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Plecarea cancelarului federal 
al Republicii Austria, 

dr. Josef Klaus
Vineri dimineața a părăsit Ca

pitala cancelarul federal al Re
publicii Austria, dr. Josef Klaus, 
care, la invitația președintelui 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a făcut o vi
zită oficială în țara noastră.

înaltul oaspete a fost însoțit de 
dr. Lujo Toncic-Sorinj, ministrul 
afacerilor externe al Austriei, 
dr. Cari Bobleter, secretar de 
stat pentru afacerile externe, dr. 
Eduard Chaloupka, șeful pre
zidiului cancelariei federale, dr. 
Heinrich Haymerle, șeful secției 
politice din Ministerul Afacerilor 
Externe, dr. Friedrich Meznik, 
șeful serviciului federal de presă, 
dr. Franz Karasek, șeful secției 
relații culturale cu străinătatea 
din Ministerul Federal al învăță- 
mîntului, dr. Maximilian Falbl, 
consilier ministerial în Ministe
rul comerțului.

Cancelarul federal al Republi
cii Austria a fost condus la ae
roportul Băneasa- de președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, de Gheor
ghe Găston Marin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Cor-

neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe.

Pe aeroport, se aflau, de ase
menea, alți membri ai guvernu
lui, conducători ai unor institu
ții centrale, generali și ofițeri su
periori, ziariști.

Au fost de față dr. Johann 
Manz, ambasadorul Austriei la 
București, și Gheorghe Pele, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Viena.

Pe aeroport erau arborate dra
pelele de stat ale României și 
Austriei. După intonarea imnuri
lor de stat ale celor două țări, 
cancelarul federal al Republicii 
Austria și președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România au trecut în re
vistă garda militară de onoare 
aliniată pe aeroport. Apoi, oas
peții și-au luat rămas bun de la 
persoanele oficiale aflate pe 
aeroport.

înainte de a se urca în avion, 
cancelarul austriac și-a luat un 
călduros rămas bun de la preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
României. Tinere fete au oferit 
oaspeților buchete de flori.

(Agerpres)
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CRAIOVA (de la cores
pondentul nostru)

Legumicultorii din jurul 
orașului Caracal au în
ceput să-și trimită nu de 
mult rodul muncii lor că
tre o unică și nouă adre
să : Fabrica de conserve 
de legume și fructe, intra
tă în producție acum cî- 
teva zile. Noua unitate a 
industriei ușoare, una din
tre cele mai modeme din 
țară, cuprinde 5 linii teh
nologice de preparare a 
conservelor din legume și 
fructe. Fiind dotată cu 
utilaje moderne, mecani
zate și în parte automati
zate, noua fabrică de con
serve de la Caracal are o 
capacitate de prelucrare 
de 22 700 tone anual. In 
prezent, circa 14 tone de 
produse prelucrate ies zil
nic pe poarta fabricii. A- 
ceastă modernă unitate 
este dotată în întregime cu 
utilaje fabricate la uzinele 
din Cluj, Timișoara, Odor- 
hei și București.

COMUNICAT
cu privire la vizita cancelarului federal al Austriei, 

dr. Josef Klaus, in Republica Socialistă România
La invitația guvernului român, 

cancelarul federal al Austriei, Jo
sef Klaus, a făcut o vizită oficia
lă în Republica Socialistă Româ
nia între 10 și 14 iulie 1967.

Cancelarul federal a fost înso
țit de ministrul afacerilor exter
ne, Lujo Toncic-Sorinj și de Cari 
Bobleter, secretar de stat în Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Austriei.

în timpul șederii în România, 
cancelarul federal și persoanele 
care l-au însoțit, au vizitat orașe
le București, Brașov, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, litoralul Mării 
Negre, diferite instituții culturale, 
unități agricole, precum și între
prinderi industriale dintre care 
unele participă la schimburile co
merciale româno-austriece.

Cancelarul federal a fost primit 
de Nicolae Ceaușescu, secretar

general al C.C. al P.C.R. și de 
Chivu Stoica, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România.

în cursul vizitei, între pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer și can
celarul federal Josef Klaus au a- 
vut loc convorbiri, în cadrul mai 
multor ședințe de lucru, consa
crate situației actuale a relațiilor 
româno-austriece, posibilităților 
de dezvoltare a lor și probleme
lor internaționale care preocupă 
ambele părți.

Din partea română la convor
biri au participat: Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri; Comeliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne; Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat pen

tru Cultură și Artă; George Ma- 
covescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe; Dumi
tru Bejan, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior; Va- 
sile Șandru, adjunct al ministru
lui afacerilor externe; Gheorghe 
Pele, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Austria; Mir
cea Bălănescu, ambasador, direc
tor în Ministerul Afacerilor Ex
terne; Vasile Ileasă, director a.i. 
în Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea austriacă au parti
cipat: dr. Lujo Toncic-Sorinj, mi
nistrul federal al afacerilor ex
terne; dr. Cari Bobleter, secreta
rul de stat în Ministerul Federal 
al Afacerilor Externe; dr. Job- 
nann Manz, ambasadorul Austriei 
în România; dr. Eduard Cha
loupka, șeful prezidiului Cancela
riei federale; dr. Heinrich Hay-

(Continuare în pag. a V-a)

La seceriș, ritmul întens de 
lucru se face simțit în 
multe cooperative agrico

le din regiunea Ploiești. La Sme- 
eni, potrivit graficului, recolta
tul trebuia început la 3 iulie. Pe 
vale, însă, spicele au ajuns în 
faza de coacere încă la data de 
1 iulie. Au fost antrenați patru 
sute de cosași. A treia zi, în lan 
au intrat și combinele. în cinci 
zile, recolta de pe toate cele 500 
hectare care se prevăzuse să 
fie strînsă manual, se afla în clăi. 
Se acordă multă atenție și strîn- 
gerii paielor, plevei. Confecționa
rea a cinci colectoare a permis 
să se are imediat și să se însă- 
mînțeze cu porumb pentru furaj 
o suprafață de 80 hectare.

La întrebarea noastră privitoa
re la contribuția organizației 
U.T.C. la strîngerea recoltei ope
rativ și fără pierderi, adresată to
varășului Virgil Păun — secretar 
al comitetului U.T.C. pe coope
rativă — s-au oferit să ne răs
pundă și inginerul agronom 
Gheorghe Dumitrescu și Gheor
ghe Dinu — președintele coopera
tivei. „Organizația U.T.C. — 
ne-au relatat dînșii — a mobili
zat 160 de tineri care lucrează pe 
combine, la transporturi, la coa
să". Datorită avansului realizat, 
aici, la Smeeni, s-au creat condi
ții, ca perioada strîngerii recol
tei de pe cele 1060 hectare ocu
pate cu această cultură să fie 
scurtată cu trei zile față de gra
fic.

Vizitînd mai multe unități a- 
gricole din raionul Buzău, am 
înțeles cum de s-a reușit ca pînă 
acum să se depășească cu 3000 
de hectare, fața de prevederi, su
prafața de pe care s-a strîns 
recolta.

Ritmul impus de intrarea mai 
devreme a spicelor în faza de 
pîrgă, a fost imprimat însă de ță
ranii cooperatori și de mecaniza
tori numai în cîteva comune. 
Facem această precizare deoare
ce în drumul nostru am întîlnit 
și locuri unde se acționează cu 
viteza melcului, unde mașinile 
stau mai mult defecte decît lu
crează. La Smeeni, de exemplu, 
arătam că se depun multe efor-

ION TEOHAR1DE 
corespondentul „Scînteii tinere
tului" pentru regiunea Ploiești
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Cînd domnul Silențiu VasCes- 
cu și-a descoperit gura, casăzicd 
în clipa în care a cbsțrvat că Așa 
posedă capacitatea uimitoare de 
a forma cuvinte din aer, ți-a pă
răsit mîinile care au început să i 
se usuce în umeri. Vai, doamne, 
a zis Sfențiu ce bine este să ai 
gură / Vai, doamne, a continuat 
Silențiu, ce nobilă muncă este 
munca de strungar în aer. s-a 
angajat strungar al aerului. Dom
nul Silențiu Vasilescu a început 
să facă, pe bază de aer, cuvinte. 
A văzut el o^bucată de aer lim
pede în dreptul unui geam, s-a 
apropiat blind a apucat-o între 
dinți, s-a gindit o clipă și i-a 
dat drumul zicînd : Al

Mergînd pe lingă lacul Heră
strău a simtit un abur 
a deschis gura mare, a 
instantaneu și cu aerul 
astfel a strigat: E I

Cu 1 a fost mai ușor. 
I i-a năzărit din apă. 
la amiază prea multă apă, i-a 
venit să sughițe și în loc să facă 
acest lucru, în fond urît, a trans
format totul într-o vocală curată. 
A țipat: 11

Se juca un copil cu un cerc 
și domnul Silențiu Vasilescu și-a 
făcut buzele roată și a expirat

răcoros, 
închis-o 
cîștigat

Sunetul 
Sorbise

Talentul ți atenția îmbi
nate cu priceperea tinăru- 
lui Alexandru Merdariu de 
la CJJ^-Reghin vor da 
naștere la tncâ un acord de 

chitară.

PLOIEȘTI (de la co
respondentul nostru^

Acum ci:eta zile s-a 
dat in folosință in ca
drul schelei petroliere 
Gura Ocniței un nou cc- 

i penzru nețamiiisti- 
taze

EDIȚIE ESTIVALĂ ȚȚCÎNȚEȚ TINERETULUI1
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O INIȚIATIVA

REPLICA LA TRISTELE_
LUI OVIDIU

w Alexandria sau farul 
din Constanța tint „atomi"

-și zilele în 
exil pe țărmu-

ă n cu i. u

trebuta întins citul in 
exptoziri sonore. Ațe ț-a cekfieet 
domnul Silențiu Vurilexca in e- 
miierea de sunete. Cinci ani a 
studiat cu gura proprie Excelenta 
Sa Silențiu felul cum w com- 
nortă consoanc'.e care, de ce să 
n-o spunem, sini fapte mai difi
cile, pe de O parte fiindcă solicită 
nu numai aerul fi buzele, iar pe 
de altă parte pentru câ sznt un 
fel de poticneli ale limbii, niște 
bibelouri pe care numai un vir
tuos le poate executa. Silențiu 
Vasilescu este întâ un virtuos. 
Cu Silențiu Vasilescu nu-fi merge. 
El întoarce cuvintele pe față fi 
pe dos, ca și cînd ar arunca 
niște clătite în sus cu tigaia. Si
lențiu Vasilescu este poate sin
gurul nostru inginer al aerului. 
Silențiu știe să vorbească. O vor
bă spusă de el este o dată vorbă. 
E vorba curată, vorba în sine, 
vorba desăvîrșită.

De ce să cînte unii la vioară 
și unii la pian, de ce să cînte 
Mario del Monaco și eu sd nu
- (Continuare în pag. a lll-aț

INTERESANTA
PLOIEȘTI (de h 

corespondentul nos
tru).

Numeroși oameni 
ai muncii din regiu
nea Ploiești își con
struiesc locuințe pro
prietate personală. 
Dar pentru ca aceas
ta să corespundă in
tr-adevăr exigenței 
lor, oficiul regional 
pentru construcții de

locuințe proprietate 
persona.’! Ploiești a 
luat inițiativa de a 
organiza în 3 centre 
importante din regiu
ne (la Buzău, Tîrgo- 
viște și Gmpina) la 
sediile secțiilor de 
arhitectură, întîlniri 
cu noii beneficiari. 
Participanții la aces
te întîlniri, organiza
te în zilele de 6, 7 și 
8 iulie a.c. în locali-

tățile amintite, au 
primit informații pre
țioase privind terenu
rile unde vor fi am
plasate construcțiile, 
gradul de confort și 
costurile acestora. Cu 
acest prilej au fost 
făcute numeroase 
propuneri privind su
prafața locuibilă, îm
părțirea apartamen
telor, lucrările de fi
nisaj suplimentare etc.

rile sălbatice ale pontului 
Euxin în urmă cu două 
milenii, Ovidiu a lăsat 
viitorului nu numai o poe
zie uimitoare prin calită
țile sale modeme ci și u- 
nele din primele mărturii 
despre viața acestor me
leaguri. Disperarea l-a de
terminat uneori să exage
reze în versurile sale ele
giace vitregia ținuturilor 
de sub Ursa Mare dar pe 
locuitorii de aici i-a în
drăgit căci spunea undeva 
poetul, învins de viață și 
doborit de suferință: „Iar 
cînd îmi pierd puterea sub 
boala asta grea / Străinii 
duc pocalul cu van la gura 
mea“.

Am străbătut litoralul 
cu volumul de versuri al 
lui Ovidiu în mină și am 
adăugat Tristelor și ponti
celor replica contemporani
lor noștri.

,,Am durat un 
monument mai tare 
decît focul și apa“

din ceea ce vor fi fost 
cîndca orașele regilor e- 
gipteni sau cetatea tomi- 
tană de la care ne-a rămas 
mozaicul ce strălucea în 
preajma portului Euxin. 
Focul și apa au fost din- 
totdeauna dușmanii cei 
mai aprigi ai monumente
lor create de om — de 
aici vehementa credință a 
poetului că opera sa nu va 
putea fi răpusă nici de 
ape, nici măcar de trăzne- 
tele lui Jupiter. Construc
torii constănțeni realizea
ză și ei cu o credință a- 
semănătoare poetului un 
monument durabil asemă
nător cu tot ce constru
iește astăzi România so
cialistă. Portul constănțean 
devenit prea mic pentru 
economia românească a- 
flată în plin acînt și prea 
modest față de monumen
talitatea litoralului va in
tra curînd în familia celof 
mai moderne noduri ale 
traficului maritim mondial 
mărindu-și de trei ori ca
pacitatea actuală. Ar tre
bui poate să vă descriem 
fiecare centimetru al a- 
cestei cuceriri a omului

asupra mării 'dar sintem 
pur și simplu subjugați de 
elocvența cifrelor. De-a 
lungul celor 5 500 metri 
lineari de dane vor putea 
ancora 80 nave de mare 
tonaj încărcate și descăr
cate cu cele mai moderne 
utilaje portuare. Două 
mari diguri, cel 'de sud 
măsurînd 2 591 metri și 
cel de larg cu o întindere 
de 2 554 metri vor domoli 
apele veșnic agitate ale 
mării pentru ca vasele să 
poată acosta liniștite. Di
gul masiv de beton la baza 
căruia se află înlănțuiți 
uriași stabilipozi de be
ton, forme ciudate de pia
tră înaintează în larg în 
fiecare zi cu 2,88 m, ceea 
ce reprezintă după statis
ticile mondiale un record. 
Cotele digurilor la 13 iu
lie erau: digul de larg 
2 265 metri iar cel de sud de 
2 290 metri. Privite de pe 
înălțimea falezei par două 
brațe uriașe întinse în în
tâmpinarea navigatorilor.

A. TOMA 
C. PRIESCU

(Continuare 
tn pag. a Il-a)

De fapt este un port și 
un monument. Farul de
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Nesmulși din zîmbetul ascuns 
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GUSTURILE INTRE Ce să admirăm mai ințu 
fetița sau motănelul...

A vorbi despre progres în do- 
eniul gusturilor poate părea 
prima vedere hazardat : spe- . 

iliștii nu s-au înțeles încă 
upra sensului în care se poa- 
vorbi de un progres în artă, 

vietatea și mutațiile preferin- 
lor sînt uneori extrem de mari 
greu explicabile iar sensurile 
cendente ale evoluției lor greu 

surprins. N-ar fi oare mai 
mod în aceste condiții să ne 
jlțumim cu simpla înregis- 
ire a situației gusturilor la 

moment dat și să încercăm 
in intermediul valorilor este- 
e puse în circulație și să le 
tisfacem ? Și apoi, nu este 
jtilă speculația despre cum 
r arăta gusturile viitorului 
id nu reușim să le satisfacem 
totdeauna corespunzător pe 
le ale prezentului ?
Personal, o asemenea poziție 
. se pare a fi nu numai prac- 
istă și robită momentului, 
ci neștiințifică, dar și profund 
unătoare pentru că ar lipsi 
ucația estetică de una dintre 
racteristicile ei principale: 
rspectiva.
5ă examinăm obiecțiile adu- 

de obicei împotriva ideii 
progres în domeniul gusturi-

•. Mulți, derutați probabil de 
irea lor variabilitate, se gră- 
sc să proclame inexistența 
icărui sens, lipsa vreunui pas 
linte al conștiinței umane pe 
est tărîm. Faptul că au apă- 
t noi preocupări estetice, că 
menii caută frumosul în do
inii pînă acum necercetate din 
eastă perspectivă, că ei crea- 
sau descoperă noi universuri 

;etice, marchează fără îndoia- 
o înaintare pe drumul atitu- 
lii estetice. Dacă nu vom'avea 
-a face aici cu o linie dreaptă 
cu o direcție unică, putem 

nchide că înaintarea lipsește 
u se pierde în haosul mutații- 

bruște și imprevizibile ?
ed că nu.
Se mai spune apoi că succe- 
l genurilor denumite „ușoa- 
” (muzica de jazz, estradă, co- 
îdia, literatura sau filmul de 
enturi) ar indica nu un pro- 
es al gusturilor, ci dimpotri- 

0 decădere a acestora, prin 
ețuirea a ceea ce unii numesc 

dispreț „genuri inferioare", 
primul rînd, după cum am 

ii arătat, o asemenea ierarhi- 
re nu are temei deoarece este 
rba de domenii diferite, in- 
mparabile și care urmăresc, 
care în parte, obiective pro- 
ii, nesubstituibile prin alte 
i. Faptul că apare și se 
zvoltă capacitat-ea de adecva
ta domenii și nevoi diverse, 
sfera de interese estetice se 

•gește în mod spectaculos nu 
ate fi omis atunci cînd discu- 
n despre evoluția gusturilor. 
Constatînd procesul evident 
autonomizare al valorii este- 

e, unii trag concluzia că o 
are tendință va duce pînă la 
mă la moartea ei, întrucît, 
teticul „pur“. lipsit de conți- 
itul viu pe care-1 oferă ori- 
ntul filozofic, valențele po- 
ice și estetice, nu au sorți de 
praviețuire. Desigur, cînd a- 
m de-a face cu tendințe de 
izola valoarea estetică de lu- 
*a valorilor culturii, o aseme- 
>a părere este justificată în- 
acît ermetismul, „purismul" 
i reușesc pînă la urmă să se 
ențină în cîmpul axiologic și 
spar așa cum au apărut. Nu- 
ai că, în afara unor aseme- 
a atitudini extreme, procesul 

disociere al valorilor, aten- 
i și receptivitatea față de ceea 

au ele specific, propriu, sînt 
ytiguri inestimabile și 1 
ează o fertilă evoluție a 
dinii estetice. Faptul că 
enii devin din ce în ce 
pabili să aplice fiecărui 
eniu criteriile care-i sînt . 
•îi este unul dintre indicatorii 
> seamă ai progresului in ma
rie de gust pentru că atestă 
evidentă individualizare și 
lecvare la obiect.
Motive de îngrijorare în le- 
tură cu viitorul artei stîr-

nește 
ce în
Reluînd idei mai vechi, mulți se 
grăbesc să anunțe că se apropie 
moartea artei. înlocuirea ei cu 
mașinile ori, evident, de pe o 
asemenea poziție progresul este 
nu numai negat cu înverșunare 
dar chiar1 înlocuit cu teza con
trarie. Arta fiecărei epoci a fost 
în strînsă legătură cu ansamblul 
valorilor materiale și spirituale 
existente și nu văd de ce ar tre
bui să ne îngrijoreze că acest 
fenomen are Ioc și acum. (în-

mar- 
i ati- 
i oa- 

mai 
i do- 
pro-

grijorătoare sînt doar excesele, 
influențele neprelucrate, inter
venția directă, nesocotirea spe
cificului esteticului, dar produ
sele unor asemenea tendințe nu 
s-au dovedit niciodată a avea o 
viață prea lungă). Discurile, - 
producția de carte, traducerile 
electronice, radioul și televiziu
nea, reproducerile de bună cali
tate sînt numai cîteva dintre 
efectele pozitive ale revoluției 
tehnico-științifice și datorită lor 
numărul celor care vin în con
tact cu valorile artei a crescut 
enorm. De altfel, datorită acelo
rași mijloace, viteza de circu
lație a valorilor a crescut peste 
măsură iar acest fenomen ușu
rează atît formarea unui ori
zont estetic cît mai larg cît si 
dezvoltarea capacității de se
lecție, a spiritului de discemă- 
mînt. Nu sînt acestea mdicii de 
progres ?

De pe poziții retrograde s-a 
susținut adesea că adevărata 
artă ar trebui să aparțină unui 
grup restrins de ..aleși" intruci: 
contactul cu. publicul- larg ar 
duce la inevitable ei „degra
dare*. Afirmația este evident 
falsă, știut fiind că amplitudi
nea rezonanței oricărei valori 
nu este deloc nesemntfiexUvi 
pentru a-i fixa loori in eîmpal 
axiologic. Faptul câ apare o •- 
pinie de masă, că numărul celor 
care receptează adecvat operele 
de artă, frumusețile naturii sau 
viața socială crește, nu înseam
nă un pas înainte în direcția 
formării atitudinii estetice ? 
Prezența mai multor receptori 
estetici activi diminuează oare 
calitatea, nivelul acestei recep
tări ? Evident că nu.

Față de avalanșa de bunuri 
estetice intrate în circulație 
există și atitudini comode, ten
dințe de refuz sau încercarea 
de a transforma arta în pilule 
comode și ușor digerabile. Este 
cazifl rezumatelor din capodo
pere, al atitudinilor simpliste 
care limitează atitudinea este
tică la transmiterea de cunoș
tințe „despre-. în măsura în 
care asemenea tendințe înlocu
iesc contactul direct cu arta, 
vibrația ideologico-emoționaiă 
proprie, ele sînt desigur nega
tive. Putem să reducem însă an
samblul procesului de receptare 
la asemenea manifestări ? Pro
blema este reală și în bună 
măsură explicabilă prin fabu
loasa creștere a produselor este
tice care vin să se adauge la

patrimoniul celor existente, 
creînd nu odată dificultăți de 
triere celor neavertizați. O so
luție este desigur greu de dat, 
ni se pare însă că în politica 
culturală, manea de îndrumare 
și orientare a publicului prin 
ghiduri. prospecte, expuneri in
formative, presă, radio și tele
viziune trebuie să se îmbunătă
țească mult.

Există apoi un întreg sector, 
Cel al valorilor turistice ale pei
sajului românesc și al monu
mentelor istorice ale căror va
lențe estetice sînt 
prea puțin cunoscute. Nu ar fi 
cazul oare ca Oficiul Național 
de Turism să se ocupe mai con
secvent de popularizarea aces
tora și ca prospectele editate — 
în afara condițiilor de cazare 
și confort — să încerce să facă 
cunoscute și sub raport estetic 
obiectivele ce merită vizitate ? 
Fără îndoială, simpla lor cu
noaștere, contactul direct au fă
cut multe pentru progresul gus
tului, dar credem că ar fi ne
cesar ca acest gen de preocu
pări să capete o importanță 
mult sporită.

în sfîrșit, în favoarea pro
gresului gustului, pledează și 
deschiderea largă față de arta 
națională și universală, tendința 
de a le vedea în strînsă inter
dependență. Pe această cale se 
dezvoltă atît însușirile integra
tive cît și cele disociative ale 
conștiinței estetice, se formează 
capacitatea 
comparație, 
delimitările, 
lărgească și 
dezvolte în 
tul estetic. „ _
estetic nu va fi judecat desigur 
numai prin raportare la individ 
—, perspectivă adesea simplifi
catoare și nesuficientă — ci în 
contextul de ansamblu al con- 

.. științei estetice a epocii. Vom 
descoperi astfel nu o înaintare 
individuală și monocromă ci un 
progres general, diferențiat de
sigur după domeniu sau grupuri 
sociale. Curgerea continuă nu 
va fi însă lipsită de orice mo
mente de repaus relativ și toc
mai însumarea vîrfurilor aces
tei evoluții ne va permite de
scrierea
a

de ierarhizare și 
apar asociațiile și 
toate de, natură să 
în același timp să 
profunzime orizon- 
Progresul gustului

a ti u X-
Expoziție bitntli 
de ini popului

a D -e 
de arta

(Urmare din pag. I)

Valurile uriașe se sparg 
neputincioase de pintenii 
de beton ai digurilor, spă- 
lind piatra albă adusă de 
la Carara. Din cînd in 
cînd,soarele îți desface 
curcubeul în stropii de apă 
ai valurilor ca un arc de 
triumf pe sub care trec în 
mare viteză, cite unul la 
fiecare 50 de secunde, a- 
utocamioanele încărcate cu 
beton stabilipozi de pia
tră.

Căci de aceea se con
struiesc monumentele. 
Pentru a rezista focului, 
apelor...

..Se cheamă Tomis 
locul acesta, 
pe cite știu.

Cetatea au numit-o 
tot Tomis 

mai tîrziu...”

Const ănțenii sînt mar
torii unei metamorfoze u- 
nice. După două milenii, 
Tomișul renaște lăsînd 
Constanța undeva în ur
mă, în amintiri. Nu este 
vorba de o speculație re
portericească. Noile car
tiere Tomis 1, Tomis II, 
Tomis III, Tomis IV în
sumează la ora actuală a- 
proape 4 700 apartamente 
cu o populație de 17 000 
locuitori. Tomis IV sau 
Tomis Nord, cum îi spun 
constructorii va aduce la 
sfîrșitul anului 1973,26 000 
locuitori în peste 7 500 a- 
partamente. Așadar, in to
tal o populație de aproxi
mativ 43000 locuitori își
vor scrie cu mîhdrie pe
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Și sentimentul Că frunzarele pădurii 
Și părul nostru tremură-n același vis, 
Biserica zidită pe-o femeie 
Și fluierul păstorului ucis.

Știm dincotro venim și unde mergem
Eroi prin încăpățînarea de a fi 
Sîngele sapă-n piatră seacă 
Urcînd dinspre părinți spre fii.

Nu doar pămînt e țara. Clădiți in osul frunții De-atîta timp rămași la noi acasă 
Plutiți pe singe. înviați iubiri, 
Sînt țară mai întreagă străbunii nenumiți 
Decît pămintul strîns în hărți subțiri.

Prahova* 
sunet umbros de rîuri prăvălite;

Birlad, 
trăsuri duruind cu coviltire trase ț

Sulina, 
pasăre albastră răzlețită j

Mangalia, 
miros uscat de lemn de evantalii t 
sonorități de nume-n care țara 
din timp străvechi își arde lut de vatră, 
mi-e dor în tainicele voastre 
silabe muzicale inima să-mi mut, 
strîngînd ou mine anotimpurile toate.

cu țipete ciudate, pescăruș» 
în mari volute înfloresc.
Dar marea, pînă dincolo de orizont^ ■**' 
căldura ne-o respinge drept în oase, 
lingă oglinda ei culcată . 
să ne-ntrupăm mai tineri 
și pregătiți de vaste anotimpuri vittoare<t

DE SCRIITOR... Mioara Cremena

DE LA

am fi putut să-ți 
personal. Dacă n-o

Vile*,!.

REPLICA LA TRISTELE LUI OVIDIU
cartea de vizită calitatea 
de tomitan. Plasat 
de-a lungul 
mal al Sutghic 
cu Mamaia, noul oraș care
se naște completează cu 
arhitectura sa tinerească 
imaginea solară a Mama
iei intr-un sistem urbanis
tic modem și vertical.

„Si bate vîntul aspru 
în țarini de nelin 
Si apa e amară 

pe pontul Euxin“...

Se spunea cu numai 25 
-30 de ani în urmă că pă- 
mîntul dobrogean arid și 
hătut de viaturi uscate 
nu va rodi niciodată, iar 
florile și pajiștile le păreau 
celor de acum o genera-

ție, adevărate utopii. Sta
tistica anului 1966 arată 
că Dobro gea a rodit pe 
ogoarele sale 12,5 la sută 
din producția de cereale 
a țării. Țarinile amare de 
pelin au dispărut de mult 
(au mai rămas totuși pe 
ici, colo pentru prepa
rarea pelinului de mai și 
a vermutului Murfatlar) 
iar apa e dulce din mo
ment ce se consumă 
24 de ore o cantitate de 
165 000 m.c. Zona de clo
rofilă a ierburilor tunse 
scurt, ca în coafurile mo
derne pentru bărbați, se 
întinde pe litoral pe 
praf ața a 352 hectare. Ciu
linii și mărăcinii au rămas 
și ei doar numai în .veghile 
ierbare ale școlarilor din 
urmă cu 20 de ani. Statis-

ticile, e drept, sînt ade
seori aride, apelînd la o- 
perații matematice. Cînd 
numeri însă florile statisti
ca devine poezie pură și 
atunci cele 150 000 de 
flori, așezate zilnic în ca
merele hotelurilor și în 
restaurantele de pe litoral, 
devin tot atîtea versuri.

în

su-

„Tu. trecătorule 
dacă ai iubit 
vreodată”...

Indrăgostiții de la Ovi- 
diu încoace cîntă marea 
în fel și chip. Marea îi 
ascultă și îi privește aten
tă pe toți cei 300 000 de 
îndrăgostiți, cîți se perin
da intr-un sezon pe lito
ralul nostru. Reporterii își

rezervă dreptul de a nu 
garanta asupra exactității 
cifrei întrucît evidențele 
O.N.T.-ului nu înregis
trează și iubirile. Dacă am 
omis pe cineva din aceas
tă statistică nu avem alt
ceva de făcut decît să ne 
cerem scuze și parafrazîn- 
du-l pe Ovidiu să-i spu
nem : „Voi toți îndrăgos- 
tiții litoralului, iertați-ne 
dacă nu am descoperit 
toate ipostazele iubirii". 
Nici nu puteam.

Tu trecătorule — cum 
zice Ovidiu — dacă ai 
iubit vreodată, înțelege — 
zicem noi — că soarele 
mării și nisipul litoralului 
nu pot trăi fără iubirile 
noastre, ale indrăgostiților.

rof, este vorba de studenții sgu 
studentele unor facultăți teh
nice care își descoperă brusc 
o anume „vocație", îndeobște 
artistică, de aceea, să nu crezi, 
dragă Virgil Dumitran, că „în
toarcerea de volan" la care te 
gindești e atit de ieșită din co
mun.

...Din ceea ce ne povestești 
nu reiese că, studiind literatu
ra, ai intenționa să schimbi 
profesiunea de inginer cu a- 
ceea de profesor. Dumneata 
dorești, cu totul altceva — și 
anume să faci artă. Or, arta e 
o meserie g^ea. Ea presupune 
nu doar studiu — și aș spune 
nu doar un singur fel de stu
diu — ci pretinde mai multe 
condiții. Iar una din însușirile 
principale ale unui viitor ar
tist, ou se pare a fi capacita
tea lui de a persevera, consec
vența : o primă dovadă de con
secvența e — socotesc — să 
inchei un studiu început.

Desigur, nimeni nu te poate 
împiedica să încerci intr-un 
domeniu pentru care te simți 
chemat. Dacă totuși ceea ce

NEPTUN
SI APOLLO
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ADUNATE
Metri lumină

Astrqiiomn--măsoară -Ju- 
minar_în- ani, -©îeciricifcnij _ 
în lumeni, "opticfenit îir* 
lucși. Arhitecții litoralului 
au stabilit o nouă unitate

statuia acestuia din piața 
constănțeană de-i poartă 
numele este imortalizată 
pe 70 sau 80 fotograme 
într-o oră. Știind că lito
ralul românesc are 12 ore 
însorite într-o zi și trans- 
formînd, în metri de pe
liculă eforturile fotoama- 
torilor, obținem 40 de me
tri peliculă utili zilnic, re
cord pe care puține vedete 
ale cinematografelor îl ob
țin pe platourile de fil
mare.

Radiogramă

de măsură : metri-lumină. 
Este vorba de lumina soa
relui care inundă hotelu
rile litoralului 
239 000 m.p. 
lor.

prin cei 
ai ferestre-

nr. 1Vedeta 
a litoralului

...Continuă să fie Ovi
diu. Am făcut o statistică t

Portul de odihnă Ma
maia— cu o populație de 
peste 18 000 de locuitori, 
trimite următoarea radio
gramă întreprinderii Hor
ticola și întreprinderii de 
hoteluri și restaurante: 
„Deschideți urgent un ma
gazin de flori și în stațiu
nea noastră". Semnează 
îndrăgOstiții litoralului.

T. ATANASIE
C. PRIESCU

iți voi spune acum nu vine în 
intimpinarea dorințelor dumi- 
tale, te rog, stimate prietene, 
să consideri cuvintele mele cu 
toată atenția, fiindcă ele sînt 
formulate cu cea mai desăvir- 
șită bună. intenție și cu 
ceea ce, personal, am 
lat ca experiență.

Faptul că nu iți vei 
facultatea, va fi după 
mea un 
privește șansele dumitale in 
meseria 
una am 
dere pe acela care incepind — 
bine sau rău — o nuvelă, un 
roman, o piesă de teatru, nu a 
avut energia să le ducă pînă la 
capăt. Dormite o facultate!

Fiindcă în facultățile de artă 
se învață ce e drept multe, in 
afară de un lucru — să fii 
artist. Aici trebuie să vii cu 
anume date personale. Nici o 
diplomă a unui institut de spe
cialitate nu poate garanta ast
fel de capacități, ci cel mult 
menționează că studentul a a- 
cumulat sirguincios o seamă 
de cunoștințe generale, care 
formează baza teoretică și îl 
fac apt să predea la rîndul său 
în școli medii sau. să lucreze 
intr-un domeniu cultural. Să 
fii pictor, compozitor, regizor, 
nu e tot una cu absolvirea a- 
celorași facultăți, sfera nece
sară e mult măi largă. Iar dacă 
pentru aceste profesiuni există 
totuși posibilitatea unor studii 
de specializare, tehnică — fa
cultatea in care să devii scrii
tor încă nu s-a inventatI

Profesiunea de scriitor 
se învață cîteva ore pe zi 
de-a lungul citorva ani, ci 
fiecare clipă și în bloc, cu 
treaga existență.

Se naște firesc și ca o con
secință întrebarea dacă e, sau 
nu necesar să urmezi cursurile 
Facultății de litere ca să fii 
scriitor. Voi spune: desigur, 
e foarte bine. Dar acumularea 
de cunoștințe nu se va încheia 
in nici un caz cu atit. Si mai 
importantă e experiența de 
viață. Și, desigur, se cunoaște, 
sînt destui scriitori moderni, 
contemporani, oameni foarte 
cultivați, ale căror studii de 
bază nu sînt literatura. Cehov 
a fost medic, Georges Duha
mel la fel, printre scriitorii 
noștri de astăzi, un număr im
presionant au fost inițial doc
tori sau ingineri, de curt nd 
ne-a vizitat țara AÎlain Robbe- 
Grillet, unul dintre creatorii 
cei mai proieminenți ai „nou
lui roman" francez — fost a- 
gronom specialist in plantații
le de fructe exotice (sînt nu
mai cîteva exemple din cita 
s-ar putea da).

Iată de ce cred, că 
tatea de a lucra pe 
ca inginer, deschide 
scriitoricește vorbind, 
sânte perspective; să 
zezi așa ceva e o lipsă de ori
entare, o dovadă de îngustime 
de vederi.

semn rău in

tot
acumu-

încheia 
părerea 
ceea ce

de scriitor. întotdea- 
considerat cu neincre-

nu 
și 
în 
în-

posibili- 
șantiere, 
imediat, 

intere- 
nu sesi-
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S. P. Pentru îngrijirea 

unei proprietăți în apropie
rea Bucureștiului cineva 
solicita la mica publicitate 
o persoană vîrstnică cu 
pricepere pentru gospodă
riile țărănești. Intre scriso
rile sosite mi-a parvenit 
întîniplător una pe care aș 
vrea s-o citesc. Mi se 
paie un foarte bun punct 
de pornire pentru discu
ția noastră. Ascultați : „Am 
două fete căsătorite în 
București, doi copii minu
nați pe care m-am străduit 
din toate puterile să-i fac 
oameni. Și-am reușit. Sînt 
absolvente de facultate, 
una ingineră, cealaltă pro
fesoară, s-au măritat foar
te bine, nu duc lipsă de 
nimic. Sînt mîndră că în 
ciuda faptului că m-am 
zbătut singură să Ie cresc 
a trebuit să mă despart de 
soțul meu la 28 de ani — 
au ieșit doi oameni ade- 
vărați. Acum însă nu mai 
am nici un rost. Ele au 
plecat, am rămas singură, 
după douăzeci de ani de 
învățămînt am o pensie 
bună dar asta e tot ? N-am 
cu cine schimba o vorbă, 
am senzația uneori că se 
prăbușesc pereții pe mine 
de atîta liniște. Ele vin 
foarte rar acasă, sînt ocu
pate, eu nu vreau să mă 
mut la ele, le-aș încurca, 
bătrînețea nu e plăcută. 
Deși am cincizeci și șase 
de ani sînt încă tînără, și 
simt nevoia să mai fiu 
cuiva de folos. Mai pot 
fi încă de folos!“

INVITĂ
t

SĂ

REFLEC

M. ST.: Am stat de vor
bă cu cei care se ocupă de 
copii și printre altele i-am 
întrebat dacă au vreo evi
dență a corespondenței pe 
care o duc copiii cu pro
prii lor părinți. Nu există 
o asemenea evidență și e 
păcat. Dacă se urmai esc 
sistematic scrisorile care 
pleacă și care sosesc se 
pot depista cu ușurință 
cazurile în care un copil 
nu primește nimic timp 
de-o lună. Și-atunci tre
buie să se intervină în sen
sul solicitării mai active a 
părinților. E-adevărat! Co
piii din colonii sînt izo
lați, dar ei nu trebuie să 
se simtă singuri. Un su
flet de copil nu se mulțu
mește numai cu compania 
copiilor. Sînt aproape niște 
oameni mari. în ce pri
vește cazul dat de Sînziana 
aci, cred că trebuie să în
țelegem profund cazul 
singurătății pentru a găsi 
remediul eventual.

alt mediu sau la altă con
diție familială (familiile 
despărțite duc întotdea
una la frustrări de ordin 
afectiv, deci la singură
tate).

O. P. Te poate duce Ia 
singurătate nedreptatea ce 
ți se face într-un caz sau 
altul.

S. P. Din acest punct 
de vedere, pentru toate e- 
xemplele pe care le-ap dat 
eu am un singur răspuns : 
nu există singurătate ab
solută. Nu exis*ă singură
tate permanentă. Singu
rătatea și modul dc viată 
public sînt într-o corelație 
dialectică. Toți sîntem s 
nu sîntem singuri, p item 
trece prin perioade de în
singurare și apoi reveni, 
colectivitatea nu acceptă 
naufragii în singurâta'e ; a 
munci undeva îcseunl 
dintr-o dată a nu fi sin
gur, a avea o fanrbe fo- 
seamnâ dintr-o dată a nu 
fi singur, a-ți iubi profe

mon-

laxie în legături ca singu
rătatea, (acolo unde se 
ivește).

M. ST. Exista radioama
torii, o ardentă școală. 
Vorbesc cu întregul glob. 
Nu poți sa te mai simți 
singur. Cum poți sâ mai 
fii singur in epoca cînd 
va exista telefon»
dială ? Faci 13 numere la 
Paris și xorbești cu Bom- 
bey-ul ia telefon.

O P. Sâ M wtin că 
pentru singurătate mili
tează nenumărate așa-zise 
filozofii, că exiști o lite- 

(gurâtățn por- 
faptul că nu 

u:e o-manica 
cuvinte, deci 

iZul. că fiecare 
individualități

La capătul unei exis
tențe prin excelență so
cială, pentru obligația de 
mamă și șef de familie în
deplinită excelent, „re
compensa4* aceasta în sin
gurătate mi se pare ns| 
dreaptă. Alta este să-ți a- 
legi de bunăvoie singurăta
tea, pentru liniște sau din 
necesitățile profesiunii pe 
care o dezvolți.

M. ST. Iertați-mă că in
tervenția mea începe cu o 
paranteză dar propun în 
general o anumită pru
dență în abordarea cazu
rilor concrete. Scrisoarea 
aceasta este, desigur, con
vingătoare și totuși, unii 
confrați de-ai noștri 
pronunță cu prea n 
siguranță în

i se 
multă 

siguranță în cazuri com
plexe, foarte subtile, pen
tru care corectivele nu se 
pot aplica imediat.

S. P. Bineînțeles, dar 
nici nu ne-am propus o 
anchetă judiciară apropo 
♦le singurătate deși mi-ar 
;place să ne erijăm unii 
în apărători, alții în acu
zatori ; discuțiile în contra
dictoriu împing întotdea
una lucrurile ceva mai de
parte decît le gîndim în
deobște individual.

O. P. Cu niște delimi
tări prealabile, totuși. De
limitări de termeni. Pen
tru că eu, iată, fac o deo
sebire între SINGURĂ
TATE și ÎNSINGURARE 
în sensul că însingurarea 
are în accepția mea un 
sens fortuit, eu o socotesc 
o stare gravă, mai ales 
pentru un tînăr. Să explic 
de ce. DaCă vorbim des
pre singurătate nu pot să 
vorbesc despre ea ca fe
nomen totalitar, o atitu
dine de singurătate poate 
să fie adeseori o dorință 
de meditație, un moment 
de a rămîne cu Line în
suți pentru a te cunoaște 
mai bine, pentru a te în
treba asupra unor pro
bleme. Astfel, creația nu 
poate fi conceputa <n afara 
singurătății.

M. ST. Doar unele mo
mente ale creației. Deter
minările sînt mult mai 
complicate, nu crezi ?

O. P. Ba da, dar lasă- 
mă te rog să-mi duc i- 
deea pînă la sfîrșit. Am să 
revin după aceea. ÎNSIN
GURAREA este o atitu
dine filozofică, după păre
rea mea, contrară filozo
fiei noastre. însingurarea 
este o filozofie cu care nu 
putem fi de acord pentru 
că înseamnă o retragere de 
bună voie și asta înseamnă 
neîncredere în viața, în 
oameni, ceea ce mi 
pare grav. Condițiile dez
voltării societății noastre, 
socialismul, nu reprezintă 
un climat propice pen
tru apariția singurătății de 
acest fel.

S. P. N-am crezut nici
odată decît că însingura
rea aceasta benevolă des
pre care vorbești este o 
poză și atîta tot; un alt 
fel de-a încerca să fii la 
modă. Crezi că există e- 
xemple concrete ? Și-a 
construit în realitate ci
neva un turn de fildeș care 
să poată, fi văzut ? M-am 
cam săturat de metafore.

se

numai în cazurile de mari 
drame morale, loviturile 
acelea care ți se pregătesc 
pe neașteptate și care lo
vesc rău, pierderi irecu
perabile peste care nu se 
poate trece ușor și împo
triva cărora nimeni nu te 
poate ajuta cu nimic. Uiți 
cu timpul, desigur, dar 
uiți, adesea în singurătate. 
Și uitarea sosește infaili
bil așa : pi in muncă în 
societate. Pledoaria aceas
ta poate părea simplistă 
prin insistența ei, dar nu 
cred că oamenii respectînd 
disciplina muncii, a fami
liei și a propriilor convin
geri mai au timp și pen
tru singur ătate. Nu cred 
de loc. Și cu asta, vă rog 
să mă iertați pentru in
disciplina pe care am pro- 
vocat-o-n „instanță".

M. ST. Stop. Nu ridica 
ședința. Singurătatea poa
te aduce și cîștiguri : dez
voltă spiritul reflexiv.

O. P. Nu mai țin minte 
exact, e un aforism care 
sună cam așa : singurăta
tea este utilă în măsura 
în care te ajută să medi
tezi la contribuția pe care 
trebuie s-o aduci vieții so
ciale. Deci, nici nu s-ar 
chema chiar exact singu
rătate, dar neavînd alt cu
vînt...

S. P. : Așa, da ! , s

M. ST. Da, se realizează 
un blocaj și asta poate 
duce la apariția unei in
hibiții afective, omul nu 
mai știe să se descurce în 
afecte, în sentimentul de 
plictiseală. Poate să se a- 
jungă la exagerări de un 
tip sau altul.

S. P. Te-n£urii grozav, 
Mihai, dacă spun că omul 
tău pierde timpul ? Crezi 
că dacă știi exact ce ai a 
face te mai poți plictisi 
de afecte ? Singurătatea 
aceasta e falsă. Sînt așa 
de multe de făcut înainte 
de plictiseală...

O. P. Aș vorbi și des
pre mimarea singurătății, 
a unei singurătăți de 
snob care se poartă în a- 
numite cercuri, hai să le 
spunem intelectuale.

S. P. Nu numai intelec
tuale. Ai văzut cucoane 
dintre acelea care- vor
besc pe stradă și în expo
ziții franțuzește ? Dar o 
franceză lata, de baltă, 
fără nici un accent ? Nu 
știu dacă sînt intelectua
le. Sînt însă „singure". 
Toate momentele în care 
v-am contrazis vin de alt
fel din această sinceră 
convingere a mea : singu
rătatea este mult mai des 
mimată și mult mai rar au
tentică. Și autentică este

profundeze viitoarele ra
porturi erotice și de fa
milie. Altfel există tendin
ța de a căuta singur răs
punsurile, în lumea lui in
terioară. Semnalmentele 
ar fi următoarele : pare 
meditativ, e taciturn, stîn- 
gaci în societate, leagă 
prietenii greu cu ceilalți, 
ajunge la negativism, un 
soi de rezistență la toate 
solicitările pare inert, re
fuză să vorbească, să se a- 
limenteze, și există și reac
ția inversă în care devine 
extraordinar de activ, de 
brutal, el devine violent, 
bate. Huliganismul poate 
să fie și o manifestare a 
singurătății.

S. P. Pînă la muncă dra
gă Mihai. Și cum nu se 
poate trăi cu mană ce
rească... Munca este un 
leac nemaipomenit, zău că 
da. Să vezi cum mai dis
par toate I

O. P. Putem căuta do
rința de însingurare și în 
plictiseală. îmi aleg acest 
sector pentru că se poate 
discuta mai concret despre 
el. Distracțiile organizate 
sînt adeseori formale, pur 
formale, aceleași la infinit. 
In mod normal și aseme
nea genuri de manifestare 
îl pot uneori retrage tem
porar pe tînăr din circui
tul social.

punct de vedere etic este 
inacceptabil, nu putem să 
pedepsim un om de două 
ori. El rămîne totuși tova
rășul nostru, omul pe care 
îl judecăm pentru că îl iu
bim, pentru că nu ne e 
indiferentă viața lui și așa 
mai departe.

M. ST. Nu există clasă 
de școală pe globul acesta 
în care să'nu existe un co
pil însingurat. Și cum re
acționează colegii? îl iro
nizează, îl sîcîie, copilăria 
are cîteodată cinismul 
vîrstei ei. Cadrele didac
tice.' nu intervin, nici pă
rinții. Asta este o cale de 
profilaxie ? Sînziana vor
bea1 despre perioada in
grată a adolescenței. Tînă- 
rul se găsește în fața 
unor întrebări funda
mentale la care îi e 
greu să răspundă fie că e 
fată sau băiat. în mod 
paradoxal îi e greu să 
ceară sfatul cuiva și-a
tunci ? Adolescența e 
vîrsta cea mai primejdioa
să în ciuda faptului că e 
vîrsta exploziei, a expansi
unii. Nu există cîteodată 
preocupare nici la corpul 
didactic, nici la părinți 
pentru această vîrstă în 
mod special, și nu la as
pectele filozofice mă refer, 
dar la necesitatea 
a observa, de pildă, 
tînăr ul este dornic să

tant să diagnosticăm sin
gurătății calitățile ei.

S. P. O diagnosticăm în 
comparație cu perioadele 
de nesingurătate. Nu se 
poate altfel. Așa că revin 
la ce-am spus. SINGURĂ
TATEA — ACOLO UN
DE APARE — NU E O 
STARE DEFINITIVĂ. 
Profilaxia e unică: MUN”' 
CA. EXISTENȚA. CO
LECTIVITATEA. Iar pen
tru o bătrînețe avansată... 
Nu vă suparăți, dar cred cu 
convingere: mama celor 
două fete „copii minunați" 
se va simți foarte bine ă- 
colo, pe mica proprietate 
unde va munci, unde vor 
fi oameni, dar se va simți 
si mai bine cînd va putea 
fi de folos copiilor ei cînd 
EI își vor aduce aminte de 
asta. îneît profilaxia sin
gurătății e de multe ori un 
caz de etică a familiei.

O. P. Și de etică a colec
tivului. Am întîlnit cazuri 
cînd de singurătatea lui nu 
era vinovat numai cel in 
cauză. De pildă. Avea loc 
o ședință de organizație în 
care un tînăr făcuse o bo
roboață, era în culpă deci. 
Organizația îl judeca, a- 
poi primea și o sancțiune. 
La sfirșitnl ședinței însă, 
ca și cum se molipsise de o 
boală contagioasă ieșea sin
gur din sala de ședințe. 
Un asemenea proces din

singu
ratate ?

TAT!

sau
ne-

ȘTIINȚA 
RĂMÎNE 
„de-a nu 
în sensul

sticle goale

AMANTUL
Ocrr.:(Urmare din pag. I)

; de 
totuși 
între 
, sin-

pentru

Atîta vreme cît mîncăm 
cu poftă și dormim pe 
saltele cu burete, însingu
rarea aceasta este numai 
un lux de cuvinte. O poză. 
E nemaipomenit să fii 
compătimit pentru „sin
gurătate". Nu ? Mi-e 
mult mai teamă însă de 
femeia aceasta care în 
ciuda tuturor eforturilor 
de a-și justifica existența 
este pusă în situația de a 
rămîne singură.

M. ST. Și totuși nu ră
mîne chiar singură... Am 
să vă dau și eu un exem
plu. Cred de asemenea că 
există o diferență între 
singurătate și însingurare. 
De pildă : adolescenții din 
institutele de reeducare pot 
fi izolați dar pot să nu se 
simtă singuri. Ei au comis 
o infracțiune, deci trebuie 
să înțeleagă că la cei pai
sprezece ani pe care îi au 
sînt izolați pentru o aba
tere de la 
conviețuire, 
un joc, 
această 
gurătate 
chilibru, 
Mergînd

O. P. Dacă am da o de
finiție din punct de ve
dere al temei noastre vie
ții, am spune că VIAȚA 
POATE FI ------ ---
DE-A NU 
SINGUR. Dar 
rămîne singur" 
de a se simți în perma
nență nevoia de tine, de-a 
fi necesar. Acesta e țelul 
nostru.

M. ST. Ce anume te 
poate duce în fond la 
singurătate ? In tinerețe 
— timiditatea : complexul 
de inferioritate dar și 
complexul de superiorita
te, defectele fizice 
intelectuale, eșecul, 
cesitatea de readaptare la
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siunea și convingerile co
rale înseamnă a nu fi sm- 
gur. Incit cred mai de
grabă în posibilitatea u- 
nor perioade de îndoială 
și de convingere, în singu
rătate și nesingurătat?, ou 
trăim în peșteri ca sihas
trii dar nici nu ridem 
toată ziua, de dimineață 
pînă seara.

O. P. Cu pledoaria ta ai 
epuizat toate problemele, 
nu, Sînziana ? Vasăzică, 
nimic de făcut împotriva 
singurătății. Lucrurile se 
rezolvă de la sine. Pe 
perioade. Cînd rece, cînd 
cald: Ei bine, nu. Cred 
cu convingere că este ne
cesară o adevărată profi-

Secția orășenească de miliție 
din Constanța.

în fața anchetatorului ședea 
un tînăr, mai bine-zis un băiețel 
și privea oarecum mirat întrebă
rile ce i se puneau. Răspundea 
incomplet și era nevoit să reia 
de citeva ori pînă să definească 
ceva. Părul netuns, gulerul cămă
șii mototolit, pantalonii burlan, 
haina atimînd mai jos de urnei i
— toate aspectele exterioare în 
totală neorinduială degajau o no
tă acută de nepăsare. Și în con
trast văpaia unor ochi mari, mari 
de tot.

De fapt el se cam plictisea; 
aștepta să termine mai repede 
ancheta al cărei rezultat îl știa 
dinainte. Pentru infracțiunea co- 
misi de el ca ajunge la procu
ror ți apoi ca fi trimis acasă in 
gme tatălui fiindcă abia in toam
nă împlinește 18 ani.

Sar-.-ta mea l-a înviorat.
— De la JDobrogea...“ ? m-a 
itrebzt imediat și fără să aș- 
pta răspuns a început să vor. 
ncfcd. încet, încet s-a meta- 

—<irfi.i-aT devenind o personali- 
tste care di interviuri. „Ce vreți 
ai ștsȘi ? Vi spun totul: că dau 
tretr «aJnweele*. La un mo- 

dat t-a eaezat mai comod 
mmu picior peste picior și 
cerat și o țigare. Tatăl său 
near chemat la anchetă

— zernd si lămurească jjn anu- 
a fost pus la punct

către împricinat. 
nu cc'hejri, acum 
am de spus“. Și a 

pe un ton arogant și 
pbn ce me inUi anchetatorul 
s-Ol văzut silit aducă la rea- 
btate.

— Spune de la început: cum

normele 
Este I 

undeva,.
izolare și
în sensul de . e- 

de ' dualitate. 
___o__ în colonia A am 
stat de vorbă cu copiii de 
acolo, adolescenți și i-am 
întrebat dacă țin legătura 
cu familia. Unii au răs
puns da, alții nu, unii pri
meau o scrisoare la o săp- 
tămînă, alții la un an.

O. P. Un moment, Mihai. 
Iartă-mă că te întrerup. 
Un comandant de colonie 
a primit o scrisoare care 
era adresată așa : „DRA
GUL MEU TĂTIC, nu 
te supăra că te numesc 
așa, dar, în continuare, 
după atîția ani, părinții 
mei așa cum n-au venit să 
mă vadă în colonie, așa 
m-au uitat și acum. Așa că 
dă-mi voie să-ți zic ție, 
tată r

ELOR
emit cuvinte ? Cam asta a gîndit 
Silențiu. Si a început să producă 
în serie cuvinte. Cuvîntul ac, cu
vîntul oaie, cuvîntul să facem, 
cuvîntul pe cuvîntul meu de o- 
noare.

Dar Silențiu Vasilescu nu pro
ducea cuvinte de dragul cuvin
telor. Nu făcea asta, așa că să 
nu-i aruncăm în spinare un vi
ciu care nu-l caracterizează. Si
lențiu făcea cuvinte fiindcă tre
buia să trăiască. Silențiu era 
strungarul aerului în care res
pira. Buzele lui emiteau cuvinte 
cu o precizie electronică. Rare
ori poți găsi între oamenii aceștia 
ai noștri, ocupați cu strungăria 
în metal, cu cultivarea pămîntu- 
lui, un om care să știe să producă 
în fine, cuvinte. Și omul s-a năs
cut. Este prietenul nostru Silen
țiu. Specialistul nostru. Prea cu
viosul Silențiu, Inimă de aur și 
gură de cuvinte. Memorie de pe
liculă și buze vibratoare. Silențiu, 
fericitul, invidiatul Silențiu. Iată-l 
lucrîrțd! Vede că se ridică o

schelă la marginea cetății, Silen
țiu zice: construim ! Ii place și 
lui pîinea intermediară cu car
tofi, Silențiu mărturisește : avem 
o pîine cu cartofi foarte bună.

Ați observat și dumneavoastră 
că unii oameni pronunță lupu 
în loc de lupul. Silențiu nu face 
o astfel de eroare. El pronunță 
perfect, nu graseiază ca alții. N-ai 
să auzi din gura lui Silențiu 
vreun cuvînt stilcit. Niciodată, 
în ruptul capului. Silențiu vorbeș
te. Asta-i meseria lui. Asta știe 
el să facă. Denigratorii birfesc 
că Silențiu vorbește mult și nu 
face nimic. Asta o spun denigra
torii. Oamenii de bună credință 
nu pot gîndi astfel. Și ce dacă i 
s-au uscat miinile lui Silențiu ? 
El susține (și dacă susține el, e 
adevărat) că așa se ca întîmpla 
cu toți oamenii. Li se vor usca 
miinile. Acesta este procesul fi
resc, zice Silențiu. Trebuie să ne 
deosebim din ce în ce mai ve
hement de maimuță. Și lucrul 
acesta nu e posibil decît renun- 
țind la inimi, mai tirziu și la pi
cioare, și folosind in tot ce facem 
cuvintele. Maimuțele nu vorbesc.

rnt gr, 
rile lui

Dar m tufcs cai, Si
lențiu Vatdesn a duce din ce 
in ce mai prent- Bnstirnle nu-i 
mai dau pUne cit dan cmântul 
pîine. MăcdărAjf mt-i mai dau 
came ă cuvistu! vad ri cuvântul 
porc și e drept că unecri Silenfiu 
Vasilescu refsrzi cuvântul porc 
spunind că are prea mu1 ti gră
sime. La piețe Sdențiu Vasilescu 
trăiește anosnente ri mai triste. 
Țăranii care-fi cind legumele și 
fructele nu imt ei mvețați cu 
specialiștii m cuvinte. Și-l în
treabă cumperi sau nu cumperi, 
iar Silențiu trece de la tejghea 
la tejghea duci nd cuvîntul clasă 
in cuvîntul mină și ducînd cu
vîntul nu in cuvîntul cumpăr.

Atențiune contemporani l Si
lențiu Vasilescu, amantul vocale
lor, spaima consoanelor, e pe 
moarte. Toți îi spun să facă, ni
meni nu-l îndeamnă să vorbeas-

că. Iar el din cînd în cînd 
spune: Bine dar am un copil 
$i nimeni nu crede și toți rid de 
bietul Silențiu zicindu-i: ai cu- 
\ intui copil!

se stinge din viață, strivit 
de cinismul veacului domnul Si
lențiu Vasilescu, amantul vocale
lor, spaima consoanelor, specia
list in cuvinte, strungar in aer, 
cel fără mi ini, cel cu o gură 
mare, mare de tot. Gura lui Si
lențiu Vasilescu este fapta lui de 
eroism. Silenfiu este un dezrădă
cinat al faptelor. Păcat de el. 
Duminica se mai invită pe la 
unul si pe la altul si mai gustă 
și el cite o ciorbiță, se mai șterge 
cu cite un șervet la gură, mulțu
mește cu înclinări respectuoase 
de cap.

încolo, hrănit cu cuvîntul pîine 
și cu cuvîntul came, trăind din 
cuvîntul muncă, plîngînd din cu
vântul ochi, sunând din cuvântul 
dinți, domnul Silențiu Vasilescu 
rămîne, în năpraznicul proces de 
stafidire care l-a cuprins, cuvîn
tul Silențiu și cuvântul Vasilescu 
ce locuiesc împreună ca aerul, tn 
două încăperi neaerisite.

xâzind sticiele 
gat să le du 
oara a fost prins de pază (pînă 
la firmă' și numai după cel de-al 
doilea furt a reușit sâ valorifi
ce sticlele: 2-3 de lei pe care i-a 
împărțit cu tovarășul său.

Unsprezece lei, și cinci zeci 
de bani — atît reprezintă contra
valoarea stigmatului hoției. Dar 
Sandu nu știe nici dacă e mult 
sau puțin ; cum nu știe încă dacă 
actul lui este hoție; cum nu s-a 
gindit că ceilalți pe care i-a luat 
cu el cor fura poate mai mult 
sau faptul că au ajuns la mi
liție le va servi ca lecție. Spun 
„nu știe" în sensul că nu sesi
zează gravitatea actului comis in
diferent unde s-a petrecut el și 
în ce împrejurări. Nu sesizea
ză pentru că el a mai făcut cu
noștință cu organele de miliție, 
(veți vedea în ce împrejurări) și 
într-un anumit fel s-a obișnuit. 
Intrarea unui ziarist în biroul de 
anchetă l-a făcut să se simtă om 
important căruia i se iau inter
viuri, (această intrare fusese cu 
totul întîmplătoare) dar altfel el 
este o ființă în care doza de 
scepticism reprezintă un procent 
de creștere. Nu este în intenția 
mea de a-i aduce circumstanțe 
atenuante în fața celor care se 
ocupă de cazul său. Furtul ră
mîne furt. Există însă în el, la 
această vîrstă, alături de planuri

și gînduri un trist semn de în
trebare.

L-am văzut acasă a doua zi 
după anchetă. îi trecuse morbul 
celebrității și arăta așa cum este: 
un băiețel firav, cînd speriat, cînd 
îndîrjit. Meșterea la un aparat 
de radio și pe măsuța lui erau cî- 
teva cărți tehnice $i manuale 
școlare.

— Le citești?
— Nu prea, pe astea le știu 

pe de rost și altele n-am; nu 
am bani și nici tata nu-mi dă.

— Bine, dar tu ai avut un ser
viciu.

— Lucram la Cooperativa 
Muncă și Arta dar n-am putut 
să stau prea mult. Am plecat 
fiindcă lucram în secție numai 
cu femei.

Am crezut că acesta nu poate 
fi un motiv real și am insistat. 
Am insistat mult pînă să aflu că 
în secție era o fată tot ca el a- 
dică „cu părinții despărțițt* și 
citeva lucrătoare, femei gurali
ve, își hăteau joc de ea, geloa
se pe tinerețea și hărnicia ei. în 
această explicație, în faptul câ 
n-ar fi suportat să se vorbească 
despre părinții lui, că „taică^u 
e bețiv și mă-ta...", am găsit fi
rul tristei sale tntîmplări. în 1965, 
părinții băiatului, s-au despărțit. 
^.Nu suportam niciodată să-i aud 
certîndu-se, spunîndu-și vorbe 
urîte, era ca și cum ar fi dat în 
mine. Iar cînd s-au despărțit am 
plîns de-a binelea. La vreo citeva 
sâptămtni după divorț am luat 
bicicleta tatălui meu și am ple
cat s-o văd pe mama — se sta
bilise în comuna Basarab, la vreo 
douăzeci de kilometri de aici. 
Văzînd că am plecat, tata a anun
țat că i-am furat bicicleta și cînd 
am ajuns în comună deja mă aș
tepta mtlițiau,

btiatul plecase să-si j 
vadă mama — un gest cald, u- 
man, iar bicicleta pe care se ur
case — să facă kilometrii! — 
era din curtea lui și se plimbase 
de atîtea ori cu ea prin oraș. Ac
tul tatălui este reprobabil dar 
trecînd peste judecarea lui cu 
totii vom fi de acord că acea 
întimplare a veștejit ceva în su
fletul adolescentului.

în acel an a întrerupt și școa
la și a fosț exmatriculat. De a- 
tunci s-a ocupat cu de toate și 
cu nimic — bătînd mingea pe 
maidan sau încercînd să lucreze 
într-o unitate cooperatistă. ..Băia
tul n-o duce ușor -r— declară 
bunica lui Sandu Aurel. Eu îi, < 
mai dau de mîncare și îl mai spăl, | 
dar sînt bătrînă. și bolnavă nu 
prea am nici bani, nici putere. 
E un amărit, săracu,.. Cînd a 
cîștigat ceva bani mi-a dat și 
mie".

în asemenea condiții de trai, I 
în doi ani se poate schimba op
tica și unora cu mai multă ex
periență de viață ca Sandu Au
rel. A ajuns să fure fiindcă vrea 
mste bani ai lui și unde încear
că să muncească are ghinioane 
sau o ia de la început cu ceea 
ce este mai greu, fiindcă s-a îm
prietenit pe maidan cu alții care 
l-au învățat să bea la vîrsta cind 
cărțile din mîini trebuie să aibă 
slove nu valeți și nouari, fiindcă 
îi vine „așa nu știu, cum să se 
răzbune pe viațăM, fiindcă, 
fiindcă... și încă o mulțime de 
fiindcă care se amestecă în cap.

VICTOR CONSTANTINESCUV



VASILE BĂRAN

IDILA
El vindea miere de albine și vis-a-vis a observat-o pe ea cîn- 

tarind fragi și mure de pădure și a doua zi și-a adus și o umbrelă 
japoneză și dintre toate fetele din piață ea era cea mai frumoasă.

El lua cu polonicul miere din butoi și o punea în borcane și 
le lega cu celofan și tot privind-o uita de clienți și, uneori, era cît 
pe aci să răstoarne borcanele.

Ea vindea fragile și murele și ar fi trebuit să plece acasă dar 
au venit serile de întîlniri cu șoapte dulci ca mierea pe care el o 
aducea de la Gostat:

— Ne vedem atunci mîine, eu viu cu camionul pe strada- 
ntunecata. ai aranjat cu...

— Vai, cum poți să te-ndoiești, sigur c-am făcut totul, ți-am 
spus că te iubesc! se mira ea de-atîta neîncredere. Să nu mă 
înșeli tu ! /

El n-avea de ce s-o mintă, s-ar fi trădat pe el și a venit, în- 
tr-adevăr, cu camionul și au ascuns mierea într-o magazie, urmînd 
s-o ia de-acolo unul cu-n ochi legat și să le-aducă banii...

— Eu n-am să te înșel, tu ai grija de tine, știi doar cît te 
iubesc îi spuse el, la vorbitor.

CIMPOIUL

Dicționarul

obiectelor

cunoscute sub

numele

de cuvinte

de AL. MIRODAN

vezi ?

să mă fac

cînd ai fostru- 
vîn-

se
la

UMOR W WIM

— Mă iertațiI 
Am fost o clipă 
neatentă... Ce-ați 
dictat intre „Sti
mați tovarăși*... 
ți „cu stimă... ?*

Desen de N. Claudtu ANEXA

DACA AR FI
POST spi-
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să
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d c-a to-
di- 
la

mas, și cu 
sa continuă să 
erie bătălia.

Tovarășe 
m-am dus

Umflat cu aer cimpoiul pomi-n lume, clipind de mulțumire 
că va cînta pe scenă, cutremurînd, în sală, mii de inimi. Dar el 
uită, din cînd în cînd, să-și mai adauge aer, și își făcură jucării, 
din el, copiii.

La premiera piesei 
,.Demi-Monde“ de 
Alexandru Dumas-

INVERS

de ^ADRIAN ALESStV

DIN REVISTA DE

RECLAMAGIUL

LA CONSTANTA

FRUMOSUL CARTIERULUI

de I. GRINEVICI

— Domnule Popescu, tare 
mi-e teamă că n-o să vii să 
ne plimbăm cu barca.

— Vai de mine, cuconițe-

— Ia uită-te la cocoana 
aia... Nu poți zice că nu se 
îmbracă cu foarte mult gust...

— ...fi cu foarte puțină 
ștofă I

— Am la păduri un loc, spuse directorul. Ești inginer, nu vrei 
să mergi acolo ?

— Vai, unchiule, se poate, doar știi că mie umbra îmi dis
place !

— Atunci, la ape, mergi ? Sînt atîtea energii în ele ! Poți lua 
chiar premiul Nobel...

— De premiu mă feresc ? Dar știi ca lîngă ape stau numai 
undițarii. Or, mata mă cunoști, nu știu ce e răbdarea !

— Ei bine, am un loc pe care, uite-ți spun, mi-e greu ca să 
ți-1 dau. Dar cum îmi ești nepot... Te duci ?

— Vezi, unchiule, știam că n-ai să mă-nțelegi, zadarnic spu
nea tata ! De ce nu mă asculți ?

— Tu nu mă înțelegi I
—- Ba tu ! Te îngrădești de lucruri puerile ! Te-ai întrebat 

vreodată cum se rotește timpul ? De are timpul formă sau culoa
re ? De stinge amurgul zorii sau, dimpotrivă, zorii își cheamă, 
peste clipe, patul de negru-n care să se odihnească ?

S-au, mai pe șleau, cine învie prima, urmînd sâ pregătească 
moartea celeilalte : ziua sau noaptea ? De mii de ani voi faceți 
calendare, unul, iată, este cb.iar acolo, pe biroul tău ! Dar întreba
rea este : Ce e un calendar ? îmi vii c-o schemă oarbă, nu ști 
decît de ape și munți și de păduri ! Mai pune un post pe schemă 
și-n cel mult zece ani am să-ți dezleg misterul de care ți-am vor
bit. îl pui ?

— îl pun, îl pun nepoate, știi tu că ești un geniu ? De-ar trăi 
bietul Mache să te-audă !

ORGOLIOSUL

ȘENSIBILUt

Pe spațiul pe care se pu
blică aceste rînduri trebuia 
să apară un foileton serios. 
Un foileton pe care îl promi
sesem redacției în mod so
lemn. Aveam ideia. Aseară, 
pe la ora zece, cînd s-a fă
cut liniște în bloc, m-am a- 
pucat de scris. Mai precis, 
am pus în mașina de scris o 
coală albă de hîrtie și am 
început să mă gîndese asu
pra ideei respective. Ideea se 
lăsa puțin cam greu, dar eu 
nu-mi pierdeam răbdarea. 
In cameră era liniște, iar eu 
gîndeam. La un moment dat 
am auzit un bîzîit subțire și 
metalic. Nu l-am luat în 
seamă. Știam că e un bîzîit 
de muscă, căci nu o dată mi 
se întîmplă ca bîzîitul unei 
muște să ne sune foarte plă
cut la ureche. Dar după cir
ca o jumătate de orâ, cum 
ideia nu-mi pica pe hîrtie. 
bîzîitul muștei a început să 
mă enerveze. Mai precis, 
m-a intrigat. Era un bîzîit 
oarecum deosebit, un bîzîit 
străin, căci cunoșteam foarte 
bine cum bîzîie muștele din 
casa mea, muzica lor specifi
că mă adormea si mă trezea 
zilnic. Eram convins că în 
camera mea intrase o muscă 

- străină. M-am ridicat de la 
birou si am urmărit-o înde- 

H aproape cu privirea. Nu mă 
O înșelasem în presupunerea 

mea : musca aceea era stră
ină. Mai precis, nu era o 
muscă domestică, ci o mus
că sălbatecă, o muscă din 
soiul acela vulgar care în
soțește cornutele la pășune, 
o muscă rurală. Mi-am dat 
seama după violenta cu care 
zbura că respectiva ființă 
nu se simțea bine în camera 
mea. mai precis, mediul ci
tadin nu-i pria. Am deschis 
fereastra și am îndemnat-o 
cu vorbe blînde să plece. Dar 
musca nu nimerea fereastra, 
era, cu alte cuvinte, o mus
că, iertati-mă. înapoiată. 
Spre deosebire de muștele 
mele obișnuite, care, atunci 
cînd deschid fereastra, ies 
singure la plimbare, așa cum 
iese pisica sau cîinele la aer 
liber. Cum spuneam, musca 
sălbatecă nu ieșea. Atunci 
am întreprins o acțiune de 
prindere a ei. De aici a în
ceput. vă anunț, dezastrul. 
La început am încercat s-o 
amețesc cu un prosop, căci 
voiam s-o prind vie, ca s-o 
arunc afară. Dar ca s-o lo
vesc cu prosopul era nece
sar ca musca să se așeze 
undeva. Dar credeți că se 
așeza vreo clipă pe mobilă 
sau pe perete ? Nici vorbă. 
Zbura fără încetare, cu o fu
rie indescriptibilă. Atunci 
am simțit că încep să mă e- 
nervez și mi s-a făcut o cli
pă frică de mine însumi, căci 
știam cum sînt la mînie. Am 
început să arunc (poate n-o 
să mă credeți, fiind o per
soană culturală) cu cărți 
după ea. N-am reușit s-o o-

MUSCA
chesc. Deși nu m-am sfiit să 
folosesc chiar și volumele de 
un kil fiecare ale dicționa
rului enciclopedic român. 
Am aruncat cu pantofii și 
cu șanurile. După ce am a- 
runcat și cu „Sufeream îm
preună". ediția doua, a sunat 
la ușă o cunoștință care lo
cuiește în apartamentul de 
alături. Persoana respectivă 
venise să mă anunțe ca este 
ora unu noaptea (ce ușor 
trece timpul cînd ai o preo
cupare !) și că a ținut să-mi 
facă această comunicare te- 
mîndu-se că ceasul meu a 
stat. Persoana îmi era bine
cunoscută. Era aceeași per
soană care venise acum doua 
seri ca să-mi spună același 
lucru, făcînd aluzie la faptul 
că băteam la mașina de scris. 
Atunci l-am suDortat. dar a- 
cum nu.

— Ce vrei, domnule, i-am 
zis. ce vrei? Nu am dreptul 
să prind o muscă în casa 
mea ?

— Dar cine v-a spus ca nu 
aveți voie ? m-a întrebat el 
cu un subtext ordinar.- Am 
venit doar să vă spun cît e 
ceasul.

— Si ce-mi pasă mie de 
ceasul dumitale ! Eu am ve
nit să-ti spun cît e ceasul în 
noaptea în care ai făcut che
ful acela la care s-a urlat 
pînă la cinci dimineața ? 
Sau la cumetria aia la care 
v-ati bătut de la etajul șase 
pînă la parter cu scaunele și 
cuierele ? Sau atunci cînd ai 
binevoit să tai porcina aceea 
vărgată în baie de mi-au le
șinat copiii de spaima guita- 
tului neomenesc al sacrifica
tului animal ? Te deranjez 
eu cînd spargi nuci, oase si 
lemne în bucătărie în orele 
de odihnă, cînd asculți Mon
te Carlo și alte posturi la ora 
două noaptea și așa mai de
parte ?

După care i-am dat două 
palme și un brînci pe scări 
în jos. M-am întors în ca
meră răcorit. M-am așezat 
la masă hotărît să scriu 
să uit de tot. Dar nu am 
pucat să scriu nici titlul, 
musca 
bîzîie. 
în ea.
cafea. _ __ 
pe urmă cu masa, căci uita
sem să spun că uneori mi se 
întîmplă să mă enervez. Nu 
am reușit s-o nimeresc. Fu
gea tot timpul. Zbura. M-am

întrebat : oare cît timp 
zbura ? Am înceout s-o ur
măresc. Aflați că a zburat 
fără încetare două ore. Era, 
desigur, o muscă campioană 
de fond. După două ore (se 
făcuse patru și un sfert) a 
obosit. în sfîrșit. Și s-a așe
zat (dacă se poate spune ast
fel despre o muscă) pe ma
șina mea de scris. S-a așe
zat pe clapa cu litera W. Pe 
urmă a trecut pe E. apoi pe 
R și apoi a trecut pe rotița 
panglicii, după care s-a așe
zat pe sulul de cauciuc, exact 
De locul unde lovesc literele. 
M-am apropiat tiptil de ma
șină și. la momentul potri
vit. am apăsat pe litera M. 
Ciocănelul de metal a lovit 
odioasa ființă, prin surprin
dere. drept în cap. ucigînd-o 
pe loc. Am aruncat-o pe fe
reastră cu indispoziția nece
sară. după care m-am cul
cat. renunțind să mai scriu 
foiletonul promis redacției.

în clipa în care am ațipit, 
vecinul meu a început 
bată un cui în perete...

a început iarăși
Am aruncat cu veioza 
Pe urmă cu ceașca de 
Pe urmă cu scaunele. Se știe că fiecare epocă a 

ut un ce al său.
A fost una de piatră, o e- 

pocă a piramidelor, alta a nă
vălirilor barbare, una a ar
murilor falnice și a bătăilor

— Acem responsa
bilă- Dumncaiei este

— Cine c-a supă
rat, tovarășe client ?... 
Serviți o dulceață ?

— Am cerut un ki
logram jumătate de... 
ți dumnealui mi-a pus 
pe cintar, vedeți fi 
dumneavoastră nu
mai came macră. 
Zprciurile. seul, oa
sele ți celelalte pen
tru cine le păstrați ? 
Pentru oamenii dum
neavoastră ? Condica 
de reclamata!

— Iertați-ne, toca- 
client, n-avem 

apenență. Sintem o 
vnsztf nouă.

de NICUȚĂ 
TĂNASE

stt... dă-mi și mie 
două bucăți

— Domnule ! Te 
rog! Aici nu sînt ve- 
rtfoară cu nimeni ' 
Sînt vînzătoare.

— Luci! Dragă 
Lua, ce-i cu tine ?... 
Hai impachetează-mi 
două...

— N-avem
— Dar văd că „sub 

tejgheaua" e plină 
cu...

— Dar nu pentru 
ruda.

— Te reclam direc
torului

— A doua ușă 
dreapta.

♦

raionul unde servește 
vînzătoarea Luci...

-Și?
— Are sub tejghea 

sute de... In fața mea 
a vîndut vreo 60 de...~ 
Pe mine n-a vrut să 
mă servească.

— Sînteți rudă cu 
ea ?

— Da! Mi-e veri- 
șoară hună. De singe. 
A fost mama după... 
fi unchi-miu și nepo
tul lui bun, chiar și 
pe taică-su l-a refu
zat. A refuzat priete
nii cei mai buni ai 
ei 1

— Foarte bine.
— Dar sub tejghea 

are marfă suficientă. 
De cine o ascunde ?

— De rude... Așa 
au fost reprofilate 
toate magazinele.

— Și noi, rudele, 
ce facem ?

— Zău

Problema e tare 
noasă.

— Adică noi, 
dele și prietenii 
zătorilor și responsa
bililor și ai... să nu ne 
mai putem aprovizio
na ca lumea ?

— Asta-i situația! 
Eu vă pot da o su
gestie. Dar să nu 
audă că vine de 
mine.

— Paroli
— Interveniți 

Ungă Ministerul 
merțului Interior
deschidă un magazin 
cu circuit închis al 
dumneavoastră, al 
prietenilor, al rude
lor... Altfel nu ștm 
cum puteți ieși din 
impas.

Dacă ar fi invers 
n-aș termina aici, aș 
continua. Dar pentru 
că este așa, las 
săptămîna viitoare.

De zece ani visează că gindește...

Desen de A. LAMBEANU

pe cai, a fost apoi o epocă a 
valsului, cînd mic și mare 
se învîrteau perechi-perechi, 
ș.a.m.d.

Omul cu tranzistor este un 
produs diabolic al epocii noas
tre. Luai fiecare în parte — 
merg, sînt simpatici, n-am 
nimic cu ei, dar împreună — 
unul stăpînit de celălalt — 
devin...

In autobuz, dimineața, în 
înghesuiala febrilă și specifi
că, recapitulînd agenda zilei, 
păstrîndu-ți cu greu echili
brul, la ureche, dintr-o dată îți 
izbucnește o: „serenadă! se
renadă pe zăpadă! ah, sere- 
nadăăăă../*. îți sare inima! în 
coasta ta s-a înfipt: Omul cu 
Tranzistor! Migrena începe de 
dimineață...

în pauza de la 11, dorind 
o clipă de relaxare, meritată, 
și pentru orele următoare, te

CÎTEVA ÎNTREBĂRI LA CARE SE 
RĂSPUNDE PRIN : DA.

• Sînt frumoasă ?
• Tată-tu învăța bine la școală ?
• Te bucuri că mă
• Merge treaba ?
• Doctore, crezi c-o 

nătos ?
• Spune-mi, te rog, 

tima oară la Paris... ai studiat serios 
problema rentabilității în uzinele de 
rulmenți ?

• îți place rochia mea ?
• Conduci bine mașina ?
• S-au luat hotărîri importante la 

ședința care a durat o zi și o noapte ?
• Credeți că am talent ?
• Pot îndrăzni să vă mai deranjez ?
• îți iubești părinții ?
• îți iubești copiii ?
• Crezi că rămîne între noi... T
• îți place muzica ?
• Ei, ți-a plăcut cum l-am pus la 

punct ?
• Ești om de cuvînt ?
• Ai încredere în mine ?
• Copii, ne-am înțeles : în vacanța de 

vară o să învățați la fizică. Da ?
• Te împrumut... cu plăcere dar mi-i 

înapoiezi la chenzină. Pot conta ?
• (Șeful); Ești de acord ?
• Și... de-aci încolo... televizorul 

funcționa cum trebuie ?
• Ei, tovarăși studenți, v-ați pregătit 

temeinic pentru examene ?
• îți place cum gătesc?
• (pentru intelectualii subțiri): Tu 

Înțelegi ceva din pictura asta ?
• Și, mai ales, fără mită. Cum îndrăz

nește careva să-ți propună bani pentru 
un ordin de repartiție, pui mina pe te
lefon și chemi miliția. Clar ?

• Mă asculți ?
• Ai mult de lucra T
• înțelegi ?

UMORUL ACUM
O JUMĂTATE DE VEAC

UMOR „FURNICA" 1915

MICA PUBLICITATE
Tînăr cult, inteligent și pre

zentabil, posedînd 50 000 lei 
venit anual, dorește căsătorie 
cu domnișoară de familie, fie 
chiar săracă, care să-l facă 
să renunțe la acest proiect.

BAL LA CAZINO — 
Fetele bătrîne

— Domnișoara dansează 
valsul ?

— Da, domnule.
— Cu cine ?

LA CĂLIMANESTI
(o femeie goluță)

lor : vă dădusem cuvintul meu 
de onoare l

— Tocmai pentru asta I

1N LUNA LUI CUPTOR 
— scenă de familie

— Gicule dragă, eu mă 
îmbrac că o să mă duc puțin 
în tîrg...

— Fugi de-acolo, nevastă 
dragă. Afară crapă omul de 
căldură!

— Ai dreptate bărbate: 
du-te tu în locul meu!

Alexandru Dumas 
descria lupta de la 
Waterloo, locuri și 
poziții, într-o socie
tate unde erau și 
cîțiva generali care 
luaseră parte la ea.

— Ceea ce poves
tești dumneata mi se 
pare absolut necu
noscut mie, care am 
luat parte la lupte, 
zise unul din ei.

— Nu mă îndoiesc 
că ați luptat la Wa
terloo, dar cred că 
n-ați urmărit cu a- 
tenție desfășurarea 
luptei, răspunse Du- 

fantezia 
des-

fiul, un admirator ii 
spuse lui Dumas-ta- 
tăl :

— Cred că și dum
neata ai un merit în 
acest succes !

— Numai un me
rit ? Principalul me
rit este ai meu.

— ? !
— Pentru că sînt 

autorul autorului — 
termină Dumas.

duci să iei o Pepsy. Abia că 
ai pus buza pe paharul abu
rit și în ureche se produce o 
explozie: tranzistorul își face 
datoria.

Abandonezi paharul aducă
tor de „energie și avînt“ și-o 
rupi la fugă.

Obosit, la prînz, te duci la 
o ciorbă de burtă. După în
delungi și diplomatice jon
glerii, obții o masă, vînezi os
pătarul, oftezi îndelung și...

— Permiteți să stau lingă 
dumneavoastră?

Un zîmbet cuceritor, ama
bil, irezistibil.

— Vd rog.
Nu s-a așezat bine și nici 

n-ai dus lingura la gură, cînd 
în timpane se produce un 
bombardament: Ghițulescu,
înecîndu-se, se dă de ceasul 
morții — „...se află în ca
reul de șaișpe metrii! Trage!!! 
Gooooooool!!! poate aici exa-

gerez puțin ! For-mi-da-
billlll!! r

Sari, arunci lingura și fugi 
de Omul cu Tranzistor care 
se ia după tine...

...Pe bancă la Șosea, într-o 
grădină de vară, în tren, pe 
stradă, în vaporaș, în creierul 
munților, la dentist, pe sub 
ferestrele dumitale, în avion, 
pînă și în pauza de la cine
ma — Omul cu Tranzistor e 
umbra ta tenace, ireductibilă, 
neînvinsă!

Omul cu Tranzistor cutre
ieră neostenit, omniprezent, 
invincibil! E o cruzime 
sonală, dai și cruzimea 
mode...

Antinevralgicele devin 
putincioase.

P.S. Azi la prînz am 
o imensă bucurie în casă: ne
vasta mea mi-a prezentat, 
triumfătoare, cutia diabolică, 
luată avantajos, în rate!

Cred că de mîine, o 
devin și eu Omul cu...

Cînd veni Inten
dentul să-1 anunțe că 
de trei săptămîni nu 
a primit bani pentru 
întreținerea palatu
lui, Talleyrand O 
îptrebă :

— Ei, și ce-ai fă
cut ?

— Am făcut tot ee 
am putut!

— Foarte bine ! Fă 
mereu așa !

per- 
unei

Compozitorul Lully 
era pe moarte. Preo
tul refuză să-1 îm
părtășească dacă nu 
zvîrle în foc partitu
ra ultimei sale ope
re. Compozitorul ac
ceptă. După plecarea 
preotului, un prieten 
îl întrebă :

— Ti-ai sacrificat 
opera pentru capri
ciul unui fanatic *
- Fii liniștit, am 

ars partitura, dar 
am păstrat • copie*, 
exactă a el-,



ACTUALITATE „SIRENA" elevilor
Plecarea unei delegații a CC. al U.T.C

la Congresul Federației Tineretului

Socialist Italian
Vineri dimineața a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre Roma, 
delegația C.C. al U.T.C. condu
să de Nicolae Ungureanu, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.C., 
pentru a lua parte la lucrările 
primului Congres al Federației

Tineretului Socialist Italian, care 
va avea loc la Perugia, între 
14—16 iulie a.c.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față membri 
ai Biroului și activiști ai C.C. 
al U.T.C.

La invitația C. C. al U. T. C.

Oaspeți din Italia ne vizitează țara
Tinere tu- 

Unității 
Leonetii 

Direcțiu- 
C.C. al

Delegația Federației 
lui Socialist Italian al 
Proletare, condusa de 
Francisco, membru al 
nii, care la invitația 
U.T.C. se află în țara noastră- a 
vizitat obiective culturale din Ca
pitală, iar miercuri, în cursul di
mineții. a fost primită la Comi
tetul de Stat pentru Cultură și 
Artă.

în după-amiaza aceleiași zile, 
delegația s-a întîlnit cu conduce
rea ziarului „Scînteia tineretu
lui".

Joi, delegația a vizitat uzina 
„1 Mai" din Ploiești și a purtat 
discuții cu membrii comitetului 
U.T.C. al uzinei.

După-amiaza, oaspeții au fost 
primiți la Comitetul regional 
U.T.C. — Ploiești.

Delegația continuă vizita în re
giunea Galați.

Pe malul lacului 
Tei a apărut un 
ștrand — „Sirena". 
Un ștrand al elevi
lor, este într-adevăr 
un eveniment. In lu
nile în care va func
ționa, elevii de toate 
vîrstele sînt, de la 
ora 8 la ora 15 stă- 
pinii absoluțî ai 
ștrandului și ai tere
nurilor de sport. E- 
xistă și un teren de 
fotbal și un teren de 
handbal. Cit despre 
iubitorii de volei, ei 
au trei terenuri la 
dispoziție, iar uria
șele spatii verzi, ce 
se intind mai pe 
toată suprafața ștran
dului pot deveni o 
sută de terenuri im
provizate.

Costul abonamen
tului pentru lunile in 
care va funcționa 
ștrandul (de la 1 iu
lie pînă la 1 septem
brie) : 5 lei. Toate 
cele 4 500 de abona
mente au fost vîndu- 
te, dar orice elev 
care prezintă carne
tul de elev își poate 
lua un bilet de in-

trare (prețul biletu
lui : 0.50 lei).

Stația de radioam
plificare va transmi
te muzică, concur
suri sportive, litera
re sau muzicale, cu 
premii.

De fapt, toate acti
vitățile vor fi dirija
te prin stația de ra
dioamplificare, de 
conducerea ștrandu
lui — formată din 4 
activiști ai U.T.C., un 
director și 8 profe
sori. Comandamentul 
este secondat de co
lective de elevi, cu 
ajutorul cărora co
ordonează diferitele 
activități.

Și cei mici se pot 
simți bine în ștrand. 
Pentru ei este pre
gătit un adevărat 
mic parc de distrac
ții în apropierea că
ruia a fost amena
jat un bufet cu ră
coritoare.

Cabana, 
deasupra 
de ‘ '
tă 
te, 
pe

așezată 
terenului 

fotbal își așteap- 
vizitatorii. Fireș- 
și în cabană, și 
terenurile sporti-

ve trebuie păstrată 
curățenia și discipli
na. „Sirena" trebuie 
să rămînă toată vara 
frumoasă și atrăgă
toare. Deci, discipli
na va fi menținută 
de colectivele de e- 
levi, care vor ocroti, 
în același timp și 
bunurile obștești.

De asemenea, con
ducerea ștrandului 
va organiza excursii 
cu bicicletele în a- 
fara orașului. In fie
care săptămînă va a- 
vea loc un campio
nat sportiv, cu pre
mii, precum și con
cursuri literare, la 
stafia de radioampli
ficare. La concursu
rile sportive pot 
participa toți elevii, 
chiar și cei neantre
nați de instructorii 
ștrandului. Vor avea 
loc de asemenea, 
concursuri de dans 
și muzică (alegerea 
celui mai bun solist 
vocal sau instrumen
tal).

Cine mai are ceva 
de adăugat cu privi
re la programul din

lăptămînile urmă
toare, cu privire la 
concursurile de mu
zică sau sport, la 
drumeții, poate să-și 
icrie părerea intr-un 
caiet de sugestii. U- 
nele sugestii le pu
tem face și noi : fun
dul lacului ar trebui 
isanat, iar pe plajă 
n-ar strica să fie și 
nisip fin, nu numai 
iarbă. De asemenea, 
lespezile 
de pe malul 
ar trebui 
punct.

Cum spune 
bul „orice 
bun. trebuie 
și un sfirșit bun“. De 
ce s-ar opri amena
jările aici ? De ce nu 
s-ar destina elevilor 
și un cinematograf, 
m parc sau stadion ? 
Toate acestea ar al
cătui o vacantă fru
moasă și puțin cos
tisitoare penim ele
vii care, dintr-un 
motiv sau altul, că
min peste vară in 
București.

ADRIAN GORE

de piatră 
lacului 

puse la
prover- 
început 
să aibă

CU

SE ODIHNEȘTE
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turi din partea țăranilor coope
ratori. Dar aici există două pre
se de balotat paie care o oră 
merg și trei nu, din cauza nepri
ceperii mecanizatorilor care le 
mînuiesc. în alte părți, se petrec 
însă și fapte cel puțin curioase. 
Conducerea S.M.T. Stîlpu a re
tras presa de balotat paie de la 
cooperativa agricolă Costești. 
Mergea bine, fără defecțiuni. Și 
nimeni nu făcuse vreo plîngere, 
dar S.M.T-ul a găsit cu cale să 
o repartizeze altei unități. „Cînd 
vom termina de balotat paiele a- 
colo, v-o trimitem înapoi" — a 
fost răspunsul. Dar cînd ? Pen
tru că din cele 951 hectare 
cultivate, de pe aproape 400 griul 
ajfost recoltat. Și presa nu mai 
vine...

Pe drept cuvînt, tovarășii de 
Ia consiliul agricol raional erau 
supărați pe cei de la cooperativa 
agricolă „Drumul păcii" — Pa
dina, care nu se împacă cu... ope
rativitatea. în aceeași localitate 
mai există încă o cooperativă a- 
gricolă — „16 Februarie" care- 
a început recoltatul cu trei zile 
mai devreme decît unitatea ve
cină. Stînd de vorbă cu inginerul 
Emil Olteanu si cu tehnicianul 
agronom Ana Gherghișor, secre
tar al comitetului U.T.C. de la 
cooperativa agricolă „Drumul pă- 
eii“, am aflat că vecinii lor au 
avut condiții mai bune, că griul 
lor s-a copt mai' repede. Oare, 
așa să fie ? Vecini fiind, aceleași 
condiții le aveau și ei. Peste tot 
griul a intrat odată în pîrgă. Dar 
cei de la „Drumul păcii" au pri
vit cîmpul din birou, de acolo 
utade i-am găsit și noi cînd i-am 
vizitat. Așa se explică de ce ță
ranii cooperatori de la „Drumul 
păcii" recoltaseră pînă la aceas
tă dată griul de pe numai 200 
de hectare, fată de 530 hectare 
cît realizaseră vecinii. Totuși, la 
plecarea noastră, inginerul Oltea
nu, conducîndu-ne pînă la poar
ta sediului unității, a ținut să a- 
dauge : „Să obținem noi 2 200 kg 
de grîu la hectar în medie, și 
nimeni n-o să mai zică nimic". 
Ciudată logică. Vecinii nu se 
mulțumesc doar cu 2 200 kg de 
hectar. Ei consideră că, dacă re
coltează operativ grîu, pot obți
ne peste 2 300 de kg la hectar. 
Și terenul e la fel ca al celor de 
la „Drumul păcii". Un simplu 
calcul, tovarășe inginer Olteanu, 
vi-1 recomandăm : înmulțiți nu
mărul de 884 hectare (pe care le 
aveți cultivate cu grîu) cu 100 de 
kg. Rețineți pagubele.

E un calcul pe care trebuie 
să-1 aibă în atenție și cooperativa 
agricolă din Scutelnici, care, din 
1060 de hectare, pînă azi nu a 
strîns recolta nici măcar de pe 
un ar, precum și țăranii coopera
tori din Unguriu, Cemătești, Al- 
deni care, de asemenea, n-au în
ceput recoltatul.

Și, în acest timp, la Uniunea 
raională a cooperativelor agrico
le de producție, sub adăpostul 
unor cifre, se consideră că situa
ția este bună.

ETICA
SPECTACOLULUI

FOTBALISTIC
O precizare preliminară: 

nu sînt. specialist. Sînt un 
simplu spectator al meciu
rilor de fotbal. Din colțul 
tribunei sau din adîncul 
fotoliului. Nici măcar nu-s 
microbist. N-am echipă 
preferată. Țin cu toate pe 
rînd. Tremur pentru toate.

Bine — îmi veți spune 
— dar ce importanță are : 
parcă alții erau specialiști 
și uite că au condus atî- 
ția ani la rînd destinele 
fotbalului nostru ?! Da — 
vă voi răspunde — dar a- 
ceia aveau veleități, pe 
cînd eu nu am. Am în 
schimb o unică, mare do
rință, pe care o împărtă
șesc, sper și cei 8 649 351 
specialiști în materie din 
întreaga țară (nu mă în
trebați cum am ajuns la a- 
ceastă cifră, nu vă voi 
destăinui secretul): și a- 
nume vreau ca spectacolul 
de fotbal să-mi ofere satis
facții. Dacă vreți, chiar 
estetice. De-aceea e spec
tacol. De-aceea plătesc bi
letul. De-aceea plătesc a- 
bonamentul la televizor.

Se întîmplă însă un fe
nomen bizar. La teatru, 
dacă fluier un spectacol, 
a doua zi e scos de pe a- 
fiș. Dacă îmi manifest, 
repet, nemulțumirea față 
de jocul unui actor, ace
sta apare discreditat jt nu 
mai e distribuit — cel pu
țin nu în roluri de primă 
mărime. Pentru că acolo 
eu sînt Majestatea Sa 
Spectatorul. Pe cînd la 
fotbal rămîn cu fluieratul. 
Rămîn cu 
Le înghit 
liniez în 
coșmaruri.

Chiar 
amorez" , 
central) e în eclipsă de 
formă și ratează marile 
„tirade", sint nevoii să-l 
suport îngerește toată sta
giunea. Chiar dacă „tatăl 
denaturat" (citiți fundașul 
măturător) nu și-a învățat 
rolul, n-a luat parte la re
petiții (cititi antrenamente'1 
și lasă golurile să-i curgă 
cu duiumul, rînt obligai 
să-i mistui sfînta perseve
rență (citiți... dar, mă rog, 
citiți ce doriți dumnea
voastră !) pînă la pensio
nare. Păi drept e să fie 
așa ?

Mi se pare mie că pe 
undeva lucrurile sint cam 
încurcate. Și nu în pro
bleme organizatorice, teh
nice sau tactice (care, la 
drept vorbind, nu sînt atit 
de tăinuite în vălurile u- 
nei magii atit de negre, 
cum se străduie să ni le 
prezinte unii „teoreticieni" 
mai mult sau mai puțin 
improvizați). Ci în pro
bleme de substanță. De 
principiu. De concepție.

Victor Birlâdeanu

Izvorîte din însuși caracte
rul fotbalului modem, 
cel mai popular dintre 
spectacole (să ne gîndim 
că la o partidă ca Româ- 
nia-Italia au asistat, prin 
intermediul necruțător al 
televiziunii, circa 40 de 
milioane spectatori).

Rutina — acea dulce 
nirvană a rutinei — com
bătută la noi cu otita ne- 
împăcare din toate locu
rile unde s-a cuibărit — a 
făcut ca ani de-a rindul să 
se perpetueze in fotbal, da-

caredictonul cu excepția 
confirmă regula ?

Întrebarea care se pune 
cu acuitate este: cui a 
servit perpetuarea acestei 
— hai să-i spunem — ilu
zii convenționale ? Veți fi 
de acord că în nici un caz 
fotbalului. Eu, ca specta
tor, ce pretenție puteam 
avea față de omul care 
chinuia mingea timp de 
nouăzeci de minute, dacă 
știam că salariul il pri
mește nu pentru jocul pe 
care il prestează. ei pentru

nemulțumirile, 
în sec. Le sub- 
halucinații yi

daca un „prim 
(citiți înainta.;

O NOTA DE LA CLUBUL
POLITEHNICA BUCUREȘTI
Conducerea clubului Po

litehnica București s-a adre
sat ieri redacției noastre ru- 
gîndu-ne să reținem atenția 
cititorilor asupra unei erori 
strecurate joi în „Sportul 
popular" și „Informația 
Bucureștiului". Iată, mai jos, 
nota clubului studențesc:

„Luînd ca bază intenția 
antrenorilor de la „Dinamo"- 
București de a-1 transfera pe 
jucătorul Lucescu, ziarele 
amintite s-au grăbit să a- 
nunțe drept fapt împlinit o 
simplă dorință. Realitatea 
este alta : Lucescu a activat 
între anii 1959-1963 la Școala 
sportivă, sub îndrumarea 
profesorului D. Teodorescu, 
actualmente antrenor la Po
litehnica. în primăvara anu
lui 1964 a trecut la Dinamo 
— de unde după un an și 
două luni (timp în care a ju
cat o singură dată, mai pu
țin de o repriză) a fost trans- 
Jeraț la echipa studențească

pe timp de un an, în baza 
unei înțelegeri. După expi
rarea termenului înțelegerii, 
Lucescu — devenit între timp 
student — a făcut un memo
riu prin care a solicitat ră- 
mînerea în continuare la 
„Politehnica". Memoriul a 
fost aprobat.

Acum cîteva zile Lucescu, 
la intervenția clubului Di
namo, a fost scos din stagiul 
de practică și trimis în pre
gătire la Predeal. Aceasta în
calcă regulamentul Ministe
rului învățămîntului și-l 
pune pe student în situația 
de exmatriculare. Ca să nu 
mai vorbim de faptul că po
trivit regulamentului de 
transferări, încadrarea lui la 
altă echipă necesită dezle
gare. Clubul ,, Politehnica" 
n-a eliberat o astfel de dez
legare. și deci, Lucescu conti
nuă să facă parte din acest 
club studențesc. Ca atare, 
informația publicată este 
eronată.

COMUNICAT
privire la vizita cancelarului federal al Austriei

dr. Josef Klaus,
(Urmare din pag. I)

k tXJL. 
K F. a

merle, ambasador, șeful Secției 
politice în Ministerul federal ai 
.Afacerilor Externe; dr. Fritz Mez- 
nik, șeful serviciului federal de 
presă; dr. Franz Karasek, trimis 
extraordinar și ministru plenipo
tențiar, șeful Secției relațiilor cul
turale cu străinătatea din Minis
terul federal al învățămîntului; 
dr. Maximilian Fălbl, consilierul 
ministerial în Ministerul federal 
al ComerțuluT șf Industriei; dr. 
Alois Mock, șeful cabinetului 
cancelarului federal.

Au avut loc, de asemenea, în
trevederi între miniștrii de ex
terne ai celor două țări, consa
crate în principal discutării u- 
nor aspecte ale relațiilor bilate
rale. precum și un schimb de pă
reri între ministrul comerțului 
exterior. Gheorghe Cioară, și se
cretarul de stat, dr. Cari Boble- 
ter. cu privire la intensificarea 
relațiilor comerciale și cooperării 
economice român o- austriece, ca și 
cu privire la colaborarea pe terțe 
piețe-

în același timp s-au purtat dis
cuții intre experții celor două 
părți referitor la unele probleme 
comornice și culturale de interes

în Republica Socialistă România
să înceapă negocieri pentru în
cheierea unui acord de coopera
re tehnico-științifică.

în interesul dezvoltării legă
turilor culturale tradiționale din
tre cele două țări s-a stabilit ca, 
în viitorul apropiat, să fie în
cheiat și să se treacă la realiza
rea unui program de schimburi 
cultural-științifice, în special 
prin intensificarea schimburilor 
de profesori, studenți și experți 
din domeniile științei și învăță
mîntului, precum și a schimbu
rilor artistice. S-a convenit, de a- 
semenea, să se procedeze la un 
schimb de delegații de zia
riști.

Ambele părți au stabilit să în
cheie noi acorduri menite să ser
vească dezvoltării relațiilor ro- 
mâno-austriece. S-a avut îndeo
sebi în vedere începerea, în scurt 
timp, a negocierilor pentru în
cheierea unei convenții consula
re și a unui acord privind facili
tarea călătoriilor cetățenilor din 
cele două țări.

în cursul schimbului de păreri 
asupra situației internaționale, 
cele două părți și-au exprimat 
convingerea că sînt necesare e- 
forturi stăruitoare din partea tu
turor statelor, fie ele mari sau 
mici, în vederea menținerii pă
cii internaționale, a asigurării u- 
nui climat de destindere și în
țelegere între popoare.

Cele două părți consideră că 
respectarea principiilor suvera
nității si independenței naționa
le, neamestecului în treburile in
terne, egalității în drepturi și a- 
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vantaiului reciproc trebuie 
constituie temelia pe care să 
clădească relațiile între state.

Avind în vedere caracterul in
divizibil a! păcii, părțile și-au ex
primat îngrijorarea față de încor
darea existentă în diferite regiuni 
ale lumii. îndeosebi în Asia de 
Sud-Est si Orientul Apropiat, 
care constituie o primejdie pen
tru pacea lumii și securitatea m- 
tematkmalA

Ambde părți ri-au expus po
zițiile lor în problema Vietnamu
lui <i și-an exprimat neliniștea 
față de situația creată în această 
regiune. Ele au subliniat necesi-

COMERCIALE
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Germaniei. Italia. Liban, R. P. 
Polonă. Spenia ^i Uniunea So
vietică cantități însemnate de 
bachelită praf, novolac, acid 
oxalic și; acid.-jalictHc tehnic.

Pe baza^ tranzacțiilor comer
ciale încheiate de întreprinderea 
Mineralimpartexport" au fost 

livrate diferite. cantități de bi
tum natural Tn R. P. Bulgaria, 
pirită în R. F. a Germaniei și 
R P. Ungară, barită în R. P. 
Polonă. R. P. Ungară si Uniunea 
Sovietică. Unei firme din S.U.A.. 
întreprinderea „Tehnoforestder- 
export' va Hvra articole de uz 
caxnk. (Agerprea)

tatea unei rezolvări grabnice a 
acestui conflict pe baza acordu
rilor de la Geneva din 1954.

Cele două părți consideră că 
o soluționare a conflictului și o 
asigurare durabilă a păcii în O- 
rientul Apropiat pot fi obținute 
numai prin folosirea mijloacelor 
pașnice în rezolvarea probleme
lor litigioase și prin respectarea 
intereselor vitale ale tuturor sta
telor din această regiune, a in
dependenței și suveranității lor.

Părțile sînt de acord că o deo- 
.sebită însemnătate pentru pacea 
și colaborarea internațională o are 
înfăptuirea securității în Europa. 
Realizarea acestui deziderat re
clamă eforturi susținute din par
tea tuturor statelor, abordarea 
problemelor acestui continent pas 
cu pas, cu răbdare și perseveren
ță. In legătură cu aceasta, părțile 
și-au reafirmat convingerea că 
dezvoltarea relațiilor și contacte
lor bilaterale între țările euro
pene este mijlocul esențial pen
tru apropierea între statele Eu
ropei, precum și pentru crearea 
unui climat de pace și înțelege
re pe acest continent. Cele două 
părți își exprimă hotărîrea 
să continue eforturile pentru 
înfăptuirea acestui țel, în spi
ritul rezoluției adoptate de 
Adunarea Generală a Organi
zației Națiunilor Unite, la pro
punerea unor state europene 
printre care România și Austria, 
cu privire la acțiunile pe plan 
regional în vederea dezvoltării re
lațiilor de bună vecinătate și co
laborare între statele europene cu 
sisteme sociale diferite.

Subliniind importanța pe care 
Organizația Națiunilor Unite o 
are pentru apărarea păcii și secu
rității și pentru promovarea co
laborării internaționale, cele două 
părți au reafirmat sprijinul pe 
care îl acordă acestei organiza
ții, precum și necesitatea întări
rii eficacității sale, pe baza prin
cipiilor Chartei, astfel ca ea să 
exprime cît mai fidel realitățile 
lumii contemporane.

Un factor important în reali
zarea acestor țeluri îl constituie . 
adoptarea unor măsuri eficace 
de dezarmare care să ducă la eli
minarea armelor nucleare și a pe
ricolului creat de cursa înarmă
rilor. Părțile consideră că un tra
tat de nediseminare a armelor 
nucleare trebuie să constituie un 
pas esențial spre dezarmare.

Vizita cancelarului federal 
Josef Klaus în Republica So
cialistă România și convorbirile 
ce au avut loc cu acest prilej, 
desfășurate într-o atmosferă de 
cordialitate și prietenie, au de
monstrat din nou utilitatea con
tactelor personale și a schimbu
rilor de opinii între factorii de 
răspundere ai celor două țări, 
pentru dezvoltarea relațiilor din
tre România și Austria, precum 
și pentru promovarea cauzei pă
cii și a înțelegerii între popoare.

Direcția Rețelei Cinematografice și Difuzării Filmelor
Si 

întreprinderea Cinematografică Regională de Stat Dobrogea 
organizează pe litoral intre 17—26 iulie

ZILELE FILMULUI
ROMÂNESC

Se vor prezenta filmele : ZODIA FECIOAREI, AMPRENTA, 
ȘEFLL SECTORULUI SUFLETE, MAIORUL ȘI MOARTEA, 
CASTELANII. SUBTERANUL, DACII, avind în completare 
noi scurt-metraje românești.

Spectacolele se vor desfășura in localitățile :
Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Mangalia Nord, Mangalia 

Sud.

CINEMA • RADIO . TELEVIZIUNE

ZODIA FECIOAREI — cine
mascop

rulează la Patria (orele 10; 
12,15 ; 14.30 ; 16.45 ; 19 î 21).

COMPARTIMENTUL UCI
GAȘILOR — cinemascop

rulează la Republica (orele
9 ; 11; 13; 15; 17; 19,15; 21,30);
Festival (orele 8,30 ; 11 ; 13,30; 
16 ; 18 ; 21) ; Feroviar (orele 
8,45; 11,15 J 13,45 ; 16.15;
18,45 ; 21,15); Excelsior (orele
10 ; 12,30 ; 15 ; 17.30 ; 20,15) ;
Modern (orele 9 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21.15).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ — cinemascop 

rulează la Luceafărul 
10; 12,15; 15,45; 18 
București (orele S
13.30 ; 16,45 ; 19 ; 21, 
ria (orele 8,45 ; 11 ;
18,00 ; 21) ; Melodia (orele 9 ; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21). 
Flamura (orele 9 ; 11.30 ;15,30 ; 
18 : 20,30)

DRAGOSTEA MEA
rulează la Capitol (orele 9,30; 
12 ; 15 ; 17,30 ; 20) ; Grivița 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30 ; 20,45) ; Tomis (orele 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19)

PRINTRE VULTURI — cine
mascop

rulează la Victoria (orele 8,45;

(orele

11,15; 13,45; 16,15): Bueeg
(orele 9 ; 11: 13.30; 16 ; 18J0 : 
21). ___

HIPERBOLOIDUL INGINE
RULUI GARIN

Victoria (orele 18.45 ; 21).
FIUL SOLDATULUI

Lumina (orele 9,45; 11,30;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20.45)

ESCAPADA; FUGA; DUȘCA; 
DIALOG CU STELELE ; PEC- 
TINA ; GUSTAV PESIMIS
TUL ; GUSTAV ȘAHISTUL

Timpuri Noi (orele 9—21 în 
continuare)

UN SURÎS ÎN PLINA VARA
Union (orele 15,30 ; 18 ; 20,30)

IERBURI AMARE
Doina (orele 11 ; 13,45 ; 16 ;
18.30 ; 20,45) Miorița (orele 16; 
18,15 ; 20,30)

MOMENTUL ADEVĂRULUI
— cinemascop

înfrățirea (orele 16; 18,15 ;
20.30)

VIAȚA LA CASTEL
Giulești (orele 15; 17,45 ;
20.30) ; Volga (orele 8,30 ; 11 :
13.30 ; 16 ; 18 ; 21)

OMUL FARA PAȘAPORT — 
cinemascop

Dacia (orele 7,45—21 în conti
nuare).

PE GHEAȚA SUBȚIRE — 
cinemascop (ambele serii)

Buzești (orele 15,30)
FRANCH CANCAN

Crîngași (orele 15. 17,30 ; 20);
Arta (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 :
15.45 18,15 ; 20,45)

ANGELICA ȘI REGELE — ci
nemascop

DOAMNA DE PE ȘINE

Ferentari (orele 15.30; 18;

DENUNȚĂTORUL
Flacăra (orele 15.30 ; 18 ; 20,30), 
Colentina (orele 15,30; 17.45)

CĂLĂREȚUL DEASUPRA O- 
RAȘULUI

Vitan torele 15.30; ÎS)
APE LIMPEZI — cinemascop 

Munca (orele 15; 17 ; 19 ; 21)
MOARTEA VINE PE PLOAIE

Popular (orele 15,30; 18;
20,30) Cotroceni (orele 15,30; 
18; 2030).

MAIORUL ȘI MOARTEA — 
cinemascop

Aurora (orele 9 ; 11; 13.15 ;
15.45; 18)

TIMIDUL
Moșilor (orele 15,30 ; 18) 

RELAXEAZÂ-TE DRAGA .’
Cosmos (orele 15,30 ; 18 ; 20,30)

BANDA DE LAȘI
Viitorul (orele 15.30: 18;
20,30)

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI — cinemascop

Floreasca (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 18,30; 21)

MONTPARNASSE 19
Rahova (orele 15,30; 18)

SPIONUL — cinemascop
Pacea (orele 15,45 ; 18 ; 20,15)

PROGRAMUL II

G R A DINI SÎMBÂTA 15 IULIE

10.30 Mari cupluri ale iubirii: 
,,Romeo și Julieta“ ; 13.30 Zile 
de concediu — muzică ușoară ;
15.30 Mituri și legende : Gruia
lui Novac ; 17.10 Ascultătorii ne 
cer... muzică de operă ; 18.21
Dinu Lipatti interpretează Con
certul în la minor pentru pian 
și orchestră de Grieg; 19.45
Scriitori la microfon Vasile Re- 
breanu ; 20.00 Seară de operetă. 
„Liliacul" de Johann Strauss — 
fragmente ; 23.22 Claudio Arrau 
— interpret al Studiilor pentru 
pian de Chopin.

COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — cinemascop Stadionul 
Dinamo (orele 20,30) ; Stadionul Republicii (orele 20.30) ; Arenele 
Libertății (orele 20,30)

ZODIA FECIOAREI — cinemascop, Doina (orele 20,30), Festi
val (orele 20,30).

DRAGOSTEA MEA — Capitol (orele 20,45) ; Tomis (orele 20,30) 
PRINTRE VULTURI — cinemascop, Bucegi (orele 20.30) 
ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop Unirea (orele 20,30) 
CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN — Expoziție (orele 20.30) 
RIO CHONCHOS — cinemascop, Vitan (orele 20).
PE GHEAȚA SUBȚIRE — cinemascop, Buzești (orele 20,15) 
FRENCII-CANCAN — Arta (orele 20,15)
DENUNȚĂTORUL — Colentina (orele 20,30)
TIMIDUL — Moșilor (orele 20.30)
FANFAN LA TULIPE — Progresul-parc (orele 20,30) 
MAIORUL ȘI MOARTEA — cinemascop. Aurora (orele 20,30) 
LA VÎRSTA DRAGOSTEI — Lira (orele 20,30) 
MONTPARNASSE 19 — Rahova (orele 20,30)

PROGRAMUL I

12.45 Am ales pentru dumnea
voastră aceste cîntece ; 14.00 
„Să cîntăm — muzică ușoara ; 
16.15 Din repertoriul corului Ra- 
dioteleviziunii; 17.10 Memoria 
pămîntului românesc ; 17.45 In
terpret de odinioară ai muzicii 
populare : Teodor Zavaidoc și 
Luță lovită ; 21.05 înregistrări 
de la recitalul cu public „De la 
Shakespeare la Arghezi" — poe
zie universală de dragoste ; 22.45 
Moment poetic. Parodii și epi
grame.

I
SÎMBĂTĂ 15 IULIE 4

18.00 „Vă așteptăm la ora 6‘*j 
18.30 Pentru copii Filmul „Ex
pediția". 18.40 Pentru tineretul 
școlar : Pagini de istorie Fulge
rele Zarandului; 19.30 Telejur
nalul de seară ; 20.00 Tele-enci- 
clopedia ; 21.00 „La seceriș" j 
21.20 „Studio uno". Film de va
rietăți ; 22.15 Film de aventuri 
Omul cu valiza 23.05 Telejurnaw 
Iul de noapte j 23.15 Telespork



• Știri însem 
nări comentarii 

• Știri Însemnări com 
entarii # Știri însemnări

ZILNIC gjș

Studenți senegalezi de la Universitatea din Dakar în laborator

în Vietnamul de sud:

Atacul de la podul
% Baren

Corespondentul Ager- 
pres, A. Ionescu, transmi
te : Ultimele comunicate 
militare asupra luptelor 
din Vietnamul de sud re
liefează o situație semnifi
cativă pentru trupele 
S.U.A.

In ciuda faptului că aproxi
mativ 15-20 la sută din corpul 
expediționar este blocat cu paza 
căilor de comunicație, în urma 
tacticii de hărțuire continuă, dru
murile sînt controlate aproape în 
întregime de forțele patriotice.

Pentru americani asigurarea le
găturilor între bazele militare

z
La invitația C.C. al 

Comsomolului, un grup 
de ziariști români, îm
preună cu ziariști din alte 
țări, au efectuat 6 vizită 
în U.R.S.S. Scopul vizitei 
a fost acela de a lua eu-' 
noștință de realizări 
făptuite în U.R.S.S. 
cei 50 de ani care au tre
cut de la Revoluția So
cialistă din Octombrie. 
Publicăm astăzi note de 
c’?um ale trimisului nos
tru.

note de drum

în- 
în Pe malul Amurului

• DUPĂ cum anunță agenția 
France Presse, la Djakarta a 
avut Ioc joi și vineri o reuniune 
a cabinetului indonezian, in ca
drul căreia președintele interi
mar, generalul Suharto, a pri
mit titlul de „șef executiv, con
ducător național și lider al or
dinii noi".

• LORDUL Alport, trimis 
special al primului ministru 
britanic Harold Wilson în Rho
desia. insârcifiat să cerceteze 
posibilitățile unei reluări a ne
gocierilor anglo-rhodesiene. a 
ținut joi o conferință de presă, 

sale spre Jo- 
îisul special al 
on a precizat 
dă nu este nici 
imist. dar că 
le pe care le-a

oi
avut fiu

DIN 
VIATA

TINERETULUI

Cîteva mii de tineri 
chilieni, participanți la 
marșul de protest 
potriva războiului 
de S.U.A. în Vietnam, 
care a început simbăta 
trecută la Valparaiso, 
au sosit la Santiago de 
Chile. La această acțiu
ne au luat parte tineri 
comuniști, socialiști, ra
dicali, și democrat-creș- 
tini (guvernamentali), 
în numeroase localități 
străbătute de coloana 
demonstranților au avut 
loc mitinguri, in cursul 
cărora au luat 
conducători ai 
lor organizații politice 
și studențești.

im- 
dus

cuvintul 
diferi te-

Organizațiile studen
țești din Sao Paulo au 
intentat o acțiune judi
ciară împotriva guver
natorului statului Sao 
Paulo, Roberto Abreu 
Sodre, pentru complici
tatea sa la recentele re
presiuni polițienești că
rora le-au căzut victime 
zeci de studenți. în ac
țiune se subliniază că 
Sodre a permis poliției 
să folosească violența 
împotriva studenților 
pentru a-i scoate cu for
ța din dormitoarele U- 
niversității din Sao 
Paulo. în cursul acțiunii 
polițienești - ce a avut 
loc săptămîna trecută, 
cinci studenți au fost 
răniți, și peste 100 au 
fost arestați.

Studenții ocupaseră 
dormitoarele în semn de 
protest împotriva lipsei 
de locuri in universită
țile din Sao Paulo.

....... ........ ...... ...

Construirea mari
lor avioane de pasa
geri a stîrnit îngrijo
rarea unor companii 
navale maritime. Du
pă cum a reieșit din 
calculele expCrților, 
viitoarele nave aerie
ne cu viteze super
sonice și avînd la 
bord sule de pasageri, 
vor face fără îndoială 
o serioasă concurență 
transatlanticelor care 
în ciuda confortului 
sînt totuși greoaie, 
scumpe și încete. Ori- 
cît ar fi de plăcut un 
voiaj peste ocean, pe 
puntea unui vas, că
lătorii apreciază că 
două săptămîni este 
prea mult. Se prefe
ră avioanele, care nu
mai în cîteva ore 
străbat distanța Pa
ris—New-York. Com
paniile 
găsesc 
a face 
corent 
vins.

Semnificativă în a-

maritime se 
în postura de 
față unui con- 

greu de în-

Laserul folosit
la construirea tunelurilor?

Studenți de la 
Institutul tehnologic 
din Massachusscts au 
descoperit că o rază 
infraroție de laser în
dreptată spre un bloc 
de marmură sau g*a- 
nit poate transforma 
in citeea secunde un 
astfel de bloc înfr-o 
masă moale, care de- 

ulterior fănmi- 
deasă ca S* nisipul. 
Această descopenre 
poate fi apăcati la 
construim t’jaehssi- 
krr de rnetwu tsa de 
niotirăd.

3 xsare a

csm-

Sesiunea extraordinară

Pe biroul Adunării se află 
depus un nou proiect — prezen
tat de Pakistan — prin care se 
deplînge refuzul autorităților 
Izraelului de a se conforma re
zoluției, se reafirmă prevederile 
acesteia și se cere Consiliului de 
Securitate să ia măsurile necesare 
pentru a asigura aducerea lor la 
îndeplinire.

înainte de a da cuvintul celor 
înscriși, președintele Adunării 
Generale, Abdul Rahfnan Pazh- 
wak, a propus ca dezbaterea în 
problema Ierusalimului sâ ia sfîr- 
șit pînă marți 18 iulie.

Rawan Farhadi (Afganistan a 
cerut anualarea tuturor măsurilor 
administrative luate de Izrael, 
piecum.și abținerea pe viitor de 
la orice alte măsuri care ar pu
tea schimba statutul ’Ierusalimu
lui.

Concluzii similare au_tras și 
reprezentantul pe 
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locuitorii 
de frig

fost des-• IN Tadjikistan a 
coperit un balsam curativ antic, 
despre care se vorbește în ma
nuscrise străvechi. De la desco
perirea sa. balsamul este în 
mod minuțios studiat de chi- 
miști și medici ~

Savantul armean Davidianț, 
care lucrează la Institutul de 
chimie din Tadjikistan, a decla
rat că eșantioane ale balsamu
lui, transportate la institut, conți ......
chimici —

o nouă clasă de compuși 
acizii zomelancede- 

lici, biostimulenți activi care 
permit, în special, să se vinde
ce rapid plăgile

• ULTIMELE 30 de familii 
ale funcționarilor militari și ci- 
.britanici din Aden vor pă
răsi vineri acest protectorat al 
Marii Britanii, devenit nesigur 
in urma intensificării 
forțelor de eliberare, 
parlamente și școli 

iu Ia dispoziția

activității 
1 700 a- 
moderne 

familiilor 
ilor“ britanici ai aces- 
icare o mare parte a 

trăiește în condiții 
grele.

este situa
se află cu- 

companie 
britanică 

proprieta- 
din mariie

cest sens 
ția în care 
noscuta 
maritimă 
„Cunard“, 
ra a doua
nave de pasageri din 
lume — „Queen Ma
ry** Ș* „Queen Elisa
beth*. Datorită scă
derii numărului de

„Queen Elisabeth* au *a 
fost apreciate ca un bE 
„nou capitol în în 
istoria navigației-. na 
„Queen Mary* poate rr 
transporta 1900 de nu 
pasageri, iar „Queen de 
Elisabeth" — 2 260. cr 
Ultimul, cu un depla- In 
sament de 83 000 bo 
tone, are 13 punți a- El

tilnești un om*. Și, 
fie că sînt folosite 
sau nu. zilnic pentru 
întreținerea acestor 
hoteluri plutitoare se

— după a- 
ziarului
Zeitung 
mii lire, 
planului

itaiesc —

ne
— peste 100 

Conform w______
de curse al companiei

„Reginele“ costisitoare
pasageri și costului 
ridicat al întreținerii 
celor două vase, 
compania „Cunard*, 
a înregistrat în 
cursul anului 1966 un 
deficit de 45 milioa
ne lire sterline.

Cînd au fost lan
sate ia apă cu circa 
trei decenii în urmă. 
„Queen Mary“ și

coperite cu 10 kilo
metri de covoare. 24 
de lifturi, cinemato
grafe, bazine de înot, 
baruri. ringuri de 
dans. Un adevărat 
hotel plutitor, care 
înghite mai mulți 
bani decît sînt dis
puși să plătească că
lătorii.

Societatea ,Cu-

numai.- 90 de pasa
geri, ceea ce repre
zintă de 25 de ori 
mai puțin decit capa
citatea locurilor sale. 
Referindu-se la o a- 
semenea călătorie, un 
membru al echipaju
lui acestui vas 
ra că „poți 
5—10 minute 
coridoare fără

decla- 
mergc 

prin 
să în-

„Cunard*, „Queeu 
Man-- urma sâ fie în 
exploatare pînă la fi
nele anului 1969. 
„Queen Elisabeth* 
(renovat anul trecut 
cu suma de 10 milioa
ne lire) era prevăzut 
să efectueze călătorii 
pînă la mijlocul de
ceniului viitor. Pier
derile înregistrate din

cauza reducerii nu
mărului de pasageri a 
determinat, se pare, 
societatea „Cunard* 
să retragă din navi
gație cele două vase 
cu mult înaintea ter
menului planificat. 
„Queen Mary* în 
toamna anului viitor, 
iar „Queen 
beth* în

Care va 
celor două nave după 
scoaterea * 
cursă ? După cum re
lata ziarul citat s-au 
primit deja numeroa
se oferte. Unele din 
ele solicită cele doua 
..regine* Ia un preț 
de fier vechi, altele 
pentru a fi folosite ca 
hoteluri ancorate la 
cheiul unor porturi. 
In sfîrșit, un deputat 
laburist a cerat folo
sirea lor ca locuință 
pentru familiile fără 
adăpost. O hotărîre 
definitivă nu a fost 
anunțată.

I. T.

Elisa- 
anul 1969. 
fi soarta

lor din

sau efectuarea unui transport im
portant reclamă numeroase mă
suri de siguranță. De exemplu, 
pentru a trimite materiale de 
război de la Chulai la baza de la 
Da Nang, situată aproximativ la 
100 km depărtare, pe șoseaua 
dintre cele două localități au fost 
amplasate forte importante. Nu
mai între podurile de la Baren 
și Ruri, adică pe aproximativ 7 
km distanță, au fost instalate 3 
posturi întărite și, pentru o mai 
mare securitate, au fost intensi
ficate așa-zisele „acțiuni de cură
țire* de-a lungul șoselei.

După ce operațiunile pregăti
toare au fost încheiate, și cînd a 
sosit ziua expedierii transportu
lui, un convoi de întăriri alcătuit 
din 200 de mașini, a început să 
patruleze de-a lungul traseului. 
Avioane de recunoaștere L-19, 
elicoptere și reactoare de luptă 
se roteau deasupra regiunii, iar 
două batalioane și unități de ar
tilerie au ocupat poziții strate
gice în punctele cheie ale dru
mului pentru a interveni în caz 
de atacare a convoiului. Sub 
această protecție, aproximativ 30 
de mașini au făcut în prealabil 
o cursă de sondaj, după care a 
început să treacă încet coloana 
propriu-zisă. flancată de blindate 
si precedată de mașini detectoa
re de mine. O mare parte din 
distanță fusese parcursă cînd 
podul pe caro se angajase pri
mul vehicul a sărit în aer. Era 
semnalul începerii atacului. In 
cîteva minute escadronul de blin
date și cele 200 de mașini s-au 
transformat într-o mare de flă
cări însoțită de puternice explo
zii. Aceasta a fost ambuscada de 
la podul Baren de pe șoseaua 
natouală nr. L

Astfel de înfringeri ale trupe
lor americane figurează aproape 
zilnic în comunicatele oficiale 
de la Saigon. La 17 km nord de 
Hne, o coloană de blindate a 
fost distrusă parțial. Brigada 173 
de parașutrști americani, trimisă 
la Kcctum pentru a asigura secu- 
ntatea d- âanhr ar. 14, a pier
dut ia cîteva zde 3 companii 
surpe : xse într-o ambusacadă. Pe 
ana dm cx/e de comunicații ale 
provinciei Thua Tnien, forțele 
patriotice au scos din luptă 50 
de vehicule militare, omorînd 
sau rănind 200 de soldați saigo- 
nezi. Și aici atacul a fost dat 
prin surpriză.

/. In intîmpinarea

în urma noastră. Era, fără în
doială, meritul său, dar acu
ma știam că pe ici, pe colo, 
îl ajutasem și noi.

soarelui II. Scurtă istorie

Normalizarea
situației 

din Congo
Soldații Armatei națio

nale congoleze controlează 
întregul oraș Kisangani, 
abandonat joi dimineața 
de mercenari, relatează a- 
genția FRANCE PRESSE, 
citind surse din Kinshasa.

„Situația în întreaga țară 
poate fi considerată acum ca 
normală", a comunicat postul de 
radio din capitala congoleză. 
Restricțiile de circulație impuse 
cetățenilor străini în Kinshasa și 
alte orașe au fost anulate, fron
tierele au fost redeschise, iar tra
ficul aerian cu străinătatea auto
rizat. La Kinshasa au sosit și 
primii refugiați din Kindu (pro
vincia Kivu). Ei au confirmat, 
scrie A.F.P., că localitatea Kindu 
este în întregime controlată de 
armata națională congoleza. In 
capitala Congoului se așteaptă 
să sosească, un avion al Crucii 
Roșii internaționale care trans
portă refugiați din Kisangani.

Zburăm „în întâmpinarea 
soarelui*, adică spre răsărit. 
Formula mi-a fost șoptită de 
unul din tovarășii de drum, 
cu un aer degajat, ca pe ceva 
de la sine înțeles. Trebuie să 
vă mărturisesc că în momen
tul acela mi s-a părut și mie 
c-am mai auzit pe undeva 
această expresie și am hotărît 
să n-o utilizez, bănuind-o de
monetizată. N-am avut pînă 
la urmă încotro, pentru că 
cele trei cuvinte „na vștrece 
sonța* sînt aproape de keîn- 
locuit.

Decolarea din Leningrad a 
avut Ioc — după meridianul 
moscovit — la ora 22 și 20. 
Epoca nopților albe era încă 
departe dar, datorită înălțimii 
la care zburam, geana apusu
lui a continuat să rămînă 
multă vreme înroșită prin re
fracția razelor unui Helios 
trecut deja pe celălalt tă- 
rîm. Acum, după aproape o 
oră de Ia părăsirea aeropor
tului, noaptea poate fi consi
derată începută. în partea 
stângă a avionului planeta Ve
nus, botezată de poeți lucea
făr, este stăpînă pe întreaga 
boltă cerească. Nu pentru 
multă vreme. Celelalte stele 
își iau cu viteză locui în for
mație, iar bolta își capătă, 
foarte curînd, aspectul ei con
sacrat de candelabra. Dar po
ziția aștrilor se schimbă și ea 
cu repeziciune. încep să am 
senzația că vizionez un film 
rulat cu o viteză de trei-pa- 
tru ori mai mare decît cea 
obișnuita, cu efectul acela 
straniu al multor secvențe din 
epoca de aur a marelui mut 
Brusc, mi se dezvăluie între
gul mister al aventurii noa
stre : străpungem- noaptea 
cate, pentru noi, se compri
mă. se reduce la jumătate, la 
o treime sau chiar la un sfert 
din mărimea ei normală. în
cerc să fac unele calcule dar 
nu mai am cînd : la orizont, 
puțin spre stânga, o pată al
burie se dovedește a fi pri
ma ipostază a Aurorii. Peste 
cîteva minute e dimineață 
de-a binelea. Noaptea durase 
circa trei ore.

Zborul continuă. După. es
cale la Sverdlovsk și Omsk 
avem timp, decolînd a treia 
oară, să admirăm în fugă pa
norama acestuia din urmă și 
panglica Iată a Ieniseiului, 
pămîntie lingă oraș dar stră
lucitoare în rest. Iată-ne in- 
trați în nori și peste cîteva 
secunde îi depășim. Deasupra 
noastră cer albastra. Soarele 
e undeva în față și nu-I ve
dem. Dedesubt, nori de vată, 
un fel de caicre care nu sea
mănă cu nimic; doar o în
tindere de zăpadă cu troiene 
paralele ar putea sluji drept 
termen de comparație, și a- 
ceasta numai în mod cu totul 
convențional. Jur împrejur, 
pînă în largi depărtări, 
ruie o pîclă vizibilă mai 
în porțiunile fără nori, 
au aspectul unor lacuri 
mări.

Ultima decolare, la o oră 
din zi greu de precizat, o fa
cem din Irkutsk. Și, la capă
tul a peste 12 ore de zbor, 
iată, zărim Amurul, element 
măreț, maiestos, întrecînd în 
frumusețe tot ce văzusem 
pînă atunci. Panorama Haba- 
rovskului, ținta călătoriei noa
stre, atrage Ia hublouri chiar 
și pe cei mai somnoroși pa
sageri. Aterizăm. Odată cobo- 
rîți, constatăm ca pornisem 
în întâmpinarea soarelui dar 
acum soarele se afla cu mult

modernă

f contemporană
piața gării Habarovsk,în K „

pe un soclu de granit, se 
înalță statuia unui mujic 
zdravăn și hirsut, cu cușma 
pe-o ureche. Așa și l-a ima
ginat sculptorul pe Erofei Ha
barov, țăranul din Vologda

La Institutul politehnic, 
unde învață 11000 de stu
denți, se acordă, de aseme
nea, o mare atenție muncii de 
cercetare științifică a studen
ților. S. I. Rîbka, membru al 
comitetului de ~ 
institutului, ne 
pre activitatea 
ințifice, despre 
buletin lunar cuprinzînd ulti
mele noutăți de specialitate, 
despre practica studenților. 
Munca de cercetare științifi
că este îndrumată către ace
le sectoare în care ea se poate 
valorifica cel mai bine în 
practică. Mulți studenți par
curg și faza de execuție a

Comsomol al 
vorbește des- 
cercurilor ști- 
editarea unui

Institutul de medicină din Habarovsk

stă- 
ales 
care 
sau

care în 1649, în fruntea unui 
grup de coloniști-exploratori, 
a ajuns pe malul Amurului și 
s-a stabilit apoi aici, defri- 
șînd terenuri virgine și cul- 
tivînd grîu. Apreciind posibi
litățile locale, Habarov ar fi 
zis că „aici va fi mult de lu
cru- și că „întreaga Siberie 
n fi un loc al abundenței*.

Abia peste două veacuri și 
mai bine, în 1858, s-a pus 
prima piatră de temelie a ac
tualului oraș. La ridicarea lui 
au luat parte lucrători din 
Nercinsk precum și cazaci de 
pe cursul superior al Amuru
lui și din Zona Baicalului, ur
mași ai pionierilor din seco
lul al XVII-lea. în cinstea bă- 
trînului Erofei orașul s-a nu
mit Habarovsk.

în primii 60 de ani popu
lația a ajuns Ia 52 000 de lo
cuitori. în 1957 erau deja 
300 000, iar în prezent sînt 
peste 400 000 de locuitori. 
Concomitent, orașul s-a dez
voltat din punct de vedere 
economic și social. Astăzi el 
este un important centru in
dustrial, administrativ, cultu
ral și un mare nod de comu
nicații terestre, aeriene și na
vale. Iată cîteva obiective in
dustriale de prim-plan : uzina 
„Amurcabel", Uzina producă
toare de elemente pentru be
ton armat, Uzina de prefa
bricate pentru construcții de 
locuințe, Fabrica de mobilă 
„Zarea* și altele.

Orașul este și un centru 
studențesc în plină dezvolta
re ; el are 5 institute de în- 
vățămînt superior și 15 școli 
medii tehnice. în prezent se 
construiește un institut de 
cultură fizică și se proiectează 
altele. Fără îndoială, cele 
mai bine reprezentate sînt in
stitutele de medicină și poli
tehnic. Primul nu numai că 
pregătește noi și noi promo
ții de medici dar duce și o 
susținută activitate de cerce
tare științifică și, totodată, 
participă Ia lupta împotriva 
epidemiilor locale, împotriva 
bolilor de tot felul.

proiectelor lor de 
Institutul politehnic 
tește cadre pentru 
Extrem Orient sovietic.

diplomă, 
pregâ- 

întregul

///. Verde crud
De regulă, fiecare oraș își 

are traseul său consacrat de 
promenadă, „corso-ul* său, 
plus un parc sau mai multe. 
Cu greu s-ar putea dibui așa 
ceva la Habarovsk. Este, ce-i 
drept, o stradă preferată nu
mită „Aleea Marx*. Dar ori
care altă stradă poate oferi 
celor ce pășesc agale un ca
dru reconfortant. Există și 
parcuri, printre care, parcul 
mare al orașului, dar oricare 
grup de străzi poate fi con
siderat ca atare. Habarovskul, 
în întregimea lui, apare vizi
tatorului ca un uriaș parc.

Impresia aceasta este dată 
de abundența vegetației. Se 
pare că însăși taigaua irupe 
în străzi înălțînd alei întregi 
de arbori și arbuști. Pretutin
deni, flori și spații verzi. Ni 
se vorbește despre planurile 
noilor cartiere, care vor a- 
dăposti încă 150 000—200 000 
de oameni. Deviza arhitecți- 
lor nu mai &ste „oraș cu spa
ții verzi*, ci „spații verzi cu 
oraș".

împreună cu tovarășii mei 
de drum o pornim pe strada 
centrală către Amur, de vale. 
Facem acest drum pentru a 
treia sau a patra oară, așa că 
nu ne mai lăsăm înșelați de 
perspectiva ajungerii rapide 
pe malul bătrînului fluviu. 
Prin această parte se ajunge 
greu, deși se pare că e doar 
la cîteva zeci de metri. Totul 
este înecat în verdele deschis, 
în verdele crud al primăve
rii. Pe lîngă noi trece un 
grup de studente, svelte și 
albe, cu părul blond și tu- 
tuniu. Cineva din grupul nos
tru observă că la Habarovsk 
s-ar putea să fie primăvară 
chiar și în puterea iernii.

ION D. GOIA

ITALIA. Imagine din portul Palermo

Cereri 
în serie...

După Anglia, Danemarca 
i Irlanda, Norvegia intențio

nează să-și, prezinte și ea in 
curînd cererea de aderare la 
C.E.E., s-a aflat foi la Oslo, 
după încheierea dezbaterilor 
parlamentare ce au avut loc 
in ultimele trei zile. în fa
voarea propunerii guverna
mentale privind deschiderea 
tratativelor cu „cei șase“, în 
vederea intrării Norvegiei în 
Piața comună, s-au pronun
țat, în cadrul dezbaterilor, 
136 dintre cei 150 deputați ai 
parlamentului norvegian. Pri
mul ministru, Per Borten, a 
ținut să sublinieze că, în e- 
ventualitatea în care cererea 
norvegiană de aderare la 
C.E.E. ar fi primită favorabil 
de țările membre ale acestei 
organizații, Norvegia ar tre
bui să obțină din partea „ce
lor șase" aranjamente speciale 
pentru agricultura sa.
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