angajărilor decît valoarea 
muncii propriu-zise a leneșilor 
mofturoși I
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Dezbaterile
din Adunarea

Proiecte 
de activitate 
ale 1.1. t.l.

B "W.-i
Ky s-a răzgîndit...

Generală a 0. N. U
Joi după-amiază au continuat dezbaterile generale ale sesiunii 

extraordinare a Adunării Generale a O.N.U, cu privire la 
fia din Orientul Mijlociu.

situa-

Sabah Al-Ahmad Al-Jaber, 
ministrul afacerilor externe al 
Kuweitului, d.eclarat că, 
dacă trupele izraeliene nu se 
vor retrage din - teritoriile 
arabe ocupate, se va crea o 
situație gravă,. El s-a pronun
țat în favoarea proiectului de 
rezoluție sovietic.

Reprezentantul permanent 
al Greciei, Alexis Liatis, și-a 
exprimat neliniștea față de 
hotărîrea parlamentului Izra
elului în legătură cu anexa- 

■"tea Ierusalimului vechi, cali- 
ficîndu-1 ca „un act unilate
ral, ilegal și inacceptabil"; Te- 
.rence Nsanze, reprezentant 
•permanent al -Repubiicii Bu
rundi, a declarat câ orice ane
xare de teritoriu va constitui 
o prelungire deliberată a stării 
de beligeranță și nu va face 

. decît să înrăutățească situația. 
^Soluționarea problemelor a 
.spus Lawrence' Mc Intyre, re
prezentantul permanent al 
Australiei, depinde, în ultimă 

Jnstanță, de însăși statele O- 
rientului Mijlociu". Cerința de 
bază a oricărei reglementări 
•trebuie să fie respectarea inte
grității teritoriale și a inde
pendenței politice a tuturor 

^Statelor în cauză. Ca atare, a 
spus vorbitorul, „Izraelul tre
buie să adopte o atitudine re
zonabilă față de problema

frontierelor, iar statele 
să manifeste o poziție 
nabilă față de existența 

-stat a Izraelului".
Obiectivul Adunării Gene

rale, potrivit reprezentantului 
Maltei, Arvid Pardo, trebuie 
să fie realizarea unei păci 
echitabile și durabile, chiar cu 
prețul unor „concesii recipro
ce" a părților în conflict Nici 
o rezoluție nu»$i va putea 
atinge scopul,’ dacă, .nu va ține 
seama de drepturile și inte
resele părților.

Au mai luat cuyîntul dele
gatul Costa Ricăi, Luis Deme- 
trio Tinoco, care a calificat 
anexarea părții vechi a Ieru
salimului, ca „un act de aro
ganță", cerînd, totodată, Iz
raelului să „renunțe la cuce
ririle de război" și țărilor ara
be să recunoască existența sta
tului izraelian. Ministrul afa
cerilor externe al Iordaniei, 
Ahmad Tuquan, s-a referit și 
el la hotărîrea Knesset-ului 
(parlamentul izraelian), în pro
blema Ierusalimului consi- 
derînd că este vorba de un 
exemplu inadmisibil de apli
care a politicii faptului împli
nit.

A mai urcat la tribună 
George Tomeh, reprezentan
tul Siriei, care a recurs 
dreptul de replică.

arabe 
rezo- 

ca

la

în cursul lunii iunie, Con
siliul guvernatorilor Agenției 
internaționale pentru energia 
atomică (A.I.E.A.) a luat o 
țerie de măsuri privind acti
vitatea acestei organizații în 
exercițiul 1967—1968. S-a ho
tărît, printre altele, să se re
comande conferinței generale 
a organizației, care va avea 
loc în septembrie, aprobarea 
unui buget de 12 879 500 do
lari, cifră care depășește cu 
980 000 dolari (8,2 la sută) 
bugetul din 1967. Din acest 
total, 10163 500 dolari vor 
proveni din contribuțiile cu
rente ale celor 95 de țâri 
membre, 2 milioane dolari din 
contribuțiile voluntare și 
716 000 dolari din diferite ve
nituri și din contribuții spe
ciale.

Pentru alcătuirea noului 
consiliu de guvernatori, com- 
§us din reprezentanții a 25 

e țâri membre, consiliul a 
desemnat pe reprezentanții 
Afridi de sud, Argentinei, 
Australiei, Canadei. Cehos
lovaciei, Franței, Indiei, Ja
poniei, Norvegiei. Portugaliei, 
Regatului Unit, Statelor 
Unite și Uniunii Sovietice. 
Conferința generali va alege 
la rindul său 7 membri, iar 
5 membri ai consiliului actual 
(Brazilia. Germania occiden
tală, Indonezia, Liban și 
Mexic) își vor continua man
datul lor.

Consiliul guvernatorilor a 
examinat, de asemenea, mij
loacele pentru sperirea asis
tenței acordate țârilor în curs 
de dezvoltare și a acceptat o- 
ferta guvernului austriac de 
a pune la dispoziție ALE. A_ 
în cartierul Donaupark din 
Viena, un teren și o clădire 
destinată sediului permanent 
al organizației.

»< 1
•Wfe*;.

t gggsg ' :

La numai o zi după ce și-a 
depus oficial candidatura 
pentru postul de președinte, 
primul ministru sud-vietna- 
mez, generalul Nguyen Cao 
Ky, a anunțat că renunță la 
cursa prezidențială și că va 
candida pentru funcția de 
vicepreședinte pe lista actua
lului șef de stat, generalul 
Nguyen Van Thieu. O adevă
rată lovitură de teatru, apre
ciază corespondentul agenției 
France Presse, hotărîrea pri
mului ministru sud-vietna- 
mez, menită să surprindă cu 
atît mai mult cu cit în ultima 
vreme rivalitatea dintre el și 
generalul Thieu păruse să a- 
tingă un punct culminant.

Evenimentele care au ur
mat, însă, după ce primul mi
nistru Ky și-a depus candi
datura, devenind astfel rivalul

In ajunul exod"marelui
. EXPOZIȚIA românească 
tapiserie și obiecte din cerami
că.-și sticlă, care a fost inaugu
rată la 9 aprilie la Kiiln, face 
în prezent un turneu în mai 
multe orașe din R. F. a Germa
niei. Expoziția, se află astăzi în 
orașul universitar Bochum, 
unde se bucură în continuare 
de interesul vizitatorilor.

POTRIVIT ultimelor statistici.
S.U.A, a atins la 1 
cifra de 198 765 000 de 
Specialiștii demografi 
că la începutul anu- 
populația S.U.A. va fi

populația 
mai 1967 
locuitori, 
apreciază 
Ini viitor .____________
de 200 milioane de locuitori.

Marele exod de 
vacanță al francezi
lor începe sîmbătă. 
La sfîrșitul acestei 
săptămini, 3 milioane 
de automobile vor 
invada șoselele Fran
ței : o treime din 
populația țârii plea
că în vacanță. In 
august și septembrie 
vor pleca celelalte 
două treimi.

Pentru a preveni

accidentele de cirea- 
iație au fost luate 
măsuri excepționale. 
Elicopterele, 3 540 de 
automobile ale poli
tiei și aproximativ 
34 000 de agenți de 
circulație vor supra
veghea șoselele. Au 
fost înființate tribu
nale speciale inves
tite cu dreptul de a 
retrage autorizațiile 
de circulație tuturor

celor care încalcă 
regulile- Potrivit da
telor publicate de 
poliția franceză, in 
iulie, august și sep
tembrie anul trecut 
i-au înregistrat 
56 349 accidente de 
circulație pe șosele, 
care s-au soldat cu 
3 351 de morți și 
80 336 de răniți. Tri
bunalele speciale au 
retras 76 274 permise 
de circulație.

B. S. CEHOSLOVACA.

La Institutul de limM
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Discuțiile în jurul creării unui nou canal între oceanele Atlan
tic și Pacific în America Centrală nu sînt de dată recentă.

Argumentele de ordin tehnic aduse în sprijinul. proiectului 
unui nou canal inter-oceanic apar solide. Teza principală este 
că actualul Canal Panama, cu o vechime de cinci decenii, e de
modat ; el este prea mic, prea ingust și asigură o navigație prea 
lentă. Canalul are o adîncime medie insuficientă vaselor de 
foarte mare tonaj ; pe parcursul celor 65,2 kilometri el numără 
nu mai puțin de 23 meandre ceea ce face ca timpul mediu pen
tru efectuarea unei traversări să însumeze 10 ore. Numărul va
selor care pot efectua traversarea în 24 de ore, este de maxi
mum 40. Se apreciază că, practic, Canalul Panama nu mai cores
punde nevoilor comerțului internațional. De pe acum, un număr 
de circa cinci sute dc nave de construcție recentă nu pot efec
tua navigație prin canal în condițiile unei încărcături maxime 
(este vorba, în special, de transatlantice, mari vase frigorifice 
și petroliere de mare tonaj).

In cercurile de specialitate din capitala Statelor Unite au fost 
avansate în ultimele luni patru proiecte vizînd construirea unui 
nou canal inter-oceanic în America Centrală. Două dintre aceste 
proiecte preconizează străpungerea unui canal pe teritoriul pa
namez (pe porțiunea de teritoriu dintre actualul canal și fron
tiera cu Columbia) ; al treilea proiect vizează construirea ca
nalului în regiunea de nord-est a Columbiei ; cel de-al patru
lea proiect prevede crearea unui nou canal în regiunea de sud- 
est a Republicii Nicaragua.

Pentru fiecare din aceste variante s-au efectuat, de pe acum, 
măsurători și schițe precise. Ele se prezintă astfel:

oficial al lui Thieu, par să 
demonstreze că nu din proprie 
inițiativă a renunțat primul 
ministru la lupta pentru cuce
rirea fotoliului prezidențial. în 
legătură cu aceasta, agențiile 
de presă menționează că el a 
fost chemat urgent de șeful 
statului, cu care a conferit o 
zi și o noapte, fără întreru
pere, în timp ce Consiliul for
țelor armate din Vietnamul 
de sud, care îi grupează pe 
toți generalii sud-vietnamezi, 
s-a întrunit vineri dimineața 
pentru a examina implicațiile 
candidaturii lui Ky.

Consiliul, precizează agen
ția citată, a hotărît că este 
necesar ca primul ministru 
să-și retragă candidatura.

în acest mod, viitoarele „a- 
legeri prezidențiale sud-viet- 
nameze", care promiteau o 
luptă „spectaculoasă" între 
șeful statului și primul mi
nistru, (orice alte surprize 
fiind practia excluse în urma 
„măsurilor speciale" ale ad
ministrației saigoneze) se vor 
desfășura probabil fără mari' 
emoții pentru guvernul ma
rionetă de la Saigon. Lupta 
pentru putere dintre cei doi 
pare să se fi încheiat, cel pu
țin din punct de vedere ofi
cial, cu acest episod : învins, 
generalul Ky va trebui să se 
resemneze cu funcția de vice
președinte, iar Nguyen Van 
Thieu, sprijinit de liderii mi
litari, se poate considera de 
pe acum noul președinte sud- 
vietnamez.

Incendiul

INTR-O notă înmînată însăr
cinatului cu afaceri al Marii 
Britanii la Pekin, D. C. Hopson, 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R.'P. Chineze protestează împo- 
triya zborului de recunoaștere 
efectuat la 26 iunie de un avion 
britanic deasupra unui grup de 
insule din provincia Guandun.

■Ministerul Afacerilor Externe 
al R. P. Chineze cere .guvernu- 
luLMarii Britanii să-ia măsuri 
pentru încetarea imediată a a- 
cestor provocări.

KEITH RICHARD și Mik 
Jiagger, membri ai cunoscutei 
formații britanice de muzică u- 
șoară „Rolling Stones", au fost 
condamnați la 12 și respectiv 3 
luni închisoare, în urma unui 
proces ce le-a fost intentat 
după ce poliția a găsit stupefi
ante la domiciliile lor.

IN ORAȘUL Atalanta (statul 
Georgia) din mașina unui re
prezentant al unui mare biju
tier din New York a fost furată 
o casetă care conținea diaman
te în valoare de aproximativ un 
milion de dolari.
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Astăzi este ziua națională a Republicii Somalia. în f«wgr»- 
fie: Vedere din Mogadiscio, capitala tării

de la gara 
„Termini" 
din Roma

TRIBUNALUL militar din re
giunea Kiev l-a declarat pe 
S. I. Velikosviat vinovat de tră
darea patriei și de crime comi
se împotriva locuitorilor pașnici 
în anii Marelui Război pentru 
apărarea patriei (1941—1945). în 
cursul procesului s-a stabilit 
că .S, I. Velikosviat a participat 
la represiuni sîngeroase împo
triva populației și la distruge
rea satelor și cătunelor.

■§. I. Velikosviat 
damnat la moarte 
care.

a fost con- 
prin împuș-

sosît într-un 
un avion de

CENTENARUL CANADEI

LA TAȘKENT a 
zbor de încercare 
pasageri cu reacție de tip „IL- 
62", avînd 186 locuri. în cadrul 
zborurilor de probă, actuala 
cursă la Tașkent este menită să 
constituie o verificare a avionu
lui în condițiile lipot teiftp&ră- 
turi ridicate. W *8*f

Viteza de croazieră a notilui 
avion este de 900 kilometri pe 
oră. Datorită amplasării celor 
patru motoare cu reacție în par
tea din spate a avionului, zgo
motul acestora nu,"se face auzii 
în saloane. AvionuJ pbate atin
ge înălțimi de 10 000—12 000 me
tri.

Astăzi se împli
nește 100 de ani de 
la întemeierea Con
federației canadiene.

Avîndu-si leagănul 
în - bazinul fluvial 
Saint-Laureant co
lonizat de francezi 
în secolul al XVII- 
lea, cucerit apoi de 
enelezi în secolul al 
XVIII-lea, poporul 
canadian, format la 
început din cei 3,5 
milioane de pionieri, 
a stabilit limitei^ 
Cârîfeder^îeî sale’în 
1867 pe o suprafața 
de aproape 10 000 
km2 devenind al doi
lea stat din lume ca 
întindere teritorială. 
La 1 iulie 1867 „Bri- 

.^tișh Nortii„ America.
Act“ devine constitu
ția' Confederației; 
Canada superioară și 
Canada inferioară

au primit numele de 
provincii — Ontario 
și respectiv Quebec ; 
Noul Brunswick și 
Noua Scoție au In
trat imediat în Con
federație, în timp ce 
Insula Prințului E- 
duard și Columbia 
Britanică s-au ală
turat ceva mai tir- 
ziu, în 1885. Tot in 
această perioadă a 
șaptea provincie a 
Canadei ia numele 

t de Manitoba și sta- 
‘ tul ^c^iadian devine 
o comunitate stabilă, 

j în prezent, regimul 
federal unește .10 
provincii al căror 
sistem administrativ 
acordă dreptul fie
cărei provincii la 
autoadministrare sub 
conducerea centrali
zată a 
federal.

guvernului 
Puterea le-

încordare la Seul
în capitala Coreei de sud atmosfera a devenit vineri mai în

cordată decît în zilele precedente, îS legătură cu apropierea ce
remoniei de reinstalare în gostul de președinte, a lui Pak Cijan Hi. 
Ea urmează să aibă loc sftnbăta. Vineri dimineața, pe străzile Seu
lului au avut loc noi demonstrații studențești la care au fost con
damnate alegerile frauduloase din 8 iunie, în urma cărora Pak 
Cijan Hi a fost declarat reales președinte. Poliția a intervenit 
cu gaze lacrimogene pentru a-i împrăștia pe demonstranți.

Unul dintre aceste incidente a avut.loc în apropierea reședinței 
oficiale a președintelui, unde acesta avea o întrevedere cu vice
președintele S.U.A., Hubert Humphrey, sosit la Seul pentru a 
participa la ceremonia reinstalării Iui Pak Cijan Hi.

'■X.

de-

gislatlvă este exerci
tată de un senat 
compus din 77 mem
bri numiți pe viață 
și de Camera comu
nelor formată din 
206 membri aleși 
proporțional cu nu
mărul alegătorilor 
din provincii.

Configurația
mografică a țării ri
dică o problemă 
foarte importantă la 
ora actuală : 
pe 20 de 
locuitori 
la 10 000 
prezintă 
muncă 
dacă ne 
posibilitățile 
de dezvoltare a țării 
prin exploatarea efi
cientă a bogățiilor 
sale. în direcția va
lorificării resurselor 
naturale s-au făcut

aproa- 
milioane de 

repartizați 
km p. re- 
o forță de 
insuficientă 
gindim la 

uriașe

progrese importante; 
Canada nu mai este 
astăzi numai țara 
tradiționalelor ex
porturi de grîu și 
cherestea, dar și a u- 
nei industrii înflori
toare, consumatoare 
a unor minereuri de 
calitate, de fier, cu
pru. nichel, uraniu. 
Rezervele de petrol 
prospectate acum Ia 
50 miliarde de barili 
(după toate probabi
litățile mult mai bo
gate) 
tueze 
cele 
tante 
toare 
din
aproape 
de apă sînt în 
curs de exploatare : 
complexul gigant de 
hidrocentrale Mani- 
couagan — aux —

ar putea să si- ;
Canada printre Ș 

mai 
țări 

de 
lume.

impor- 
exporta 

: petrol
Sursele 

nelimitate 
sînt

Quatardes care va 
livra 6 milioane de 
kW în 1970, este o 
întreprindere nu nu
mai de importanță 
națională, dar și in
ternațională, întrucît 
sistemul hidroener
getic al Canadei va 
fi conectat la cel al 
S.U.A. și Mexicului.

Canada este în 
prezent al cincilea 
mare stat comercial 
și printre. primele 8 
state industriale ale 
lumii. în Canada se 
exprimă cu fot mai 
multă insistență nă
zuința de a stabili 
relații cdmerciale pe 
o bază mai largă, cu 
toate țările. O co
misie aprobată prin 
act parlamentar s-a 
îngrijit de sărbătoa
rea aniversării cen
tenarului în confor-

mitate cu impertarța 
istorică și național 
a evenimentului. La 
Ottawa flacăra cen
tenarului de pe Par
liament Hill a fost 
aprinsă de primul 
ministru Lester Pe
arson și ea va arde 
un an întreg.

Organizarea
po-67“ la Montreal 
este și un prilej ni
merit de afirmare a 
progreselor acestei 
țări, xCele 73 de pa
vilioane străine, care 

jurul 
cana- 

gazdă Kati-

.Ex-

s-au strîns în 
pavilionului 
dian _____
mavik de întil- 
nire, în limba india
nă) au valoarea unui 
salut simbolic adre
sat Canadei la 
de a suta sa 
versare.

DOINA TOPOR

cea 
ani-

CANADA, — Imagine din Montreal

V AMANTA 1 — Primul canal proiectat pe teritoriul panamez 
ar arma să pavea»ei de la plaja San Bias (marea Antilelor) și 
să ^taie- țara in direcția sud-vest. Lungimea traseului : 37 mile 
(535 kilometri)

V AMANTA 2 — Al doilea canal proiectat pe teritoriul pana- 
a»es ar „secționa- In diagonală (nord-est-sud-vest) țara aproa
pe de frontiera columbiană. Lungimea traseului : 46 mile (74 
kil«3*etrî).

VAMANTA 3 — Canalul, proiectat pe teritoriul columbian, ar 
străbate • regiune mlăștinoasă din sud-vestul țării în apropiere 
de frontiera panamezi. Lungimea traseului : 1*2 mile (164 kilo
metrii.

V AMANTA 4 — Canalul, proiectat pe teritorial niearaguaian. 
(si eei mai costisitor dintre proiecte) ar străbate o mare porțiu
ne stineoasă de-aluagul frontierei eostaricane. Lungimea traseu
lui : 14» de mile (225 kilometri).

Toate aceste patra variante preconizează crearea unui canal 
fir* ecluze, la nivelul marii. Acest canal, larg de 1 440 de pi
cioare. 'aproximativ 345 metri) și adine de 254 de picioare (circa 
TC2 am tril ar garanta, potrivit specialiștilor, trecerea oricărui 
vas modera de mare tonaj. In afară de aceasta, exploatarea 
noului canal ar fi mult mai convenabilă, el ar putea fi deser
vit, in condiții optime de numai 1 400 de oameni (în comparație 
v cei peste 14 000 care deservesc actualmente Canalul Pa
nama).

Potrivit datelor publicate de WALL STREET JOURNAL, ba
rate pe surse competente oficiale, construirea oricăreia dintre 
variantele propuse cu mijloace obișnuite ar necesita un timp 
variind între 14 și 12 ani. Singura soluție pentru scurtarea sem
nificativă a termenului ar fi folosirea unor explozii nucleare. 
Calculele arată că utilizarea unui eielu de 20—25 explozii ato- 
miee de exeavare ar asigura străpungerea canalului în maximum 
doi ani.

Deși proiectele de principiu au fost elaborate, cercurile com
petente nu prevăd o opțiune rapidă și, cu atît mai puțin, o foar
te apropiată punere în practică. Opiniile converg către presu
punerea că vor mal trebui să treacă cel puțin 4—5 
la loarea unei decizii ferme și începerea lucrărilor de 
ție la noul canal inter-oceanic.

ani pînă 
construc-

E. R.

Joi seara a izbucnit un pu
ternic incendiu la cea mai 
modernă gară din Roma: 
„Termini". Pompierii au 
luptat toată noaptea pentru a 
localiza focul care a transfor
mat subsolurile gării într-un 
adevărat vulcan din care con
tinuă să țîșnească flăcări și un 
puternic fum. Ei nu au reușit 
încă să se apropie de nume
roasele focare ale incendiului 
de unde se aud din cînd în 
cînd explozii puternice. Flă
cările s-au extins și asupra 
magazinelor, birourilor și 
chioșcurilor situate de o parte 
și de alta a marelui hol care 
permite accesul pe peron. A- 
ceste incendii au putut fi 
stinse.

Conform relatărilor cores
pondenților, la subsol tempe
ratura a ajuns la 700 de 
grade. Apa lansată de pompe 
se transforma imediat în .va
pori. Blocuri enorme de plan- 
șeu s-au prăbușit, iar lespe- 
dele de marmură s-au spart. 
Nu sînt semnalate victime o- 
menești, dar un număr de 40 
de pompieri și polițiști au 
fost internați la spital. Pagu
bele nu au fost încă evaluate, 
dar se crede că se cifrează 
la mai multe miliarde de lire.

Gara „Termini" a fost în
cepută în 1937 si terminată 
imediat după război. Ea este 
una dintre cele mai moderne 
din Europa, ocupînd întreaga 
latură estică a marii piețe 
unde se află și celebrul mu
zeu al Termelor. Fațada gării, 
construită din marmură și sti
clă, se întinde pe o lungime 
de 300 metri.

parlamentar
francez

Prima , sesiune a noului 
ment francez se încheie 
mina aceasta. Potrivit 
majorității observatorilor,

parla- 
săptă- 
părerii 

...----- --------------------- citate
de agenția France Presse, sesiu
nea s-a caracterizat printr-o încor
dare a relațiilor între guvern și 
majoritatea sa parlamentară. Bi
lanțul legislativ este destul de 
modest. în trei rînduri guvernul 
a trebuit să pună chestiunea de 
încredere în • legătură cu . cererea 
sa privind acordarea de împu
terniciri speciale în domeniul, 
economic și social. De fiecare 
dată, au lipsit mai puțin de 10 
voturi ca acesta să nu fie răs
turnat.

în timp ce „stînga" a fost u- 
nită în cursul actualei sesiuni, 
în majoritatea guvernamentală 
s-au manifestat disensiuni cali
ficate drept „inadmisibile și in
tolerabile" de către primul mi
nistru, Georges Pompidou, în 
cursul unei recepții care a avut 
loc miercuri. Republicanii inde
pendenți, grupați în jurul fos
tului ministru de finanțe, Gis- 
card d’Estaing, deși nu a între
prins și nu intenționează să în
treprindă nici o acțiune care să 
aibă drept consecințe o criză 
guvernamentală, au creat totuși 
o serie de dificultăți guvernului.

BEDAGȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Bufureștl, piața „Saînteil-, Telefon 17.60.10. Tiparul i Somblnatul Poligrafia „Gasa Srfntell".

Noi execuții în Haiti
Corespondentul din Santo Do

mingo al agenției France Presse 
relatează că, potrivit informații
lor care au ajuns în capitala Re
publicii Dominicane, trei agenți 
însărcinați cu paza personală și 
unul din șoferii colonelului Max 
Dominique, ginerele președinte
lui haitian, Francois Duvalier, au 
fost executați luni dimineața în- 
tr-o cazarmă din Port-au-Prince. 
Cei patru au fost acuzați de a 
fi atentat la viața președintelui

După cum transmite agenția 
TASS, guvernul U.R.S.S. a adre
sat o notă de protest guvernului 
S.U.A. în legătură cu oombarda- 
rea de către aviația americană a 
navei comerciale sovietice „Mi
hail Frunze" în rada portului 
Haifong (R. D. Vietnam).

„La 29 iunie, se arată în notă, 
la ora 12 (ora Moscovei) avioane 
americane au bombardat nava 
comercială „Mihail Frunze", care 
se află în rada portului Haifong. 
Asupra vasului a fost aruncată o 
bombă cu bile, iar datorită ex
ploziei, au fost provocate avarii.

Guvernul U.R.S.S. protestează 
energic pe lingă guvernul S.U.A. 
cerînd garanții efective pentru 
a se pune capăt unor asemenea 
atacuri și pedepsirea celor vino- 
vați".

țării. Se crede că atentatul ar'fi 
avut loc cînd președintele Duva
lier a condus la aeroportul capi
talei pe soția, ginerele și fiica sa 
care au plecat în Elveția.

Potrivit informațiilor sosite la 
Santo Domingo, focuri de armă 
au fost trase în incinta aeropor
tului din Port-au-Prince, în ziua 
plecării din țară a colonelului 
Max Dominique, după ce doua 
persoane s-au aruncat asupra lui 
Duvalier. Atacatorii ar fi fost 
respinși de garda personală a dic
tatorului haitian. După cum re
latează France Presse, în aceeași 
zi, cinci ofițeri, prieteni ai colo
nelului Dominique, care par să 
fi fost implicați în complot, au 
fost arestați de agenții poliției 
secrete. Soarta acestor ofițeri nu 
este cunoscută. Un număr de 
alte 66 personalități politice hai- 
tiene ar fi fost, de asemenea, a- 
restate.

Deși ginerele lui Dulavier a 
declarat în Elveția că se află în 
această țară într-o călătorie par
ticulară, informații sosite la San
to Domingo indică faptul că el a 
fost în realitate expulzat, la fel 
ca și soția și fiica lui Duvalier, 
deoarece au fost implicați în și
rul de comploturi descoperite în 
ultimele luni vizînd eliminarea 
fizică a dictatorului haitian.


