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Răspunzînd solicită
rilor unor eititori care 
vor să găsească in pa
ginile „Scînteii tinere
tului" un număr cit 
mai mare de informa
ții și relatări cultural- 
științifice, redacția 
ziarului nostru a pu
blicat periodic o pagi
nă cu profil enciclope
dic ce-și propunea, in
tr-o suită de rubrici, 
punctarea citorva e- 
lemente de istorie mai 
îndepărtate sau mai z 
apropiate a unor di
verse compartimente 
ale cunoașterii 
mane.

După 15 luni de 
paritie periodică a
cestei pagini ne propu
nem o fundamentală

u-

a-
a-

restructurare a ei prin 
întocmirea de astă dată 
a unor FIȘE ENCI
CLOPEDICE CU CA
RACTER NAȚIONAL 
CARE IȘI PROPUN 
SĂ OFERE TINERI
LOR CITITORI ELE-

ț

aa

MENTELE DE AN
SAMBLU ALE ISTO
RIEI VIEȚII ȘI CUL
TURII ROMÂNEȘTI.

Prin intermediul a 
7—10 fișe, cititorii vor 
dobîndi astfel elemen
te pe deplin semnifica
tive ale științei, filozo
fiei, tehnicii, artelor 
școlii românești.

Inaugurind noua pa
gină cu profil enciclo
pedic, redactorii rubri
cii au pornit la lucru 
propunîndu-și ca pes
te cîțiva ani unul din 
forurile noastre edito
riale să găsească în 
numerele ziarului un 
fertil punct de plecare 
pentru elaborarea unei 
enciclopedii pentru ti
neret.

/

VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU 
PE UNELE ȘANTIERE Șl OBIECTIVE
INDUSTRIALE DIN REGIUNEA ARGEȘ

SOSIREA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII ISLAMICE PAKISTAN.

EELDMAREȘALUl
MOHAMMAD AYUB kll.U

In ziua de 20 octombrie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul Ilie 
Verdeț, a făcut o vizită de 
lucru în regiunea Argeș. La 
intrarea în regiune, oaspe
ții au fost întâmpinați de 
tovarășii Petre Duminică, 
prim-secretar al comitetu
lui regional de partid, și 
Constantin Sandu, preșe
dintele sfatului popular re
gional.

Primul popas se face în 
apropierea orașului Găiești, 
unde, pe șantierul recent 
deschis, sînt examinate 
proiectele viitoarei Uzine 
de piese de schimb și repa
rații pentru utilaje chimice.

La Fabrica de motoare 
electrice Pitești, conducă
torii de partid și de stat, 
întîmpinați de Mihai Mari
nescu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, 
sînt informați asupra mer
sului construcției și pers
pectivelor dezvoltării între
prinderii. Se vizitează fa
brica de micromotoare, 
construită într-un termen 
scurt, precum și șantierul 
viitoarei uzine de motoare 
în carcase de aluminiu. 
Pentru colectivul acestei 
tinere unități a industriei 
noastre constructoare de 
mașini, vineri a fost o zi 
de sărbătoare : în această 
zi a fost inaugurată pro
ducția uzinei. în timpul vi
zitei, maistrul Ion Lazăr a 
înmînat conducătorilor de 
partid și de stat, primele 
micromotoare ieșite de pe 
banda de montaj. încă în 
acest an, fabrica va trebui 
să producă circa 20 000 mi
cromotoare.

în continuare, conducă
torii de partid și de stat vi
zitează șantierul marelui 
combinat petrochimic pi- 
teștean, unde sînt întîmpi
nați de Constantin Scarlat, 
ministrul industriei chimice, 
și Matei Ghigiu, ministrul 
construcțiilor pentru indus
tria chimică și rafinării. în 
fața machetei viitorului 
combinat, în cursul vizitei 
pe șantier, se discută des-

STUDENȚII Șl STUDENȚIA

Interviu cu acad. 
MILTIADE FILIPESCU

DINAMICA 
AFIRMĂRII

In fața machetei uzinelor textile Pitești Foto : Agerpres

pre mersul construcțiilor și 
montajului, se fac reco
mandări pentru buna des
fășurare a lucrărilor. Se vi
zitează apoi șantierul vii
toarei rafinării moderne 
din apropierea Piteștiului, 
care va prelucra anual cir
ca 3 milioane tone țiței.

Următorul obiectiv al vi
zitei este șantierul Uzinei 
de autoturisme Pitești. Aici, 
constructorii raportează 
conducătorilor de partid și 
de stat că au depășit grafi
cele de execuție, îndepli
nind încă din această lună 
planul anual la construc- 
ții-montaj. Acum ei lucrea
ză intens pentru pregătirea 
frontului de lucru în tim

pul iernii la hala mono

bloc. La uzina de piese 
auto Colibași, aflată în a- 
propiere, oaspeților le sînt 
înfățișate lucrările ce se 
fac pentru extinderea în
treprinderii : secția roți 
dințate, cea pentru cutiile 
de viteză ale autoturisme
lor și secția segmenți. La 
rezultatele bune obținute 
de muncitorii uzinei în pri
mele 9 luni ale anului se 
adaugă îndeplinirea încă 
de acum a planului pe 1967 
la lucrările de investiții.

Ajunși la Rîmnicu Vîlcea, 
oaspeții sînt informați asu
pra mersului lucrărilor la 
viitorul combinat chimic de 
aici, vizitează șantierele 
uzinei clorosodice, halei de 
cristalizare a sodei, fabricii 

de policlorură de vinii și 
alte obiective. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat a- 
precieri pozitive activității 
desfășurate pe șantierele vi
zitate ale obiectivelor indus
triei chimice, subliniind, 
totodată, necesitatea ca uzi
nele constructoare de ma
șini să facă eforturi pentru 
a respecta termenele de li
vrare a utilajelor tehnolo
gice destinate viitoarelor în
treprinderi chimice, în con
cordanță cu graficele de 
montaj și cu datele de pu
nere în funcțiune. S-a ac
centuat necesitatea de a se 
pregăti din timp cadrele ce 
vor lucra în noile uzine.

A fost vizitată zona in
dustrială Găvana din Pitești

Acad. MILTIADE FILIPESCU, decanul Facultății de 
geologie — geografie ne declară că a participat la pregăti
rea a 45 de promoții studențești ! Așadar, sute de tineri 
cu tot atîtea caractere, aptitudini, preocupări.

Rep. : Ni s-a spus că a- 
cest cabinet al dv. este con
tinuu deschis pentru cei ti
neri, și duminica, că aici, au
diențele — știm, fără înscrie
re — sînt nesfîrșite. Există 
„ceva" anume care vă soli
cită într-atît în folosul studen
ților încît vă lipsiți cu bună 
știință sau vă împuținați din 
timpul propriei activități ști
ințifice ?

Acad. M. F. : Eu știu 
dacă există „ceva“ anume sau 
mai multe cauze ? Un profe
sor nu suportă să asiste la 
irosirea valorilor umane, mai 
ales cînd este vorba de ele
vii săi. Iar eu întrezăresc în 
fiecare student o viitoare in
dividualitate în drum spre a- 
firmare și aș suferi să știu că 
o singură asemenea viitoare 

unde se construiesc mai 
multe întreprinderi produ
cătoare de bunuri de con
sum : o fabrică de articole 
tehnice din cauciuc, fabrica 
de stofe „Argeșana“, o fa
brică de încălțăminte, pre
cum și una de bere, una de 
pîine și centre pentru de- 
-pozitărea vinului. Era de 
față ministrul industriei 
construcțiilor, D. Mosora. 
Apreciind buna comasare a 
întreprinderilor din aceas
tă zonă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu relevă, totodată, 
posibilitățile existente pen
tru a se scurta termenele de 
construire și de dare în 
funcțiune a acestora.

La Pitești a fost vizitat 
șantierul de construcții de 
locuințe din partea de nord 
a orașului, unde se vor 
clădi peste 1820 aparta
mente, precum și noul car
tier din sud. în partea de 
vest a orașului a fost exa
minat locul unde se va a- 
menaja un microraion de 
circa 2 300 apartamente. Re
prezentanții organelor lo
cale de partid și de stat au 
înfățișat proiectele de am
plasare a viitoarelor cvar
tale de locuințe proprietate 
personală și de stat ce se 
vor construi în Pitești. To
varășul Nicolae Ceaușescu 
a atras atenția asupra nece
sității de a se asigura o den
sitate mai mare a suprafe
țelor construite în cartiere, 
de a se amplasa în mod ra
țional blocurile mari și zo
nele pentru construcții de 
locuințe proprietate perso
nală, în scopul dezvoltării 
armonioase a orașului, po
trivit normelor de sistema
tizare. Totodată, au fost 
examinate variantele de sis
tematizare a centrului ora
șului, făcîndu-se sugestii 
pentru adoptarea celei mai 
raționale soluții.

Pretutindeni, constructorii 
de pe șantiere, muncitorii și 
tehnicienii întreprinderilor, 
cetățenii localităților vizita
te au făcut o caldă primire 
conducătorilor de partid și 
de stat.

individualitate s-a pierdut în 
„aurea mediocritas", a eșuat. 
Microscopul care descifrează 
valorile umane —- intelectua
le și morale — la această 
vîrstă încă nedesăvîrșită, stă 
în mîna dascălului și lui nu-i 
este permis să săvîrșească 
erori de interpretare...

Rep : Folosind termenul 
dv., îmi permit să vă întreb, 
ce vă arată propriul micros
cop în legătură cu studenții 
acestor ani ?
Acad. M. F. : An de an mi 

se confirmă că abordează 
studiile universitare tineri 
care au vocația muncii inte
lectuale, au îndrăzneala afir-

LUCREȚIA LUSTIG

■Continuare în pag. a Il-a)

La invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, vineri după- 
amiază a sosit la București 
într-o vizită oficială feldma- 
reșalul Mohammad Ayub 
Khan, președintele Republi
cii Islamice Pakistan.

împreună cu Excelența Sa 
președintele Pakistanului, au 
sosit doamna Miangul Au- 
rangzeb, fiica președintelui, 
Syed Sharifuddin Pirzada, 
ministrul afacerilor externe 
al Pakistanului, cu soția, 
Jamsheed K. A. Marker, am
basadorul Pakistanului în Re
publica Socialistă România, 
prințul Miangul Aurangzeb, 
deputat în Adunarea Națio
nală, S. Fida Hassan, secre
tarul principal al președin
telui, cu soția, Altaf Gauhar, 
secretarul Ministerului Infor
mațiilor și Radiodifuziunii, și 
alte persoane oficiale.

La coborîrea din avion, 
președintele Pakistanului a 
fost salutat cu cordialitate de 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, cu

După sosire, pe aeroportul Băneasa Foto : Agerpres

Dineu oferit de președintele Consiliului de Stat
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, îm
preună cu soția, au oferit vi
neri seara un dineu în saloa
nele palatului Consiliului de 
Stat, în onoarea președintelui 
Republicii Islamice Pakistan, 
feldmareșalul Mohammad A- 
yub Khan.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale, Constanța Crăciun 
și Ilie Murgulescu, vicepreșe
dinți ai Consiliului de Stat, 
Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Anton 
Breitenhofer, Ion Cosma, 
Athanase Joja, Gheorghe Stoi
ca, general de armată Iacob 
Teclu, membri ai Consiliului 
de Stat, Bujor Almășan, Ștefan 

soția, și de președintele Con
siliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer.

Erau de față Ilie Murgu- 
lescu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, cu soția, 
Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Anton 
Breitenhofer, Ion Cosma, 
Ludovic Takacs, general de 
armată Iacob Teclu, membri 
ai Consiliului de Stat, gene
ral-colonel Ion Ioniță, Gheor
ghe Cioară, Bujor Almășan, 
Adrian Dimitriu, Emil Dră- 
gănescu, Ion Baicu, Ion Ma
rinescu, miniștri, George Ma- 
covescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor exter
ne, Mihai Magheru, ambasa
dorul României în Pakistan, 
conducători ai unor instituții 
centrale, generali și ofițeri 
superiori, funcționari superi
ori din Ministerul Afacerilor 
Externe, ziariști români și co
respondenți ai presei străine.

Au fost prezenți șefi de 
misiuni diplomatice acreditați 
la București și membrii Am
basadei Pakistanului în Ro
mânia.

Pe aeroportul Băneasa, pa

Bălan, Ion Baicu, Gheorghe 
Cioară, Adrian Dimitriu, ge
neral-colonel Ion Ioniță, Au
rel Moga, Aurel Vijoli, miniș
tri, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Mihai Magheru, 
ambasadorul României în Pa
kistan, reprezentanți ai con
ducerii unor instituții cen
trale, generali, oameni de cul
tură și artă, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au luat parte, de asemenea, 
doamna Miangul Aurangzeb, 
fiica președintelui, Syed Shari
fuddin Pirzada, ministrul afa
cerilor externe al Pakistanului, 

în pag. a V-a: Toasturile rostite

voazat cu drapelele de stat 
ale României și Pakistanului, 
se aflau numeroși oameni ai 
muncii din Capitală, veniți 
să salute pe înaltul oaspete 
pakistanez.

în timp ce comandantul 
gărzii militare de onoare pre
zintă raportul, în văzduh 
evoluează o formație de avi
oane cu reacție care au es
cortat avionul prezidențial.

Se intonează imnurile de 
stat ale celor două țări. în 
semn de salut au fost trase 
21 salve de tun.

Președintele Pakistanului 
și președintele Consiliului de 
Stat al României trec în re
vistă garda de onoare. înal
tului oaspete îi sînt prezen
tate persoanele oficiale ro
mâne aflate pe aeroport și 
membrii corpului diplomatic.

Pionierii au oferit oaspeți
lor buchete de flori. Cei pre
zenți pe aeroport, precum și 
numeroși locuitori ai Capita
lei, aflați pe traseu, au făcut 
feldmareșalului Mohammad 
Ayub Khan și celorlalți oas
peți pakistanezi o călduroasă 
primire.

(Agerpres)

Jamsheed K. A. Marker, am
basadorul Pakistanului în Re
publica Socialistă România, 
prințul Miangul Aurangzeb, 
dejautat în Adunarea Națio
nală, S. Fida Hassan, secre
tarul principal al președinte
lui, Altaf Gauhar, secretarul 
Ministerului Informațiilor și 
Radiodifuziunii, și alte per
soane oficiale pakistaneze.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România și președintele Repu
blicii Islamice Pakistan au ros
tit toasturi.

(Agerpres)
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STILUL DE
MUNCĂ NU-I 
O NOȚIUNE 
TEORETICĂ

DINAMICA
AFIRMĂRII

O discuție purtată la sediul; 
Comitetului U.T.C. al raionului 
Tulcea. Iau parte prunul secre
tar, Constantin Bitirez, și alți 
patru membri ai biroului —, 
cei trei secretari raionali și 
șeful sectorului de evidență.. 
Vrem să aflăm de la fie
care în ce măsură colaborează; 
cu instructorii teritoriali dim 
centrele care le sînt reparti
zate. Primul secretar, căruia i se; 
asociază secretarul cu proble- 
rhele organizatorice, exprimă, cu 
prilejul acesta, printre surîsurile 
obiective de pe buze, opinii de 
Ioc măgulitoare 1* adresa acti
viștilor. Unul e comod, al doilea, 
refractar, cel de al treilea nu are 
nici inițiativă, nici prestigiu, al 
patrulea e leneș, s-a plafonat, al 
cincilea dezinformează, pleacă 
din teren și vine acasă fără să 
anunțe pe nimeni, al șaselea nu. 
s-a ridicat la nivelul sarcinilor 
stabilite de biroul raional, e îm- 
bătrînit prematur, cîțiva au fost 
scoși din muncă, în sfîrșit, ce 
mai la deal, la sale, majoritatea 
nu sînt buni de nimic. Unul sin
gur, Traian Gavrilă, a acumulat' 
o bună experiență, mai ales în| 
privința primirii de noi membri.

Auzind toate acestea, șeful; 
sectorului de evidență își face1 
de lucru cu stiloul. încerc să-i; 
surprind privirea, dar el caută 
stingherit pe fereastră. Înțeleg, 
de ce, pentru că știu mai multe 
decît își închipuie că știu cei pe 
care ti ascult acum în tăcere.

Voalat, o asemenea justificare 
tinde să împingă în cîmpul ob
servației un lanț cauzal de mani
festarea căruia nici unul din cei 
de față nu este responsabil. In 
raion se realizează deci, exact 
atîtea cît este posibil cu oamenii 
lipsiți de calități aflați acum la 
dispoziție. Remediul preconizat 
pentru viitor constă într-o teri
bilă mișcare de cadre cu vîrte- 
juri amețitoare de promovări si 
Scoateri din muncă.

Ferm exprimate, raționamen
tele primului secretar al Comite
tului U.T.C. al raionului Tulcea 
și ale secretarului cu problemele 
organizatorice se întemeiază pe 
criterii tulburi. In primul tînd, 
pentru că sînt altoite pe trun
chiul unei surprinzătoare necu
noașteri a realității, pe o igno
rare, aservită din cînd îh cînd 
unor concepții neprincipiale, a 
datelor autentice.

Să explicăm însă mai întîi 
sentimentul de stînjeneală al 
tovarășului Ivănov, șeful secto
rului de evidență. El știa foarte 
bine că atît primul secretar, cît 
și șecretanil cu probleme organi
zatorice, Pîslara Emil, fuseseră 
informați de Activitățile operate 
în procesele verbale venite din 
sectorul activistului remarcat pen
tru rezultatele lui bune în mun
că. EI știa, de asemenea, că noi 
înșine, împreună cu instructorul 
comitetului regional, cercetasem 
îndeaproape un astfel de caz și 
că eram pe deplin edificați asu
pra „procedeelor Gavrilă." Un 
proces verbal al ședinței de co
mitet pentru confirmarea de noi 
membri, ținută la Valea Nucari- 
lor, cu un original absolut con
tradictoriu fată de copia sa. 
ilustra, verificat la fața locului, 
că avusese loc o confirmare în 
absenta tinerilor confirmați, că 
semnăturile membrilor comite
tului comunal erau false, aceștia 
aflîndu-se în ziua respectivă în 
cu totul alte locuri. Si totuși, în 
ciuda probelor evidente, Ga
vrilă Traian continuă să fie pre
zentat ca unul din cei mai burii, 
cei mai serioși activiști din ra
ion.

în legătură cu aprecierile de-a 
dreptul jignitoare la adresa ce
lorlalți activiști, acum, cînd se 
vede prea bine cil ce măsuri sînt 
judecați oamenii la Tulcea, ar 
fi multe de spus. Am putea cita, 
în suită, exemple care să ilustre
ze bizareriile ridicate la rang de 
principiu în munca mi cadrele. 
Ne mulțumim însă la un singur 
câz tipic, cel al instructorului 
Călin Ion. Promovat în munca 
de activist de puțină vreme, lui 
i s-a repartizat, fără să se țină 
seama de experiența redusă pe 
care o acumulase, unul din cele 
mai grele centre de activitate din 
raion. Odată plasat acolo, nimeni 
nu S-a mai interesat de el. Cui, 
ce — păsa. Nici primul secre
tar, nici secretarul care „răs
punde", din întîmplare însuși 
tovarășul Pîslaru, nu-și amintesc 
să fi luat vreodată parte măcar 
la o singură acțiune organizată 
în comuna cea mai dificilă, Iz

voarele. Mai mult chiar, Emil 
Pîslaru a evitat mereu să-Și facă 
drum într-acolo (în 9 luni abia 
dacă a ajuns de două ori ; în 
total patru zile), preferind izvoa
relor, plaja fierbinte de pe malul 
Dunării. Nu e o figură de stil ci 
un adevăr absolut autentic. Și 
care se răsfrînge asupra majori
tății activiștilor. Controlați rar și 
cu superficialitate, aflați mereu 
în afara unui ajutor concret și 
multilateral, pe teren sau în ca
drul discuțiilor individuale, cri
ticați pentru amănunte derizorii, 
activiștii comitetului raional și-au 
dat seama că „de Sus" — pre
cum îi place tovarășului Bitirez 
să Zică — sînt expediate, de fapt, 
niște lovituri în gol și așa s-a 
ajuns, treptat, la subminarea ba
zei despre care a fost vorba, la 
răspîndirea cu iuțeală, pînă la 
nivelul organizațiilor de bâză, A 
bolilor epidemice cunoscute sub 
numele de indolență, nepăsare, 
indisciplină etc. Sensul propa
gării, de sus în jos. Incapacita
tea biroului raional, a secretari
lor de resoarte și a primului se
cretar în urmărirea propriilor 
hotărîri — pîinea cea de toate 
zilele.

Aversiunea secretarilor co
mitetului raional, cu o sin
gură excepție la care ne vom 
referi, pentru deplasările în ra
ion era însă incompatibilă cu 
volumul serios de muncă, solici
tat de împlinirea tuturor acestor 
hotărîri. Verificarea atentă a de
conturilor face loc unor nebă- 
nuite surprize. Poți descoperi, 
astfel, mai multe deconturi pen
tru una și aceeași perioadă de 
deplasare (Pîslaru Emil) sâu pen
tru zile în care s-au ținut instru
iri și ședințe de birou la sediu 
(Bitirez Constantin). Poți descoperi 
că de-â lungul unui întreg tri
mestru în care â răspuns de or
ganizațiile din Delta Dunării, 
primul secretar al comitetului ra
ional nu și-a petrecut decît 9 
zile acolo, ceea ce înseamnă, față 
de topografia locurilor, nimic. 
Că de mai bine de un au nici 
un membru al biroului raional 
n-a luat parte la o instrui
re a activului din Sullna de 
pildă, la o plenară a comi
tetului orășenesc ; sînt luni 
de zile de cînd nimeni nu se se
sizează că Ia Sulina nici nu se 
mai țin măcar ședințe de birou 
și plenare, că majoritatea organi
zațiilor de bază din oraș nu țin 
adunări generale cu anul... Din 
hotărîrea biroului ca fiecare 
membru al său să ia parte lunar 
la cel puțin patru adunări gene
rale s-a ales, ca de multe altele, 
praful și pulberea. De studiul 
structurii organizatorice la în
treprinderea de construcții și 
amenajări piscicole, de asemenea. 
De extinderea inițiativei tineri
lor de la S.M.T. Cogealac în cele 
numai trei unități similare din 
cuprinsul raionului, tot așa.

O teribilă secetă a gîndirii a 
pîrjolit totul. în afara secretaru
lui cu probleme de propagandă, 
Ion Buiciuc, excepția de care 
aminteam mai Sus, nici un alt 
membru al biroului n-a organizat 
direct, împreună cu activiștii, 
ansamblul de activități la ni
velul organizațiilor de bază, nu 
și-a împărțit timpul între concep
ție tematică și aplicarea practică 
a temei concepute

Nedumerirea noastră este cu 
atît mâi mare, cu cît acest cli
mat de mici șicane, de muncă 
fără perspectivă, a fost cunoscut 
Comitetului U.T.C. al regiunii 
Dobrogea. Stilul defectuos de 
muncă al întregului birou raio
nal, comportamentul de tiran 
mărunt al primului secretar care 
își îngăduie violențe umilitoare 
de limbaj în relațiile sale cu 
activiștii, ca șî secretarul cu 
probleme organizatorice, de altfel, 
sistemul infantil de informare 
între secretari, fără prezentarea 
analitică a cauzelor care înles
nesc âpârițiâ fenomenelor nega
tive, a soluțiilor care se impun, 
de la caz la câz, toate acestea 
n-au fost taine sibiline comitetu
lui regional. Numai îngăduința 
excesivă, lâ toate nivelele, tac
tica surîsiirilor binevoitoare, dar 
care pot deveni, cu timpul, com
plice, au f&ciit să apară și să se 
perpetueze în raionul Tulcea 
practica neîndeplinirii sarcinilor. 
Și situația â durăt cam mul
tă vreme. Cam, prea multă 
vreme...

MIRCEA TACCIU 
corespondentul 

„Scîhteii tineretului" 
pentru regiunea Dobrogea

(Urmare din pag. I)

mării și dorința de a se im
pune. Vocația pentru studen
ție mi se pare elementul 
distinct al generației contem
porane. Nu pot spune că alte 
generații — generația mea, 
de pildă — n-au avut o ase
menea vocație. Erau însă 
prea înghesuite în Patul lui 
Procust al prejudecăților și 
opreliștilor sociale, iar deasu
pra o sabie, precum sabia lui 
Damocles, îi avertiza să nu 
se înalțe mai sus, încît vo
cațiile păleau nedescoperite, 
apuneau fără să fi avut 
prilejul răsăritului.

Noi cerem, pînă la obliga
tivitate, generațiilor de azi 
să-și afirme vocația cu în
drăzneală, ba chiar cu agre
sivitate. Se investește prea 
mult în ei ca să n-o facă in
tegral, adună din copilărie 
un potențial spiritual pe 
care a nu-1 valorifica înseam
nă — grav spus — o crimă.

Rep. : După părerea 
îl valorifică ?

modern

C. STÂNESCU

pe niște adversari 
cu dureroasă îndă-

al 
este

lor 
în-

„dosar" dramatic 
deschis chiar cu

lui Fănuș

LUCREȚIA LUSTIG

Acad. M. F. : Nu mă ha
zardez în judecăți fără drept 
de apel, care ar implica la 
întrebarea dv. răspunsul DA 
sau NU. Generația de azi a 
studenților are calități dar și 
defecte, structural este foarte 
complexă ; vrea, primește, dă. 
Sigur, lucrurile nu stau chiar 
atît de simplu ca într-o tran
zacție de afaceri. E nevoie 
de o măiestrie de ceasornicar 
ca să poți ajuta această gene
rație să-și sincronizeze mer
sul după un ceas care se nu
mește societatea noastră, și 
se mai numește știință, teh
nică, cultură modernă.

De ce spun aceasta. Stu
dentul de azi este foarte 
grăbit și, într-un fel, este 
bihe, pentru că într-adevăr 
„Valoarea n-așteaptă ca Vîr- 
sta s-o măsoare", dar numai 
în cazul în care graba afir
mării este sprijinită de volu
mul și temeinicia acumulări
lor. Mă ocup de 32 de vii
tori doctoranzi — toți foarte 
tineri — și mi se pare fi
resc ca ei să înceapă acum 
marea lor lucrare de cerce
tare care să le consacre nu
mele. Cunosc de pe acum 
studenți despre care cred că 
își vor înscrie foarte curînd 
numele pe lista candidaților 
la doctorantură. Viața lor 
este plină de neliniști, de un 
soi de autonemulțumire, dar 
neliniștile și nemulțumirile 
acestea nu Istovesc, ci, dim
potrivă, dau robustețe voinței, 
spiritului. îi cunosc foarte 
bine pe acești tineri și mă 
încumet să spun că ei nici 
nu doresc să trăiască o viață 
liniștită, n-ar putea trăi fără 
plăcerea neliniștilor. Straiele 
formelor didactice, obligatorii, 
le sînt prea strimte, neîndes
tulător li se pare și cercul 
științific.

O asemenea grabă de a 
dobîndi la 25 de ani ceea ce 
ae poate dobîndi, fără ca ni
meni să-țl reproșeze, și la 
85 • salutară.

de mulți etu
de a obține

Rep : „Lăsați să se înțe
leagă, bănuiesc, că aveți în 
vedere și o altfel de grabă, 
pe care n-o acceptați.

Acad. M. F. : Există în- 
tr-adevăr și o altfel de gra
bă, periculoasă, spun eu, și 
care reușește să prindă in 
cursă destul 
denți: graba 
foarte rapid actul final al 
studenției (mulți numai de a- 
ceea se duc la institutele pe
dagogice de trei ani), de a 
scăpa de bătaie de cap, așe- 
zîndu-se comod, undeva, cu 
venitul personal asigurat. Și 
cu asta, gata. Să nu fiu greșit 
înțeles. Nu condamn nerăbda
rea aceasta, dimpotrivă, o în
țeleg. Este nerăbdarea gene
rației acestei epoci, care do
rește să obțină mai rapid in
dependența materială față de 
părinți, să-și dobîndească mi
cile comodități ale unui trai 
confortabil. Nimic rău pînă 
aici dar cursa care are numai 
un asemenea punct terminus 
prejudiciază întreaga studen
ție și, în primul rînd, viața

științifică a tînărului. Observ 
ia studenții aceștia cum pierd, 
aparent pe nesimțite, idealul 
intelectual. Consecința mi se 
pare gravă și mă afectează 
pînă la durere.

Evident, nu toți pot ajunge 
doctoranzi, nu toți sînt che
mați spre munca științifică, 
dar a nu merge cu fantezia 
pînă acolo încît să te vezi 
urcînd pe scara ierarhică a 
valorii intelectuale, înseamnă 
a te îngrădi tu însuți în li
mitele unei vieți mediocre.

Rep. : Vi se pare gravă o 
asemenea stare de spirit nu
mai pentru perspectiva me
diocră pe care o generează 
sau și pentru studenție ca 
atare ?

Acad. M. F. : Și pentru 
perspectivă și pentru studen
ție. Graba aceasta de care 
vorbeam afectează conținutul 
studenției. Tînărul mereu 
grăbit are de obicei o teorie 
despre câte s-a vorbit ade
sea : studenția o trăiește o 
dată în viață și trebuie să 
profite la maximum de ea. 
De acord cu ideea, dar nu 
sînt de acord cu ceea ce în
țeleg unii dintre studenți 
prin „a profita". Căci ei nu se 
gîndesc la profitul major 
pentru formația lor profe
sională și culturală, ci la a- 
cel periferic — i-aș spune 
distractiv cu precădere. în
treaga studenție a lor este o 
navigare în voltă, care ma
cină anii, energii intelectuale. 
Promenadele acestea în jurul 
vieții propriu-zise te con
damnă iremediabil să devii 
prizonier al micilor comodi
tăți, al unei existențe ușoare, 
obosesc infinit, golesc inte
riorul, niciodată primenit spi
ritual sau în nici un caz pri
menit cu ceea ce este esen
țial pentru propria formație.

Prefer neliniștea, ambiția, 
graba afirmării pe suportul 
real al valorificării vocației...

N-am încetat nici o clipă 
să-l soootesc pe Fănuș Neagu 
cel mai interesant prozator 
contemporan (iată o afirma
ție de un teribilism juvenil!). 
Intr-o vreme cînd poeții se 
îndoiesc de cuvinte îmi 
închipui că acest cuvînt, in
teresant, nu poate spune mare 

•
 lucru. Interesul cu care merită 

însă a fi urmărit și conside-
rat acest prozator, de la în
ceput cu talent sesizant, nu 
poate fi unul rece, de diag
nostician clinic. Pentru că, 
printre altele, a pune diag
nostice, misiune cam nesă
buită asumată de critică, în
seamnă în chip necesar a da 
și rețete, a fi în posesia reme- 
diului, a soluției. Or, în as
pectul atît de încîlcit al pro
zei de azi nimic n-ar fi mai 
hilar decît asta. Recent re
vista „Ramuri" a pus sub 
ochii cititorului o antologie 
de texte (folosesc cuvîntul, 
antologie, în sensul său pro
priu de mostre ilustrative 
pentru un anumit tip de su
perioritate valorică) întrebîn- 
du-se insidios dacă proza trece 
printr-un moment critic. Cine 
se încumetă la un răspuns 
net își asumă și obligația de 
a rosti cauzele. Oricum, nu va 
trebui să treacă peste momen- 
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iul acestei întrebări care este 
marcat, paradoxal aproape, de 
apariția unui roman ca „Mo- 
romeții" I Care este natura 
acestei presupuse crize dacă 
ea este concomitentă cu o 
astfel de apariție ?

în nici un caz nu cred că 
este vorba de banala „criză 
de Creștere", Aceasta pentru 
că mulți dintre tinerii noștri 
prozatori au „crescut" atît 
încît numai lipsa de onesti
tate ar împiedica recunoaș
terea talentului lor foarte edu
cat, foarte cizelat, ajuns la 
o anume virtuozitate profe
sională. Primejdia iminentă a 
riscantului lor tâîent este însă 
într-o artificializare acută, 
tocmai în gradul de ascetism 
profesional, care-i face in- 
apți marilor pasiuni, mari
lor drame. în ciuda faptului 
că „eseurile" lor deghizate — 
cum le-am numit, admirin- 
du-i — șiroiesc de simularea 
dramei, a suferinței artistului 
pentru arta sa. Aceasta cred 
că este criza prozei : o criză 
a sincerității și a curajului 
împinse de pe podiumul 
din totdeauna de viciul 
scenarii, al eseizării.

Caracterul problematic 
universului lor artistic I 
unul simulat — o simulare 
artistică, ceea ce desigur e 
tot creație, dar de rang se
cund — „eroii" lor, tot atî
tea alter-egouri, se demască 
și rămîn inconsistenți pentru 
că nu-și mâi întorc chipul 
problematic Spre autor pier- 
zîndu-se, topindu-se în neant. 
E fumul rășinos răsucit diin- 
tr-un mare rug. Ca Intr-unui 
din aceste frumoase eseuri, 
autorii merg pe sîrmă cu sen
zația dramatică a golului care 
se cască sub ei (care nu e 
numai gol fiindcă jos, pe pă- 
mînt, sînt spectatorii) dar 
sfîrșind în tragicomedia sin
gurătății odioase. Insă drama

•) FĂNUȘ NEAGU : „Vară 
buimacă". 

autentică, nu neapărat cre
dibilă, verosimilă, „realistică", 
are nevoie de martori, credin
cioși sau ostili, urîți sau fru
moși, patetici sau placizi. Ei, 
aoești martori, nu sînt simpli 
eroi, personaje, dar chiar jus
tificarea organică a nevoii de 
problematizare, a realității 
problematizării. Pentru că 
nu-i pot avea, autorii eseuri
lor și-i nasc după chipul in
terior al obsesiilor și habitu
dinilor proprii, se trag doi 
pași înapoi și se iau la trîntă : 
adică simulează. Joc secund, 
însă nu mai pur ci artificial 
și artificios. Uneltele se ascut, 
dar ca într-o luptă cu ciumă- 
făi.

Cazul prozatorului Fănuș 
Neagu trebuie considerat cu 
interesul cuvenit unei poziții 
de violentă contradicție. Ceâ 
mai patetică demonstrație li
terară a ultimilor ani (și sînt 
cam mulți) și-a asumat-o acest 
prozator brăilean care oalcă 
cu zgomot pietrele cetății, 
purtîndu-și și tratîndu-și liris
mul, romantismul idilic struc
tural ca 
oprimați 
rătnicie.

Acest 
poate fi 
prima carte a lui Fănuș Neagu 
iar cercetarea lui, în spiritul 
celui mai clasic procedeu, ar 
constitui de pe acum o jus
tificată monografie, înaintea 
chiar a unor scriitori ajunși la 
deplină maturitate cărora su
ficientă și necesară le-ar fi 
exegeza impersonală. Autorul 
„Cantonului părăsit" este 
eroul ideal de monografie.

Aptitudinea dramei, a ma
rilor pasiuni, a misterului idi
lic pustietor și, poate, a ade
văratei problematizări, își are 
originea, în cazul ‘ 
Neagu, în propria sa dramă, 
diama scriitorului 
care se bănuie și se suspec
tează de vetustețe, de idilism, 

de pitoreec. Ar fi absurd să 
simplificăm natura reală a a- 
cestei drame reducînd-o la 
cazul minor al idilicului in
conștient și deplin senin. 
Scriitorul este de o cinste 
profesională exemplară, pur- 
tîndu-și cu demnitate propria 
bănuială obsesivă. Personajele 
sale nu sînt închipuiri, simu- 
lații, ci oameni despre care e 
greu să spui mai mult decît 
că-și demonstrează consis
tența prin simplă prezență. 
Ei sînt. Singuratici pe malul 
bălții, pescari, țărani viscoliți 
sau arzînd voltaic sub o lună 
nerușinată — toți acești eroi 
neterminați, din primele cărți, 
se răsucesc neliniștiți sub ar
denta răsuflare lirică a auto
rului care-i face translucizi, 
ca dincolo de o „apă a mor- 
ții* de pe Bărăgan. Pînza de 
iluzie optică pe care autorul 
o aruncă pe chipul și gesturile 
acestor eroi ai săi este sem
nul heraldic al unei viziuni 
lirice și idilice. Dincolo de ea 
sînt destinele care au istorie, 
în primele cărți, ca și în a- 
ceasta de acum (dar într-un 
chip ce nu mâi poate conti
nua. deci în pragul de sus al 
dramei) eroii n-âh istorie. 
Sînt niște apariții translucide, 
țîșnind scurt într-o cavalcadă 
fantastică dincolo de nisipuri. 
Ei se pierd gonind după o 
apă care-i va transfigura. Este 
apa unui nou botez.

Scriitorul și-â suportat căr
țile cu demnitate, făcînd din 
ele mărturii ale dramei sale 
cure constă în teribila luptă 
cu acea „apă â morții", cu 
pînza pe care răsuflarea sa 
o așterne cu dureroasă natu- 
ralitate pe chipul și gesturile 
aparițiilor umane, spre care 
și pe care le aleargă. Nici un 
moment din această cursă 
dramatică n-a cunoscut cal
mul confruntării, oprirea. Sau, 
cînd s-a întîmplat, în Canto
nul părăsit, urmărirea a înce
tat tragic și artisticește me
diocru. Dar mediocritatea so

luției artistice nu este neapă
rat urîtă, autorul a descris 
frumos finalul dar nu și-a 
ținut răsuflarea. Și aceasta 
este ucigătoare, ca respirația 
fierbinte a zmeoaiced pe care 
o simte în spate Ileana Cosîn- 
zeana furată de Făt-Frumos. 
Și tot ca într-un basm, îm
potriva primejdiei scriitorul 
aruncă tot ce are și ce știe : 
gresie care se face stlncă 
înaltă, pieptenele pădurii și 
năframă de apă. Aceste ob
stacole sînt de fapt încercări 
de adaptare la o condiție scrii
toricească rîvnită și urmărită 
permanent. Sînt treptele dra
mei. Pe ce treaptă stă „Vară 
buimacă" ?

Mai întîi să observăm o par
ticularitate de situare. Nuvela 
care dă titlul volumului sem
nifică (nu reconstituie) o dra
mă a adevărului erotic. Este 
o întâlnire tîrzie cu o evidență 
care se relevă, crudă, cu un 
soi de sadism inconștient. Băr
batul are confirmarea bănuie
lii. De fapt, scriitorul nu 
speculează suficient (nu pro
blematizează) situarea perso
najului care este un intrus, 
un străin, într-un univers ero
tic tradițional și de altă in
tensitate și factură. E un 
conflict surd între două struc
turi („Neamul vostru, babă 
Anioo, ă nenorocit mulți 
oameni" — zice Mihai Droc). 
Dar asta e altceva. Să re
ținem doar că nuvela indică 
o tragere de cortină peste un 
destin istovit de absența iu
birii.

Acasă este o vizită finală; 
Iarbă vînătă se deschide și se 
închide într-un peisaj de 
amurg moral și fizic. In Luna 
ca o limbă de dine acuplarea 
este mortuară, pecetluiește în 
final tragic grotesc o confuzie 
permanentă; Zgomotul na
rează ultima fază a unei 
obsesii care nu se poate 
întrupa; în fine (1), Doi saci 

de poștă sigilează (în loc să 
desfacă) istoria vmor destine. 
Scriitorul bănuit de mult a fi 
amator de cazuri șocante 
poate fi bănuit în continuare 
(dacă este necesar să fiu con
secvent cu termenii dramei 
semnalate ar trebui să spun 
că aceste șocuri nu sînt alt
ceva decît expresia voinței 
scriitorului de a-și birui pa
tima lirică, lovituri puternice 
în pînza de câre nu poate 
scăpa pentru că este produ
sul înzestrării sale și nici nu 
ar fi firesc să o sfîșie ci să o 
utilizeze!). Nu facem, cred, 
nici o eroare dacă plătim un 
tribut normal : să cedăm si 
gustului de anecdotic al opi
niei publice acceptînd că scrii
torul poate fi în âcest gust 
comun pentru senzațional. 
Aspectul semnificativ însă, a- 
cea particularitate obscură 
care dictează peste voința 
chiar a scriitorului sau este 
chemată de ea, consistă în 
altceva. In realitate, riu pen
tru a face pe placul unui anu
mit public și nici pentru a 
respecta hu știu ce dogmă 
care spune că nuvela este un 
univers închis sînt alese a- 
ceste finaluri sau vin singure 
în această formă. O logică 
mult mai constrângătoare și 
mai neiertătoare decît rigida 
logică formală acționează aici 
ordonînd fiecaire gest, impu- 
nîndu-se cu o tiranie drama
tică pentru că este logica 
dramei pe care o conțin toate 
cărțile acestui scriitor. Perso
najul, eroul își simte viața 
amenințată de a fi scurtă, 
se supune lipsei sale de țel, 
apărând atunci când nu mai 
ar avea nimic de spus. Apă
rând și atît. Ca o fantomă 
amețită de somnul din care 
un blestem a sculat-o. Este 
blestemul dramei. Bătrânele 
din Vară buimacă și Acasă 
vorbesc parcă de pe celălalt 
tărâm, ele nu comunică ci se 
vorbesc, nu merg ci ajung 
etc. Cînd nu mai pot suporta 

drama scriitorului și deci nu 
pot cuvînta cei doi claustrați 
din baltă (Doi saci de poștă) 
devin lupi (de fapt, această 
nebunie lycantropică este nu
mai semnul crizei). Obligația 
personajelor de a dispare este 
în natura încă neclarificată a 
scriitorului dor gestul său de 
o admirabilă onestitate este 
de a se feri fățiș de dreptu
rile pe care acestea — perso
najele lui — i le-ar putea re
dăm». întârzierea eroilor ex
primă destul de elocvent o 
frică adîncă de cerințele lor. 
Scriitorul le amînă destinele. 
Ii chiamă, sau aceștia vin 
singuri atunci, în finaluri, 
pentru a-și rosti replica dar 
mai cu seamă pentru a atrage 
atenția că există. Această 
existență produce spaime veri
tabile și nu simulații. Dramă 
este un joc major — în ce 
condiții devine secund am 
arătat mai sus — asumâbil 
pe de-antregul, cu toate 
riscurile. Desigur, nu se poate 
să trecem sub tăcere aspectul 
supărător (dar nu și inutil) pe 
care-1 conține această situa
ție dramatică : amînarea, în- 
tîrzierea generează abilitate, 
stil, tehnică bine șlefuită pe 
spații restrânse. Dar rezultatele 
nu fac mai puțin pasionantă 
urmărirea desfășurării încor
date a dramei, a zbaterilor 
eroice pe marginea prăpastiei.

Scriitorul își ademenește 
eroii în capcane întinse cu 
reală abilitate dar îi sugrumă 
repede. El pare a nu ști și 
nici nu vrea să știe ce se 
spune despre eroul său, îl 
ferește de orice semn prin 
care ar putea fi recunoscut 
(pentru că recunoașterea pre
tinde imediat confesiunea, 
identificarea unui destin și 
desfășurarea istoriei lui sem
nificative) imbrîncindu-1 în 
zone greu sau imposibil de 
controlat. Acestea însă nu 
sînt decît expresia modului în 

care a evoluat pînza lirică 
pe care răsuflarea fierbinte 
a scriitorului o punea pe apa
rițiile umane din cărțile de 
pînă acum. Aceste locuri 
fără identitate nu situează 
eroul ci-1 mențin dependent, 
sînt și o expresie a abilității 
născute inevitabil din drama 
fundamentală în curs de des
fășurare. Eroii rămîn fără o 
istorie iar dacă au avut-o și-o 
pierd. Biografia eroului și is
toria destinului său preexis
tent se sparg în fragmente din 
ce in ce mai mici ca să nu 
mai poată fi reconsiderate. 
Rămîn actele lui, haotice, ră
mîn vorbele, dintre care unele 
sînt formule goale de înțeles 
interior (acele propoziții enig
matice care i s-au reproșat 
scriitorului nu sînt nici pre
tenții de filozofare și nici mo
duri de a epata gustul pentru 
mister ci un procedeu, facil 
dar absolut necesar, dictat de 
caracterul supus âl eroilor 
care trebuiesc arătați dar nu 
investiți cu sarcini. Ce se va 
întîmpla cînd aceștia se vor 
răzvrăti ?) In ambiguitatea și 
echivocul fundamental pe 
care se Sprijină cele mai riiulte 
din aceste nuvele ucigașe 
(Luna ca o limbă de câine, 
Doi saci de poșta, Iarba vî
nătă, Vară buimacă) eroul — 
arătare în amurg — este nu
mai un semn grafic, trimisul 
simplificat al unei umanități 
contradictorii. Situația lui 
poate fi asemuită cu a unui 
cobai.

Pentru că, în sfîrșit, 
nu cred îh valoarea diagnos
tică a criticii și nici în sacul 
său cu rețete, mă mulțumesc 
să semnalez o carte excelentă, 
admirabilă pentru că exprimă 
cu o neobișnuită fidelitate 
adevărul creatorului ei și îi 
divulgă marele talent într-o 
ipostază dramatică, prima cu 
adevărat și fățiș dramatică.
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Milescu a pornit 
Vaslui fi din Iași, din me
diul cultural românesc al 
veacului al XVII-lea fi a 
ajuns pină la Berlin, la 
Paris fi la Stockholm. 
S-a rinduit printre cei 
mai 
rari 
Stă 
Costin, de Dosoftei fi de 
Constantin Stolnicul Can- 
tacuzino. Se instruise la 
Școala patriarhiei constan- 
tinopolitane, în filozofia 
neoaristotelică.

In multiplele sale activi
tăți Milescu a dat o a- 
tenție deosebită activității 
diplomatice. Avea toate 
însufirile necesare unei a- 
semenea nobile activități: 
cultură, prestanță, discer
nământ, suplețe spirituală, 
îndrăzneală, bunăvoință, 
omenie; Slujind ca sol 
domnilor moldoveni, a 
mers la Berlin, la curtea 
marelui elector Friederich 
Wilhelm, apoi la curtea 
regelui suedez, unde a 
cunoscut pe Arnould de 
Panponne, iscusit diplo
mat francez. Domnitorul 
Gheorghe Ștefan aflat în 
surghiun, l-a trimis cu mi
siuni dplomatice la Paris, 
la Ludovic al XIV-lea.

După moartea domni
torului a trecut iar în 
Constantin opol să-fi reva
dă prietenii. Apoi, prin 
Varșovia, unde a împlinit 
de asemenea o solie im
portantă, ajunge la Mos
cova.

In 1675, țarul l-a trimis 
ca șef al unei ambasade 
in China. Acum, nu nu-

mat că a străbătut uria
șele spații siberiene, nu 
numai că a descris știin
țific cele văzute, intr-un 
bogat, instructiv și mult 
căutat jurnal de călătorie, 
dar a implinit complicata ■ 
și dificila misiune de a 
se înfățișa la curtea îm
păratului Kan Si.

Este dintre cei dinții 
diplomați europeni ca
re a fost primit de 
împărații Chinei. Pe ba
za soliei condusă de 
Milescu, în 1675—1676, 
s-a putut apoi încheia,, 
între Rusia și China, tra
tatul de la Nercinsk, din 
1687, unul din 
succese ale diplomației 
veacul al XVII-lea.

Talentul diplomatic 
lui N. Milescu a uimit pe 
contemporani. Sultanul 
scria țarului Petru să i-l 
împrumute pe acest om 
dibaci și înțelept, dîrz și 
mlădios, dornic de pace 
și de înțelegere între oa
meni, iscusit psiholog și 
adînc cunoscător al mul
tor dedesubturi politice și 
diplomatice. Voia să-l 
trimită fi el în solie prin 
India.

La Moscova, Milescu 
Spătarul a făcut o ade
vărată școală de diploma
ție. Talentul său s-a spri
jinit pe o vastă cultură, 

cunoașterea istoriei și 
psihologiei popoarelor, 
o share dorință ca bu- 
învoire și pacea să tri

umfe în lume.

In „Muzeal capodopere
lor tehnicii și științei” din 
Mfinchen, se află expusă 
copia unei mori de apă ro
mânești, care este dată ca 
pildă a talentului creator 
popular. Aceeași moară 
de apă, însă în original, 
se află expusă la „Muzeul 
tehnic” din Parcul Liber
tății, din Capitală. Ceea 
ce dă acestei instalații 
marea ei originalitate este 
„roata”, aflată sub moară, 
construită în întregime 
din lemn, care dezvoltă o 
putere de circa 10 CP. 
Roata este alcătuită din- 
tr-un butuc vertical, de 
care sînt fixate paletele 
scobite, de forma unor 
cupe. Pentru orice hi- 
drotehnician, asemănarea 
dintre forma de „căuș” a 
roatei și forma specifică a 
paietelor turbinei Pelton 
este evidentă. Tocmai de 
aceea, chiar la muzeul din 
Miinchen, roata româneas
că este descrisă drept o 
precursoare a roților Pel- 
ton caracteristice turbi
nelor moderne.

Ingenioasa instalație ță-

rănească șl-a găsit In tre
cut o largă utilizare.

Ea a fost folosită la mo
rile de cereale, la acționa
rea fierăstraielor circula
re, la sfărîmarea mine
reurilor în instalațiile 
miniere, etc. Deși rudi
mentară ca aspect, ea dez
voltă un randament supe
rior altor instalații simi
lare, dovedindu-se astfel 
eficientă.

De altfel, această Înfăp
tuire se înscrie printre 
alte realizări hidrotehnice 
remarcabile ale tehnicii 
noastre populare, dovadă 
vie a inventivității șl spi
ritului practic al poporu
lui nostru.

Meșterii populari au 
creat stăvilare, mori de 
apă, și alte amenajări 
hidrotehnice, bazate pe 
soluții remarcabile, mo
numente anonime ale 
forței creatoare a poporu
lui român.

I. M. ȘTEFAN

A stabili data exactă a 
apariției primului film 
românesc este și rămîne 
o sarcină dificilă atîta 
vreme cît primele jurna
le de actualități sînt în
registrate în jurul unor 
date diferite, oscilînd în
tre anii 1895—1900.

Considerînd însă că o 
istorie a filmului nu poate 
să înceapă decît cu acel 
act de creație cinemato
grafică gîndit ca o operă 
definitivă și supus deja 
confruntării critice cu pu
blicul, sîntem în situa
ția de a recunoaște în 
filmul lui Grigore Brezea
nu, fiul marelui actor Ion 
Brezeanu, prima realiza
re românească în dome
niul filmului artistic. 
Timp de patru zile, între 
26 și 30 septembrie 1911, 
pe ecranul cinematogra
fului „Apollo", unii din
tre cei mai străluciți ve
terani ai scenei româ
nești — Lucia Sturdza 
Bulandra și Tony Bu- 
landra au deschis astfel 
prima pagină din istoria 
filmului românesc.

Răsunetul evenimentu
lui s-a pierdut însă de-a I

CERAMICA

DE LA

CUCUTENI

lungul anilor și cu el și 
pelicula filmului. Curînd 
însă, ziarul „Rampa" edi
tat sub direcția lui N. D. 
Cocea anunța premiera la 
21 octombrie a unui film 
datorat lui Aristide Deme- 
triad și aceluiași Grigore 
Brezeanu, destinat să dis
treze publicul în pauzele 
spectacolului de la Tea
trul Național din Bucu
rești cu „însir-te mărgă
rite”, piesa lui Victor Ef- 
timiu. Pare-se că experi
mentul a cucerit aplauze
le publicului, de vreme ce, 
cîteva zile mai tirziu ace
lași ziar anunța reluarea 
spectacolului la cererea 
spectatorilor.

La 2 septembrie 
cea mai mare sală 
spectacole 
prezintă 
„Războiul 
film care
fost considerat drept pri
mul nostru film artistic. 
Dar, pentru că filmul a- 
cesta semnifică un „mo
ment” să-i consacrăm rîn- 
durile viitoare.

MĂNĂSTIREA

VORONEȚ

din București 
în premieră 
independenței” 

multă vreme a

EDUARD
CONSTANTINESCU

Ca și în celelalte mo
numente in care se în
cheagă stilul arhitectural 
moldovenesc, clădirea Vo- 
ronețului reprezintă și ea 
o sinteză de elemente bi
zantine și gotice — sin
teză realizată însă cu a- 
tîta coerență, armonie și 
bun gust, cu atîta rațiune 
fi ingeniozitate, incit noul 
stil rămîne profund origi
nal.

Strălucirea artistică și 
faima Voronețului se da- 
toresc în cea mai mare 
măsură frescelor de pe 
pereții exteriori. Aceste 
zugrăveli exterioare, care 
au rezistat atîtea veacuri 
intemperiilor, oglindesc 
evoluția stilului pictural 
moldovenesc in timpul 
domniei lui Fetru Rareș, 
îndrumarea lui spre nara
țiune, pitoresc și mai 
multă viață. Coloritul este 
și el mai viu, mai nuan
țat, mai liric, inspirat de 
strălucirea naturii încon
jurătoare.

Problema originii aces
tui procedeu de zugrăvire 
totală a exterioarelor a 
dat naștere unei serii de 
explicații, ipoteze și con
troverse. Exterioare zu
grăvite parțial existau la 
vremea aceea și în alte 
părți ale lumii. Un în
ceput de acest fel se 
făcuse chiar la Voroneț. 
în timpul lui Ștefan cel 
Măre. Procedeul zugrăvi
rii totale și cu o aseme
nea valoare tematică și 
artistică nu exista însă ni
căieri, la data introducerii 
lui în Moldova.

Cea mai amplă și

dramatică compoziție, o- 
cupind tot peretele de 
vest, este .Judecata de 
apoi". La Voroneț trata
rea acestei compoziții, 
care impresionează prin 
unitatea ansamblului, în 
cadrul unei generoase vi
ziuni monumentale, atin
ge cea mai înaltă expresi
vitate și măiestrie în com
parație cu versiunile de la 
alte biserici.

Compoziții cu .Judeca
ta de apoi" există în 
toată lumea creștină. Ele 
există și la alte biserici 
din nordul Moldovei (Hu
mor, Moldovița, Arbore, 
Sucevița etc) dar nicăieri 
compoziția nu are ca la 
Voroneț o desfășurare 
mai bogată și mai unitară. 
Intensitatea ei dramatică, 
bogăția imaginației, ele
mentele de reinterpretare 
locala și mai ales prețioa
sele armonii ale coloritu
lui — în care domină al
bastrul metalic și tonurile 
aurii, cărora li se acordă 
verdele-închis, roșul-car- 
min, brunul, albul, griul 
și negrul fac din ,Jude
cata de apoi" de la Voro
neț o adevărată capodo
peră de valabilitate mon
dială.

Voronețul rămîne peste 
secole dovada unui mare 
avînt creator. Prin sufle
tul, știința și măiestria pe 
care le-au pus meșterii 
zidari, pietrari și pictori 
în făurirea și împodobi
rea unor monumente ca 
Voronețul, arta lor a în
fruntat veacurile.

PETRU
COMARNESCU

PRIMA

OPERETĂ

In istoria manifestă
rilor artistice ale epocii 
neolitice, ceramica de 
Cucuteni se înscrie ca 
unul dintre cele mai im
portante momente ale 
civilizației. Pictura 
ceramică, apărută in 
ferite arii neolitice 
noi in țară, cunoaște o 
culme a evoluției sale 
in epoca respectivă prin 
impresionantele mani
festări ale culturii Ari- 
ușd—Cucuteni din Mol
dova și din răsăritul 
Transilvaniei, fiind con
siderată cea 
roasă din 
ropă.

Decorul 
nian era 
andric, 
tunde 
S-a născut de o parte și 
de cealaltă a Carpaților 
Moldovei. La început, 
în faza numită „proto- 
cucuteniană" (constatată 
cu deosebire la Ariușd, in 
raionul Sf. Gheorghe, la 
Izvoare și Frumușica, in 
raionul Piatra Neamț) 
motivele nu erau pic
tate direct, ci numai 
rezervate pe peretele 
roșu lustruit al vasului, 
cu pictură tratindu-se 
conturul și spațiile in
termediare. Se întrebu
ința cu predilecție cu
loarea albă, rareori adău- 
gindu - se ca element 
secundar, citeva linii 
roșii. Este pictura nu
mită ,,bicromă“. 
s-a creat stilul 
nian complet, 
prin adăugarea 
negre. Este stilul numit 
de arheologi „Cucuteni

Un pas mai de
parte s-a făcut cînd
roșul n-a mai
stat din simpla folosire 
a peretelui vasului, ci a 
fost și el tras cu pene
lul.

In afară de tricromie, 
stilul „Cucuteni A" se 
caracterizează prin pic
tarea motivelor princi
pale în benzi late și prin- 
tr-un „horror vacui" 
(groază de gol), tinzin- 
du-se la pictarea între
gii suprafețe a vasului.

In stilul „Cucuteni 
B“ se renunță la tricro
mie, la „horror vacui" și 
chiar la simetria rigu
roasă, trecindu-se la o 
concepție estetică mult 
mai delicată. Se folo
sește in general numai 
culoarea neagră, albul 
și roșul apărind. cu totul 
excepțional. Spațiile largi 
rezervate 
roșcat sau bej, frumos 
lustruit al vasului sînt 
exploatate din plin, pic
tura reducindu-se la li
nii înguste, negre, une
ori atît de fine incit 
trase cu un virf 
pană.

Stilul „Cucuteni 
reprezentînd faza 
mai evoluată a decoru
lui pictat din neoliticul 
Moldovei, a fost și ulti
mul.

Splendida ceramică 
pictată a Cucutenilor din 
Moldova va rămîne un 
capitol unic în istoria 
străveche a gustului o- 
menesc pentru frumos.

Cultura romană dispune 
astăzi de un însemnat nu
măr de dicționare știin
țifice, tehnice, lingvistice 
și istorice, precum și de 
unele dicționare enciclo
pedice menite a deschide 
drumul spre o mare en
ciclopedie românească, 
impunîndu-se ca verita
bile instrumente de Infor
mare și cercetare.

Necesitatea unor astfel 
de dicționare a fost Sim
țită încă de la începutul 
culturii române moderne, 
și ele au atras atenția a 
numeroși oameni de ști
ință, istorici, filologi și 
scriitori, care și-au con
sacrat o parte 
și literaturii 
dice.

Unul dintre 
erudiți români care au se
sizat necesitatea și impor
tanța dicționarelor enci
clopedice pentru cultura 
maselor a fost George 
Șincai (1754—1816) autorul 
monumentalei Cronici a 
românilor și a mal mul
tor neamuri.

Preocupat adînc de pro
gresul științelor și al dez
voltării învățămîntului 
românesc. Șincai a prelu
crat la sfîrșitul secolului 
al XVIII-lea, după fizicia-

PRECURSOR

nul german Helmuth, o 
Istorie a nature! sau a li
rei, adăugîndu-i însă și o 
importantă contribuție o- 
riginală.

îndată după terminarea 
acesteia, în 1802 Șincai a 
trecut la realizarea unui 
dicționar românesc al 
științelor naturale intitu
lat Vocabularium perti- 
nens ad tria Regna Na
tural, menit a deschide

calea informației și a cer
cetării în domeniul zoolo
giei, botanicii și minera
logiei. Prima parte a dic
ționarului lui Șincai ur
mărește termenii respec
tivi în limbile latină, ro
mană, maghiară și ger
mană, iar partea a doua 
în română, latină, ma
ghiară și germană. La ba
za dicționarului său, în

ceea ce privește botanica, 
se află lucrarea Verzeich- 
nis der in Siebenburgen 
Wildwaschenden Pflanzen 
publicată la Sibiu în anul 
1791 de profesorul P. Si- 
gerius. Partea referitoare 
Ia regnurile animale ți 
minerale, lipsind din lu
crarea amintită, a fost a- 
dăugată de Șincai.

în dicționarul său, Șin
cai a dat o largă atenție 
expresiilor și numirilor 
populare, aducînd astfel 
o remarcabilă contribuție 
și la dezvoltarea limbii 
științifice

Rămas 
o bună 
ționarul 
Șincai a 
anul 1825 
la Buda, 
1928 a fost publicat par
țial de profesorul Alexan
dru Borza de la Cluj 
în publicația Dacoroma- 
nia.

El are meritul de a fi 
primul dicționar de ști
ințe naturale românesc.

românești.
în manuscris, 

parte din dic- 
științific al lui 
fost inclus în 

în Lexiconul de 
iar în anul

De la colindele zămislite 
cu veacuri în urmă, la ma
eștrii muzicii corale româ
nești, de la încrucișarea ul
timelor două veacuri, de 
la încercările muzical-dra- 
matice de la începutul se
colului al 19-lea la 
„Oedip“-ul enescian, isto
ria muzicii românești a 
înregistrat numele a zeci 
de personalități, a sute de 
lucrări.

Fișele enciclopedice pe 
care vrem să le dăruim 
cititorilor noștri vor în
cerca de astădată o isto
rie a unora dintre cele 
mai importante lucrări 
muzicale, conturînd suma 
de date istorice și muzi
cologice necesare înțelege
rii rolului lor în evoluția 
artei românești.

La 26 decembrie 1848 
la Iași avea loc o premie
ră ce consfințea prima în
cercare de operetă româ
nească, conținînd într-o 
formă incipientă elemen
tele ce vor constitui ulte
rior specificul acestui gen 
— uvertură, cuplete, reci
tative, scene muzicale de 
ansamblu, intermedii și 
un final mai amplu decît 
a vodevilurilor : „Baba 
Hîrca“ de Alexandru 
Flechtenmacher.

Libretul lui Matei Mil- 
lo îmbina cîteva elemente 
reale și fantastice într-o 
naivă poveste de dragos
te.

Opereta este alcătuită 
din două acte și trei ta
blouri cu următoarele 
scene: „Răpirea", (Ca
rul druștelor), „Vrăjirea"

(Trunchiul pocit) și 
soțirea" (Dracul biruit).

Marele succes al „Ba
bei Hîrca" se datorește 
fără îndoială frumuseții și
varietății muzicii, adînc 
inspirate din comorile ar
tei populare românești.

„Din cite piese națio
nale se jucau pină atunci 
pe scena Teatrului Na
țional — va scrie T. T. 
Burada — nici una nu im
presiona publicul mai 
mult decît opereta „Baba 
Hîrca", atît prin originali
tatea ei, cît și prin fru
musețea melodiilor ade
vărate, naționale“.

Ideea valorii acestei o- 
perete, în istoria culturii 
muzicale românești, va fi 
minunat subliniată și în 
„Evocările" (publicate în 
1954) ale lui Mihail Sa- 
doveanu :

„Baba Hîrca deși va fi 
avînd din punct de ve
dere 
unele scăderi, rămîne însă 
ceva 
ce alcătuiește patrimoniu’ 
nostru național. Este prin 
multe părți specific mol
dovenească și are o covâr
șitoare importanță prin 
valorificarea motivelor de 
muzică populară... încă o 
dată această lucrare ne 
dă învățămînt, că numai 
ceea ce are rădăcini în 
fundul sufletului nostru 
național are rost de exis
tență și valoare durabilă"

Interpreții premierei au 
fost; Matei Millo, T. Teo- 
dorini, Petre Neculau, Ga
briela Negroni, Nini Va
lery.
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— Să vă fie de bine... Dar pe mine m-ați uitat...!
“ Da ce, te-arh adus eu ?...

Dicționarul obiectelor cunos
cute sub numele de CUVINTE

DACĂ EȘTI ÎNTREBAT

...și vrei să răspunzi ca tm om-la curent-cti ce-e-noti

• Fotbal
Pentru mine fotbalul e un 

excitant, un spectacol-morfină, 
o corridă cu douăzeci și doi 
de toreadori sfîșiind mingea- 
taur. E un ceas și jumătate de

Desene de N. CLAUDIU

• Poezia dificila
Nu, firește că nu e lim

pede. Și că nu o poate înțe
lege oricine și oricum. Și știi 
de ce ? Foarte simplu. Pentru 
că spre deosebire de poezia 
veche (dar cine mai scrie ca-n 
manualele școlare : „și cu ser
gentul zece ?“) lirica nouă nu 
mai folosește cuvinte spuse, 
ci de la Saint-John-Perse și-a 
format o limbă a sa, „în sine", 
o gramatică inedită, un cifru. 
Ca muzica de pildă : do-si-be- 
mol-diez. Sau ca matemati- 
cile : 2 X radical din 17ab. Da,

................. . ....-...
Al. Mirodan

ANEXA VII
ÎN LEGĂTURĂ CU...

...și vrei să răspunzi ca un pm-cu-simțul-neaheral de mode
•

descărcare a violenței înnăbu- • 
șită în noi, cînd autenticitatea • 
urlă primar eliberată de con- • 
venții și ipocrizie. *

Ții minte ce spunea Nietz
sche despre elanul vital ? De * 
fapt, fără să știe, l-a presimțit • 
pe Ilie Stelian. •

E unul Papadache, băiatul 
lui Stamate care ținea tutun
geria de pe Vaselor. Un der
bedeu. A rămas corigent de 
trei ori la română. De cînd 
dă cu bocancu-n minge, nu-i 
mai ajungi la nas.

L-au trimis peste tot. Dar

unde nu a fost ? La Atena, la 
Milano, în Germania. Săptă- 
mîna viitoare pleacă în Ame
rica de Sud pe două luni, să 
se aclimatizeze. Auzi ? Să se 
aclimatizeze.

...în vreme ce eu, cu două 
' licențe, eu...

asta e un cifru. Scriu : „Lampă 
trimestrială în ape pătrat ru- 
bensiene" și dacă lectorul ne
prevenit cunoaște dificultăți 
(stai, nu mă întrerupe) citito
rul competent (da, da, ca 
mine), cititorul inițiat care po
sedă cifrul, ca și cum s-ar fi 
înregimentat într-un teribil 
serviciu de spionaj poetic — 
pricepe numaidecît esențele. 
Eu nu citesc strofele : eu le 
traduc ! E o voluptate să știi 
că pe această planetă circulă 
texte rezervate celor calificați 
întru poezie. Și că oamenii a- 
ceștia fac parte fără să știe, 
fără să se știe, dintr-un invi
zibil club al spiritului.

• Asta nu-i poezie, ăsta-i Re-
• bus Magazin. Dar cel puțin
c rebusiștii joacă cinstit, cu

cărțile pe masă. Știi dintr-u 
început la ce te aștepți. Mai

• te gîndești la un cuvînt, mai
• cauți în „Larousse", odată
• i-am telefonat lui cumnatu-
• meu de la Procuratură că era 

un termen juridic medieval în 
patru litere.

• ...Și pe urmă știi ce ? Dacă
• e fără rimă și fără ritm, fac
• și eu. Fac — nu glumesc, vor- 
e besc serios — iau sportul de

azi, tai niște cuvinte cu foar
fecă, le amestec în pălărie

• (nu, Cică, lasă-mă te rog că
• eu te-am lăsat să vorbești) și

pe urmă le scot pe rînd, ca 
la loto-central. Așa. întîi unul, 
pe urmă ăstălalt. Le pun cap 
în cap, cum o fi norocul, și 
zic că-i poezie modernă.

Zic că-i Saint-John-Perse. 
Dacă-i vorba de gramatică 
nouă, păi dă-mi voie să am 
și eu gramatica mea.

Vasăzică... (nu, nu pleca 
Gicule, că dacă pleci, jur... 
e și Lola de față, eu în casa 
ta nu mai pun piciorul) așa... 
Să vedem ce-a dat... Ha 1 
„Pîrcălab latent"

Absurd ? De ce ? De ce a- 
dică-i mai absurd Pîrcălab la
tent decît lampă trimestrială ?

Ion Bâieșu

PROVERBE

„CÎINELE CARE LATRĂ,

NE MUSCĂ...“

„Originalele"

• „Fiatul 1500" 
pe care l-a 
cumpărat 
alaltăieri veci
nul de la etajul IV

In ’67 mașina nu mai e un 
lux ca odinioară. E un obiect 
de strictă necesitate. Ca fri
giderul, ca mașina electrică de

călcat, ca televizorul. Știi cît 
făceam înainte, de-acasă pînă 
la birou ? 24 de minute. Știi 
cît fac astăzi ? Zece. Și pe 
urmă să-ți mai spun ceva : 
Cînd urci la volan te simți alt
fel. Mai stăpîn, mai puternic, 
mai viril. Ai încercat vreodată 
să forțezi acceleratorul pînă 
la 140 pe oră ? E ca și cum 
ai poseda timpul, frîngîndu-i 
împotrivirea.

Ca pieton parcă mă tîram 
prin secol.

De cînd cu Renault-ul — 
alerg.

• Că nu mâi putea să umble
• madam Paraschivescu cu au-
• tobuzul ca noi. îi cădea con- 
e ciul... De parcă maică-sa... o
• știi... ține și-acu grătarul la
• Bufetul „Vișina"... a înțărcat-o

în Renault 16. Și dacă intri 
la ei în casă te crucești.,. Iar 
de mîncat, pe fii-su îl ține de 
trei ani numai în iaurt cu 
pîine.

Dar mașină și-au luat, ca 
să ne scoată nouă ochii.

cviciiur

[memorabile
• Rodin nu era un 

bun orator. Cu oca
zia unui banchet dat 
în onoarea lui ținu 
următorul toast : 
„...ce ne trebuie a-

tîtea frumuseți picta
te pe pereți, cînd ală
turi de noi avem a- 
tîtea vii..."

• Pe Mark Twain 
nici pe patul de

moarte nu l-a pără
sit simțul umorului.

Se spune că după 
o noapte grea de su
ferință medicul îi 
spuse :

„Sînt sigur că 
mergi spre însănăto
șire, parcă tușești 
mai puțin'1.

„Mă mir. șopti 
îwain, am exersat 
doar toată noaptea".

• Cînd Ludovic 
XIV îi arăta lui Soi
leau cîteva din ver
surile sale, cerîndu-i 
părerea asupra lor, 
Boileau îi răspunse :

„Sire, Majestatea 
Voastră nu cunoaște 
imposibilul : ați do
rit să Scrieți versuri 
proaste și ați reu
șit".

„Cui îi bate ceasul ?“

Desene de DORIN DIMITRIU

ORAȘUL DIN MINE
După ce am terminat fa

cultatea m-am prezentat la 
radiografie și în obscurita
tea de laborator fotografic, 
cînd am ajuns în fața ecra
nului, consiliul de medici a 
umplut aerul de interjecții. 
Ei priveau în trupul meu și 
aveau senzația că circulă 
uimiți printr-un oraș scu
fundat în mine. îmi des
criau cu o seriozitate comi
că străzi cunoscute și bătute 
de mine zilnic cinci ani de 
facultate, numere de case 
•prin care locuisem, case pe 
treptele cărora urcasem 
cîndva riu întotdeauna sin
gur, camere boeme pline de 
sticle goale de coniac arun
cate sub pat... Medicii îmi 
spuneau că sînt plin de bă
ieți și de fete, de prieteni și 
de cunoscuți și chiar de ne- 
cunoscuți cu care m-am în- 
tîlnit cine știe cînd în viața 
mea, într-un bar, într-un 
restaurant... Ciudat 1 Mi se 
părea neverosimil dar me
dicii continuau investigația. 
Evident, niciodată nu mi-a 
trecut prin cap că port în 
mine un asemenea oraș. Mi 
se spunea că aveam și an
tene de radio și televiziune! 
Bine dar unde mi-erau va
sele, unde plămînii, unde 
inima, unde sentimentele, 
unde senzațiile, întrebam 
sincer disperat încercînd să 
mă aplec peste ecran și să 
privesc în mine însumi și 
apoi de ce să mi se întîm- 
ple tocmai mie una ca astaT

De ce să răspund eu de vie
țile prietenilor, cunoscuților 
și necunoscuților mei, de 
cîinii și pisicile și canarii 
vecinilor... începusem prin
tr-un ciudat proces de auto
sugestie să mă simt tot mai 
mult în oraș, să devin un 
oraș important și deja îmi 
căutam un nume. Singurul 
lucru care mă înnebunea în 
orașul acesta era Zgomotul, 
era un zgomot infernal deși 
tocmai atunci avea loc în 
mine un congres al oameni
lor liniștiți de pe întreg pâ- 
mîntul și mai erau și maga
zinele ticsite de cumpără
tori și teatrele de estradă 
pline de spectatori care flu
ierau și aplaudau și cinema
tografele pline de împușcă
turi și de dueluri și mi-era 
greu, realmente greu, să fac 
față orașului. Și ceea ce era 
mai trist era că nu aveam 
nici măcar buletin pentru 
orașul respectiv. Și purtam 
în buzunarul de la haină 
un ordin de repartizare în- 
tr-o comună oarecare din 
țară. Și era de mirare că 
medicii la radiografie nu 
puteau să vadă în mine co
muna aceea ca să știu și eu 
despre ce e vorba !? ,

— Și, spune-mi măi ai o- 
rașul acela în tine ? — mă 
întrebă suspicios un coleg 
de cafenea.

— Nu știu... N-am mai 
fost la radiografie I

ADRIAN DOHOTARU

AUDIENȚELE

Cică era odată un cîine ca 
toți cîinii. Luat de cățel de 
către un om și crescut pe 
lîngă. casă, cîinele s-a atașat, 
așa cum numai cîinii știu să 
se atașeze, de stăpînul lui. 
încă de cînd era foarte mic 
și avea doar un nod de 
coadă, cîinele a fost educat 
de stăpînul lui să muște pe 
Oricine intră în ogradă. In- 
tr-adevăr, după ce i-au cres
cut caninii (căci au și cîinii... 
canini) el s-a apucat de 
treabă și a început să se re
peadă fioros asupra tuturor 
străinilor care încercau să in
tre în ogradă. Iată însă că, în 
curînd, tocmai cînd se lupta 
cu un străin care intrase în 
ogradă și-i sfîșia pantalonii 
împreună cu mușchii mem
brelor inferioare, cîinele se 
trezi cu două picioare în spa
te și cu tot felul de cuvinte 
grele aruncate în cap. Alun
gat în grădină, el se așează 
la umbră și încearcă să deslu
șească pentru ce a luat acele 
picioare în spate de la stă
pînul său, dar nu reuși, în- 
țelegînd doar că acesta era 
foarte fericit de sosirea res
pectivului Străin. în ziua ur
mătoare cîinele rămas abso
lut nepăsător cînd un străin 
intră în ogradă, luă un anu
mit obiect și plecă. Stăpînul 
veni și-i aplică din nou două 
picioare în spate și cîteva în
jurături aspre. Cîinele căzu 
pe gînduri : vasăzică, dacă 
mușcă nu e bine, dacă nu 
mușcă e rău. Dacă îi mușcă 
prietenii e rău, dacă nu-i 
mușcă dușmanii e tot rău. 
Dar cum poate deosebi un 
cîine simplu și fără educație 
care sînt prietenii și dușmanii 
stăpînului său, mai ales că 
toți se îmbracă aproximativ 
la fel ? Mai ales că nu odată 
el observase că stăpînul se 
împrietenea brusc cu Cei care 
îi fuseseră inamici și-i furase
ră cîte ceva din ogradă și că 
se certase tot atît de brusc 
și-l asmuțise pe el, cîinele, a- 
supra unuia cu care altădată 
se pupase pe amîndoi obrajii.

Situația cîinelui era dintre 
Cele mai dificile. Gafele 
curgeau una după alta. Stăpî
nul devenise foarte nervos și 
trecuse la diferite pedepse 
mult mai sălbatice decît cele 
corporale. Mai precis, începu
se să-i taie cîinelui din porția 
de oase. După o noapte chi
nuită de crampele foamei, cu 
o lună orbitoare în ochi și 
un ger care îl făcea covrig, 
cîinele își luă inima în dinți 
și scînci la ușa stăpînului. A-

cesta îl auzi, deschise ușa și 
îl întrebă răstit, așa cum se 
cuvine să-l întrebe Un stăpîn 
pe un cîine :

— Ce vrei ?
Deși știa foarte bine că un 

animal ca el nu avea dreptul 
să vorbească decît în litera
tură, și anume în fabulă, cîi
nele îndrăzni totuși, dat fiind 
situația lui specială, să între
be cuviincios :

— Nu te supăra, stăpîne, 
că te deranjez. Vreau să te 
servesc cu credință și să-mi 
cîștig prin muncă cinstită osul 
zilnic. Pe cine trebuie să 
mușc și pe cine nu trebuie 
să mușc ?

Omul-stăpîn se uită lung 
la cîinele cel firoscos și gîndi 
cu mintea lui multimilenară a 
asupra chestiunii. Negăsind M 
un răspuns onorabil întrebă- 9 
rii, se enervează :

— Dar de unde vrei să M 
știu eu pe cine trebuie să I 
muști și pe cine nu trebuie | 
să muști ? în principiu, muști fl 
pe cine mi-e dușman și nu I 
muști pe cine mi-e prieten. S 
Dar vezi și tu cît de com- M 
plexă e viața, cît de schimbă- H 
tori sînt oamenii față de mine ® 
și cît de schimbător sînt și E 
eu față de ei. Orientează-te M 
și tu. Și acum ieși afară. Iar ■ 
ca să nu-ți iei coada la pur- ■ 
tare, ia și două picioare în jfi 
spate.

Umilit și bătut, jignit în ra 
bunele lui intenții, cîinele ră- 1 
mase o noapte întreagă cu J 
ochii la lună. Luna este nu n 
numai o sursă de inspirație B 
pentru poeți, ci și pentru I 
cîini. A doua Zi, susnumitul ffi 
animal ajunse la concluzia că ■ 
cel mai avantajos pentru a- ■ 
mîndouă părțile ar fi nici să I 
nu muște, nici să nu stea de- K 
geaba. Cel mai bine ar fi ■ 
să latre, și atîta tot. Ceea ce M 
și făcu : începu să latre la B 
toată lumea, dar fără să iasă ■ 
din cușcă, de la căldurică. E 
Stăpînul era mulțumit. Erau E 
mulțumiți și musafirii. Era și ® 
el mulțumit. Desigur, o vfe- ■ 
me avu unele probleme de ■ 
conștiință, în sensid că avea g 
sentimentul unei munci for- B 
male, dar pe urmă se liniști. B 
îi plăcea din ce în ce mai K 
mult cum latră, lătra uneori « 
ceasuri întregi degeaba, la 
lună, ca să se audă. După ■ 
multe exerciții, glasul lui ca- Șl 
pătă o sonoritate deosebită, w 
Stăpînul său era mîndru : H

— Ia auziți cum latră !
E drept, din cauză că nu H 

mai mușca, îi căzură dinții. K 
Dar ce contează ? R

MELE ZILNIC ÎNTRE ORELE 0-24

„îmi pare bine că vă cu
nosc. Cum să spun... toată 
lumea vorbește de dum
neata. Auzi colea, audiențe 
între orele 0—24, fără pau
ză. fără șuetă...

„Vă rog cu ce vă pot fi 
de folos „Am venit pen
tru, un schimb de experien
ță. Vreau să văd cu ochii 
mei cum lucrați și poate 
mai învățați și de la mine 
cite ceva. înțelegi mata că 
și eu am niște legături cu 
audiențele adică, domnule, 
eu știu că fiecare scrisoare 
conține... ca să zic așa, un 
om, adică în scrisoare e un 
om sau scrisoarea reprezin
tă omul, deci... cite registre 
folosiți?" „Niciunul". „Cum? 
munciți fără registru de in
trare, fără cel de ieșire, 
fără condică cu scrisori 
pentru director, caiet cu 
corespondență pentru ingi
nerul șef ? Asta înseamnă 
adevărat haos. „Ia spune 
domnule cum rezolvi dum
neata o scrisoare ?“. „Sim
plu, mă duc pe teren și o 
rezolv". „Și comisiile ce 
fac ?“. „Căre comisii ?“. 
„Cu dumneata trebuie s-o 
ia omul de la Adam și Eva. 
Ascultă colea la mine și în
vață. Vine, de pildă, o scri
soare în care un om, să zi
cem, cere o adeverință de 
vechime în cîmpui muncii. 
Prima lectură o face comi
sia „Cu ochii in patru". 
Comisia asta am creat-o 
din necesitatea ca cineva 
să vadă atent despre ce e 
vorba. Nu are decît 5 
membri.

...Apoi trece la comi
sia „Totul se înregistrează" 
care după cum îi spune și 
numele, înregistrează scri
soarea în 14 registre și 13 
caiete, asta ca să existe o 
serioasă evidență". „După 
care ajunge în sfirșit la co
misia : „Mai rezolvăm și 
noi cîte ceva sau...". „Nu, 
comisia aceasta nu există. 
Apoi fiecărei scrisori i se 
atașează trei fișe cu trei

dungi de culori diferite". 
„Și asta la ce folosește ?“ 
„Fiecare culoare indică o a- 
numită comisie adică: „Nu 
se poate rezolva", „Ne stră
duim, tovarășe" și „Anoni
me semnate și nesemnate". 
Apoi mai există comisia 
care aplică sigiliul, comisia 
care expediază răspunsul, 
comisia... Dar ce să lungim 
vorba, la noi se muncește 
în Colectiv. De pildă, la 
dumneata cine stinge lumi
na în birouri ? „Eu, ce, e 
mare filozofie să stingi 
becuri „Dar dacă uiți, 
nu arde lumina toată noap
tea ?“ Deci iată pentru ce 
am creat noi comisia : „Nu 
lăsați becurile să ardă". 
Așa mai sînt ele: comisia 
robinetelor, comisia ușilor, 
comisia... ăsta nu ți-o mai 
spun că mă jenez. Uite asta 
e misiunea mea să gtndesc, 
să propun comisii, care co
misii au un rol hotărîtor... 
„Și cît timp spuneai că îți 
trebuie pentru o adeverință 
de vechime în cîmpui mun
cii ?“. „Să zic 10 minute, 
cel mult". „Cum ? In 10 mi
nute. Mai învață domnule 
de la tovarășii de la spita
lul din Oravița. Aici înai 
întîi trimiți două scrisori, 
apoi o recomandată, după 
aceea dai 2 telefoane, iar 
după 3 luni te duci acolo — 
indiferent în ce colț de țară 
te afli — și gata treaba".

„Dar ia spune-mi, măi 
frate, unde lucrezi dum
neata cu toate comisiile 
astea ?“.

Păi aici e neînțelegerea. 
Am lucrat... adică nu mai 
lucrez. I-a venit șefului 
ideea să desființeze toate 
comisiile și desființîndu-le 
pe ele vă dați seama... 
m-au desființat și pe mine. 
Ce o să se intîmple acum 
fără comisii, o să mai mear
gă treaba ea înainte ?". 
„Nu! categoric, ca înainte 
n-o să mai meargă..."

GHEORGHE NEAGU

SINGURUL

Vasile Bar an

MARTOR

- Se spune că era de o rară inteligență pînă într-0 noapte 
cînd l-a lovit un cal. Plecase, seara, la vînătoare și s-a tre
zit în smîrcuri căzut cu fața-n jos, lovit de copită în cre
ierul mare.

Și rara inteligență s-a evaporat, ca apa dintr-o stro
pitoare.

Și, ca să nu se afle, a împușcat calul.

PEȘTI MORȚI
Nimeni nu pune la îndoială faptul că peștii aceștia, scoși 

pe uscat, s-au zbătut într-un mod îngrozitor deși, așa cum 
declară savanții la conferințele lor de presă, peștii aceștia 
nu se gîndiseră niciodată la viață.

DECLARAȚIE

O, cît de albe sînt mîinile 
talb, niciodată n-am văzut 
mîinj atît de frumoase, îi 
spuse bărbatul, privindu-i 
picioarele.

Desene de :
GH. SASARMAN



DINEU OFERIT DE PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT J
Toastul președintelui 
Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Toastul președintelui •
Republicii Islamice •

Pakistan •

0 imagine a
Țării Sovietelor

Președintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, a adresat în
altului oaspete și celorlalte per
sonalități pakistaneze, în nu
mele poporului român, al Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România și al său perso
nal, un salut Călduros de bun 
venit în țara noastră.

Adresîndu-se feldmareșalului 
Mohammad Ayub Khan, vorbi
torul a spus :

Noi considerăm vizita Exce
lenței Voastre ca un capitol im
portant al istoriei relațiilor ro- 
mâno-pakistaneze. Deși șederea 
dv. în România este scurtă, vă 
veți putea convinge de sentimen
tele de prietenie și simpatie ale 
poporului român față de poporul 
pakistanez și conducătorii săi. în 
același timp, veți avea prilejul Să 
luați cunoștință de unele din re
zultatele activității creatoare a 
poporului nostru, angajat în ma
rea operă de făurire a unei so
cietăți noi, socialiste.

în continuare, subliniind că in
tensei activități constructive a 
țării noastre îi corespunde atașa
mentul ei profund pentru cauza 
păcii, președintele Consiliului de 
Stat a arătat că prețuirea pe care 
poporul român o dă dreptu
lui său, atît de greu cîștigat, de 
a fi liber și deplin stăpîn la el 
acasă, se traduce în domeniul 
relațiilor interstatale ale țării 
noastre prin promovarea neabă
tută ă prinoiplilor independenței 
și suveranității naționale. nea
mestecului în treburile interne, 
egalității în drepturi și avanta
jului reciproc.

Proclamînd dreptul absolut al 
fiecărui popor de a fi stăpînul 
propriului său destin, ca de alt
fel și al resurselor țării sale, noi 
promovăm o politică de colabo
rare și cooperare cu toate state
le, indiferent de sistemul lor so
cial. în epoca noastră, cînd ști
ința și tehnica se dezvoltă într-un 
ritm vertiginos, schimburile lar
gi și permanente în toate dome
nii! ', cooperarea economică, in
dii .rială și științifică au deve
nit o condiție indispensabilă a 
progresului fiecărei țări în parte, 
ca și al civilizației mondiale în 
ansamblu. Considerentele poli
tice impun la rîndul lor lărgirea 
colaborării internaționale. în 
fața pericolelor prin care trece 
pacea lumii este necesară nor
malizarea și întărirea relațiilor 
interstatale, creșterea răspunderii 
și inițiativei tuturor țărilor, par
ticiparea lor directă 1st soluționa
rea marilor probleme care con
fruntă omenirea.

Arătând că România duce o 
politică de largă colaborare in
ternațională, intensifică schimbu
rile sale cu celelalte state în toa
te domeniile, întreprinde inițiati
ve menite să contribuie lă redu
cerea încordării, la întărirea în
crederii dintre țări, în Europa și 
în alte părți ale lumii, vorbitorul 
a îpus: O atenție deosebită acor
dăm dezvoltării relațiilor cu ță
rile din Asia și Africa, numeroa
se din ele fiind state care și-au 
cîștigat recent independența. 
Manifestând înțelegere și atenție 
față de înfăptuirea idealurilor de 
progres social și național al aces
tor popoare, România le acordă 
un sprijin ferm în lupta pe care 
ele o duc împotriva acțiunilor 
agresive ale imperialismului, 
pentru înlăturarea reziduurilor și 
consecințelor dominației coloni
ale.

Constatăm cu satisfacție că în 
ultimii ani s-au dezvoltat consi
derabil relațiile României cu ță
rile din zona Oceanului Indian și 
a Golfului Persic. Noi prețuim 
faptul că printre aceste țări prie
tene se află și Pakistanul, al că
rui popor este atît de aproape de 
sufletul poporului român. Pre
ședintele Consiliului de Stat a 
amintit că atît poporul român, cît 
și cel pakistanez ăit dtiS o luptă 
grea pentru afirmarea ființei și 
personalității lor naționale, pen
tru a putea deveni stăpîtie în pa
tria lor. Ne sînt bine Cunoscute e- 
forlurile depuse de poporul pakis
tanez în vederea lichidării difici
lei moșteniri coloniale, precum și 
munca lui neobosită consacrată 
transformării patriei sale îhtr-un 
stat cu o economie modernă și 
clc sine stătătoare.

Relevînd că relațiile prietenești 
dintre România și Pakistan în
registrează în prezent o evoluție 
favorabilă, vorbitorul a subliniat 
importanța contribuției pe cârft 
contactele dilecte stabilite între 
oamenii de stat ai celor două țări

le aduc la întărirea rapor
turilor de prietenie, la sta
tornicirea unui climat mutual de 
încredere. Aceste contacte, prin
tre care ocupă un loc de frunte 
actuala vizită a Excelenței Voas
tre, sînt deosebit de rodnice pen
tru dezvoltarea relațiilor româno- 
pakistaneze. în această ordine de 
idei. îmi este plăcut să relev mer
sul ascendent al schimburilor eco
nomice, precum și faptul că Ro
mânia și Pakistanul se întâlnesc 
în eforturi și acțiuni comune, 
pentru promovarea colaborării 
dintre toate statele în spiritul pă
cii și prieteniei între popoare.

în continuare, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a spus :

Abordînd în cadrul discuțiilor 
noastre ansamblul situației inter
naționale, pe fondul căreia se 
desfășoară și relațiile noastre bi
laterale, va trebui să constatăm 
că, din nefericire, mai există în 
lume o serie de focare de război 
și de tensiune, care constituie nu 
numai surse de înseninare a at
mosferei internaționale, dar și 
permanente pericole potențiale 
pentru pacea întregii omeniri. 
Printre factorii determinant ai 
situațiilor nesatisfăcătoare din di
ferite regiuni ale globului, factori 
complecși și multipli, am dori să 
menționăm unul pe care-1 consi
derăm în momentul de față ca 
fiind cel mai grav. Ne referim la 
rezistența unor forțe reacționare 
față de procesul emancipării na
țiunilor, la încercarea de a se fo
losi presiuni economice, politice 
și militare pentru amestec în tre
burile interne ale altor țări. Noi 
considerăm că, față de orice în
călcare a principiilor relațiilor 
dintre state, comunitatea mon
dială a națiunilor poate și trebuie 
să ia poziție fermă. Iată rațiunile 
pentru care noi apieciem că toate 
țările răspund individual și soli
dar pentru soarta lumii și deci 
ele trebuie să depună eforturi 
conjugate pentru respectarea le
galității în relațiile interstatale, 
ceea ce duce la însănătoșirea cli
matului internațional.

Subliniind că o altă mare pri
mejdie care confruntă omenirea 
provine din cursa înarmărilor, 
președintele Consiliului de Stat 
a menționat Că singura cale pen
tru a garanta pacea și li
niștea popoarelor este realizarea 
dezarmării generale și în primul 
rind a dezarmării nucleare, 
încetarea fabricării de arme 
și focoase nucleare, de mij
loace pentru transportarea lor 
la țintă, distrugerea stocurilor 
existente. Noi sprijinim și măsu
rile parțiale care converg către 
același scop, ca de pildă încheie
rea unui tratat de nediseminare 
a armelor nucleare, conceput ca 
o parte integrantă a unui sistem 
de măsuri menite să ducă la eli
minarea armelor nucleare ; care 
trebuie să realizeze un echilibru 
reciproc acceptabil al îndatoriri
lor și responsabilităților ; care să 
ofere garanții reale pentru secu
ritatea tuturor statelor. Un ase
menea tratat trebuie să permită 
tuturor țărilor folosirea energiei 
nucleare în scopuri pașnice, fără 
nici o discriminare, și totodată să 
instituie un control echitabil, în 
concordanță cu principiul suve
ranității și egalității statelor.

Doresc să relev cu satisfacție 
faptul că spiritul de colaborare 
care caracterizează relațiile ro- 
mâno-pakistaneze își găsește ex
presia și în activitatea reprezen
tanților țărilor noastre partici
pante la diferite organisme inter
naționale, în special la lucrările 
Organizației Națiunilor Unite, că
reia noi îi conferim o mare im
portanță, pronunțîndu-ne cu 
consecvență pentru întărirea ro
lului și eficacității ei.

Ne exprimăm convingerea că 
vizita Excelenței Voastre, convor
birile și întâlnirile pe care le aș
teptăm cu mult interes, ne vor 
permite să explorăm noi domenii 
de colaborare care să contribuie 
la intensificarea continuă a rela
țiilor prietenești dintre România 
și Pakistan în interesul popoare
lor noastre, al păcii și colaborării 
internaționale.

Președintele Consiliului de 
Stat a toastat în sănătatea feld
mareșalului Mohammad Ayub 
Khan, a celorlalte personalități 
pakistaneze prezente, pentru 
prosperitatea poporului pakista
nez și înflorirea patriei sale, pen
tru continua dezvoltare a priete
niei româno-pakistaneze, pentru 
pace în lume.

Președintele Ayub Khan, 
după ce a mulțumit pentru pri
mirea călduroasă, ospitalieră, a 
spus : Așteptam cu nerăbdare 
să cunosc încîntătorul dv. po
por și țara dv. progresistă, care 
a realizat importanți pași îna
inte în domeniile agriculturii 
și industriei, sub conducerea ei 
dinamică.

Nu mă îndoiesc că întrevede
rile mele cu Excelența dv. și 
Cu distinșii dv. colegi ne vor a- 
juta să înțelegem punctele 
noastre de vedere în probleme 
de interes internațional și bila
teral. Este o mare satisfacție 
pentru noi faptul că relațiile 
dintre România și Pakistan 
s-au dezvoltat necontenit în
tr-un spirit de colaborare și, in 
acest spirit, ne-am strîns cu tă
rie, prietenește mîinile. înțele
gerea noastră reciprocă se ba
zează pe conștiința că împăr
tășim o experiență comună și 
un punct de vedere comun. 
Noi, în Pakistan, nutrim un 
puternic sentiment de stimă 
față de principiile înalte care 
călăuzesc România în relațiile 
sale cu alte țări. Vorbitorul a 
subliniat că alegerea unanimă 
a ministrului de externe al Ro
mâniei în funcția de președinte 
al Adunării Generale a O.N.U., 
primul reprezentant al unei 
țări socialiste care ocupă a- 
ceastă funcție, este o dovadă a 
înaltei stime pe care întreaga 
lume o nutrește față de Ro
mânia.

Am avut plăcerea — a spus 
în continuare vorbitorul — să 
primim în 1964 pe Excelența 
Sa dl. Maurer. în cursul aces
tui an, dl. Măneseu a fost la 
noi ea răspuns la vizita minis
trului nostru de externe. Aces
te vizite au contribuit la prie
tenia noastră. Ne vom Strădui 
să depunem eforturi pentru ca 
această prietenie să devină mai 
profundă și mai largă. Dispu
nem de mijloace pentru înde
plinirea acestui obiectiv. Un 
protocol comercial, care va spo
ri substanțial relațiile noastre 
comerciale, a fost semnat lâ în
ceputul lunii octombrie și în 
curînd se va semna un acord 
cultural. Sper că vom încheia, 
de asemenea, un acdrd de coo
perare economică și tehnică pe 
termen lung.

Pakistanul ca și România 
este angajat într-o politică de 
stabilire a unor relații pașnice 
cu toate țările lumii. Credem 
că deosebirile de sisteme so
ciale nu trebuie să stea în ca
lea relațiilor prietenești dintre 
state. Noi credem în principiul 
respectului deplin față de su
veranitatea și independența 
tuturor țărilor și în principiul 
neamestecului în treburile lor 
interne. Punem un accent deo
sebit pe dezvoltarea relațiilor 
de bună vecinătate pe o bază 
bilaterală.

Știm că aceste obiective sînt

scumpe, aproape și de inima 
voastră. Toate țările trebuie să 
colaboreze reciproc în promo
varea cauzei păcii și stabilită
ții internaționale. Actuala si
tuație internațională instabilă 
este un obiect de profundă în
grijorare pentru toate țările 
care și-au dobîndit recent inde
pendența după dominația colo
nială. Există pe toate continen
tele zone de tensiune și con
flict, și acestea continuă să re
prezinte o amenințare constan
tă pentru pacea mondială. E- 
venimente recente au arătat în 
modul cel măi limpede cu pu
tință că națiunile nu pot consi
dera pacea ca ceva de la sine 
înțeles. Este, de aceea, de primă 
importantă ca toate statele iu
bitoare de pace să se unească 
pentru a elimina focarele de 
încordare și să contribuie la 
rezolvarea disputelor potrivit 
angajamentelor internaționale 
și în conformitate cu princi
piile echității și dreptății. A 
ignora aceste principii înseam
nă a ne primejdui pe noi în
șine. Tocmai în concordanță

referitoare la Jammu și Kash
mir și să stabilim o pace trai
nică în subcontinent.

într-o altă regiune a lumii, 
Orientul Apropiat, care nu este

amenințare care continuă la a- 
dresa păcii să fie eliminată 
fără întârziere. Credem în mod 
ferm că retragerea imediată a 
Izraelului din teritoriile ocu
pate rămîne o condiție esen
țială pentru revenirea acestei 
regiuni la o situație normală.

în continuare, vorbitorul a 
arătat: Sîntem și noi foarte 
îngrijorați de continuarea răz
boiului din Vietnam. Nu cre
dem că poporului vietnamez i 
se poate impune o soluție mi
litară și sîntem convinși că se 
va putea găsi o soluție numai 
dacă poporului vietnamez i se 
va îngădui să decidă asupra 
propriului său viitor fără a- 
mestec din afară.

După ce a mulțumit din npu 
președintelui Consiliului de 
Stat pentru cuvintele amabile 
rostite și pentru primirea ge
neroasă, feldmareșalul Ayub
Khan a toastat în sănătatea se
cretarului general al Comitetu- 
lui Central al Partidului
Comunist Român, Nicolae 
Ceausescu, a președintelui Con
siliului de Stat, Chivu Stoica, 
a președintelui Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
în sănătatea celor prezenți, 
pentru progresul continuu și 
prosperitatea Republicii Socia
liste România, pentru prietenia 
trainică între Pakistan și Ro
mânia, pentru pacea mondială.

Vizită protocolară
în după-amiaza zilei de vi

neri, președintele Pakistanu
lui, Mohammad Ayub Khan, a 
făcut o vizită protocolară pre
ședintelui Consiliului de Stat,

Depunerea unei coroane de flori
Președintele Republicii Isla

mice Pakistan, feldmareșalul 
Mohammad Ayub Khan, și 
persoanele oficiale care îl în
soțesc în vizita sa în Româ
nia au depus vineri după- 
amiază o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor Luptei 
pentru Libertatea poporului și 
a Patriei, pentru Socialism.

La solemnitate au fost pre
zenți Ilie Murgulbscu, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Anton Breitenhofer. Ion 
Cosma și general de armată 
Iacob Teclu, membri ai Consi
liului de Stat, general colonel

cu aceste principii dorim noi 
să rezolvăm disputa cu India

departe de noi, am văzut nu de 
mult apărînd o situație gravă. 
Este în interesul comunității 
mondiale ca această serioasă

Chivu Stoica. A avut loc o 
convorbire cordială, la care au 
luat parte persoane oficiale ro
mâne și pakistaneze.

Ion Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului forțelor armate, W 
Mihai Marin, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Mi- j». 
hai Magheru, ambasadorul Ro- ™ 
mâniei în Pakistan, generali și 
ofițeri superiori și alte per- * 
soane oficiale. ™

O gardă militară erâ aliniată 
în fața Monumentului. Fanfara a 
a ihtonat imnurile de stat ale " 
României și Pakistanului.

Președintele Pakistanului și A 
celelalte persoane prezente au w 
păstrat un moment de recule
gere. A

(Agerpres)

Un original cosmodrom, o 
lume in care pășim cu curio
zitate. In jurul nostru — sa
teliți ji rachete cosmice. Le 
cunoaștem, am citit despre 
ele, am căzut filme. Acum 
le privim. O întreagă familie 
cosmică în care „veteranul" 
este satelitul ce cu un dece
niu in urmă a inaugurat era 
călătoriilor in spațiile infinite. 
11 contemplăm cu admirația 
cuvenită mărturiilor istoriei, a 
unei istorii proaspete dar ca
re, în puțini ani, a acumulat 
o notorie celebritate.

Originalul cosmodrom se 
află lingă Casa Scînteii. Clă
direa familiară din oecinătatea 
noastră găzduiește acum ex
poziția comercial-industrială a 
U.R.S.S. Ieri dimineață ziariș
tii s-au bucurat de privilegiul 
de a o vizita, cu citeva cea
suri înaintea deschiderii pen
tru public. „Expoziția noastră 
constituie un fel de recapitu
lare a drumului parcurs în 50 
de ani de statul sovietic" — 
spunea V. M. Lepeșkin, direc
torul expoziției. Pe 22 000 mp 
sînt expuse 15 000 de produ
se realizate în toate sectoa
rele economiei societice. Or
ganizatorii expoziției au rela
tat că peste 700 de întreprin
deri yi organizații comerciale 
și-au adus contribuția la rea
lizarea acestei manifestări, cea 
mai mare de acest gen pe care 
U.R.S.S. a prezentat-o pînă în 
prezent în România.

Firește, în mod special, re
porterul s-a simțit atras de 
decorul cosmic. Chiar înainte 
de a intra în pavilion te în
tâmpină macheta rachetei cu 
care Iuri Gagarin a pătruns 
în spațiul cosmic. Înălțimea 
ei este de 38 m și, categoric, 
reprezintă o atractivă prefa
ță la întreaga expoziție. In 
sectorul „Cosmos", vizitato
rul are poșțbilițațea să pripea
scă machete ~de mărimi natu
rale ale laboratorului cosmic 
„Proton-1", ale stației cosmi
ce „Electron-l" precum și ale 
stației interplanetare automa
te „Luna-u care întîia oară a 
aselenizat lin pe suprafața 
Lunei. In vecinătate se află 
sectorul atomic. Reținem ma
cheta sincrofazotronului cu o 
energie de 10 miliarde elec- 
trowolți și cea a spărgătorului 
de gheață atomic „Lenin".

însoțiți de gazde care ne 
oferă amănunțite explicații ne 
oprim în fața principalelor 
standuri. Facem cunoștință 
cu cîteva din cele mai recen

te realizări ale constructorilor 
de avioane (prezentate la di
mensiuni miniaturale): nava 
intercontinentală 1L-62, avio
nul de transport AN-22, pre
cum și TU-144 despre care 
însoțitorii noștri afirmau să 
este „un avion al viitorului". 
TU-144 poate să transporte 
100—120 de pasageri străbă- 
tînd o distanță de 6 500 km 
cu o viteză de 2 500 km pe 
oră.

Sectorul industrial al expo
ziției va oferi specialiștilor po
sibilitatea de a face cunoștință 
cu o serie de preocupări ac
tuale din industria țării veci
ne. Întreprinderea „Stancoim- 
port" prezintă 20 mașini- 
unelte de așchiat, diverse in
strumente de măsură și con
trol, precum și rulmenți. Su
gestive machete vor reflecta 
mai multe realizări tehnice de 
dată recentă care s-au impus 
prin utilitatea lor economică.

De la televizoare și pînă la 
automobile — o gama largă 
de produse solicită atenția pu
blicului. Pot fi văzute în func
țiune nu numai diferite mo
dele de televizoare — să le 
spunem — „clasice" și ci a- 
parate de televiziune în cu
lori. Vor suscita interes cele 
peste 30 de modele de cea
suri de mină, noutățile din 
domeniul aparatelor de foto
grafiat și de filmat, al obiec
telor de uz casnic etc. Celor 
pasionați de automobilistică 
li se înfățișează noul autotu
rism „ZAZ-968 V" precum și 
„Moskvici-412".

Expoziția cuprinde standuri 
informative închinate tuturor 
republicilor unionale în care 
se reflectă într-o formă sin
tetică dar sugestiv înnoirile 
petrecute în viața popoarelor 
Uniunii Sovietice. Directorul 
expoziției ne spunea în cursul 
conferinței de presă că are 
sentimentul imposibilității de 
a menționa tot ceea ce se pre
zintă în cadrul acestei mani
festări. Reporterul, după ce a 
parcurs standurile și a încer
cat să le descrie, se simte stă- 
pînit de același sentiment. Vi
zitatorii — care, probabil, se 
vor orienta potrivit preocupă
rilor și preferințelor — vor 
putea face cunoștință în mod 
nemijlocit cu această intere
santă expoziție care ne înfă
țișează Țara Sovietelor la 50 
de ani după gloriosul Oc
tombrie.

E. O.

INFORMAȚII
Vicepreședintele Consiliu

lui de Miniștri, Gheorghe 
Rădulescu, a oferit vineri 
seara în saloanele Hotelului 
Athenee Palace un dineu în 
cinstea delegației guverna
mentale a Uniunii Sovie
tice, condusă de V. A. Ki
rillin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care se află în țara 
noastră pentru a participa 
la deschiderea expoziției co
mercial-industrială a Uniu
nii Sovietice.

Au participat Vasile Șan- 
dru, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Victor 
Ionescu, președintele Came
rei de Comerț, Horia Hulu
bei, vicepreședinte al Con
siliului Național al Cerce
tării Științifice, membri ai 
conducerii unor ministere 
și organizații economice.

Au luat parte, de aseme
nea, A. V. Basov, ambasa

dorul Uniunii Sovietice la 
București, membri ai amba
sadei, precum și specialiști 
sovietici care se află în țara 
noastră cu prilejul expozi
ției.

Dineul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească.

(Agerpres)

VĂ RECOMANDĂM
REVOLUȚIA 
științifică 
ȘI tehnica 

CONTEMPORANA

Lucrarea, apărută în Edi
tura politică, oferă o sinteză, 
realizată de specialiști, a cu
ceririlor principale dintr-o 
serie de discipline științifice 
și prezintă locul și rolul știin
ței în viața societății contem
porane.

ZIUA INTERNAȚIONALĂ
A VIETNAMULUI
~ Adunarea publică din Capitală -

„Ziua internațională a 
Vietnamului", proclamată 
de Conferința mondială a- 
supra Vietnamului care a 
avut loc anul acesta la Stoc
kholm, a fost marcată în 
Capitală printr-o adunare 
publică organizată, vineri 
după-amiază, de Comitetul 
național pentru apărarea 
păcii și Comitetul național 
de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez. La Casa 
de cultură a raionului 1 
Mai, unde a avut loc adu
narea, erau prezenți nume
roși oameni ai muncii din 
întreprinderile și institu
țiile bucureștene, oameni 
de știință și cultură, repre
zentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ziariști. 
Au luat pârte Hoang Tu, 
ambasadorul R. D. Vietnam 
la București, și membri ai 
ambasadei.

Adunarea a fost deschisă 
de prof. dr. docent Stanciu 
Stoian. A luat apoi cuvîntul 
prof. univ. Tudor Ionescu, 
președintele Comitetului 
național pentru apărarea 
păcii și al Comitetului na
țional de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez. 
„Ziua internațională a Viet
namului" — a spus, printre 
altele, vorbitorul — prile
juiește în țara noastră, ca 
și în întreaga lume, o largă 
manifestare de condamnare 
a războiului dus de S.U.A.. 
în Vietnam, de mobilizare 
a opiniei publice mondiale 
pentru a determina curma
rea acestei agresiuni. Con- 
damînd acțiunile pe care 
imperialiștii le întreprind 
în intenția lor de a înge- 
nunchia bravul popor viet
namez, vorbitorul a relevat 
voința nestrămutată, erois
mul cu care acesta luptă 
pentru apărarea patriei și 
ființei naționale, pentru in
dependență și suveranitate. 
El a amintit, de asemenea, 
amploarea crescîndă a ac
țiunii de protest pe plan 
internațional, în care se în
rolează tot mai multe per
sonalități de înaltă autori
tate, organizații și mișcări 
de masă.

Partidul Comunist Ro
mân, guvernul Republicii 
Socialiste România, întregul 
nostru popor — a spus în 
continuare vorbitorul — 
au condamnat cu hotărîre 
agresiunea americană în 
Vietnam, și-au afirmat con
secvent solidaritatea fier
binte cu lupta dreaptă a 
poporului vietnamez. Po
porul român i-a acordat și 
continuă să-i acorde în per
manență ajutor material, 
politic și moral, conștient că 
astfel își îndeplinește o da
torie internaționalistă de 
prim ordin.

Vorbitorul a relevat in
fluența negativă pe care a- 
gresiunea americană în 
Vietnam o exercită asupra 
întregii evoluții internațio
nale, primejdia de război 
pe care ea o generează, ob

stacolele pe care le ridică 
în calea soluționării pro
blemelor internaționale. In 
încheiere, el a spus : po
porul român cere cu fermi
tate să se pună capăt răz
boiului dus de S.U.A. în 
Vietnam, să înceteze defini
tiv și necondiționat bom
bardamentele asupra R. D. 
Vietnam, să fie retrase toate 
trupele americane și ale 
sateliților din Vietnamul de 
Sud și să fie respectate 
drepturile poporului viet
namez de a fi stăpînul pro
priilor sale destine.

în numele colectivului 
uzinelor „Autobuzul" din 
Capitală, a luat apoi cuvîn
tul mecanicul Iordache Do- 
bre. Ne alăturăm glasul de 
protest celor care, pe toate 
meridianele globului, se ri
dică cu fermitate în apăra
rea cauzei sfinte a Vietna
mului, a spus el. Susținînd 
cu toată hotărîrea poziția 
partidului și guvernului 
nostru, ne reafirmăm spri
jinul ferm față de lupta 
plină de eroism a poporului 
din Vietnam.

In numele studenților 
din centrul universitar 
București, a luat cuvîntul 
Vasile Neagu, student la 
Facultatea de științe juri
dice. împreună cu întregul 
popor român, a spus el, sîn
tem hotărîți să sprijinim 
pînă la victoria finală cau
za dreaptă a poporului viet
namez în lupta sa plină de 
eroism împotriva agresiu
nii imperialiste. O expresie 
a dragostei noastre frățești 
față de eroicul popor viet
namez o constituie calda și 
sincera prietenie cu care 
înconjurăm pe tinerii stu- 
denți vietnamezi, care în
vață în universitățile noas
tre și Cărora le vom acorda 
și în viitor întregul nostru 
sprijin.

în încheierea adunării, 
participanții au adoptat o 
moțiune în care se spune 
printre altele : Opinia pu
blică din țara noastră cere 
încetarea imediată și ne
condiționată a bombarda
mentelor americane asupra 
orașelor și satelor R. D. 
Vietnam — sarcină majoră 
fără de care nu se poate 
concepe crearea unor pre
mize favorabile reglemen
tării problemei vietnameze 
— retragerea trupelor in
terventionists americane și 
a tuturor celorlalte trupe 
străine din Vietnamul de 
Sud. Poporul vietnamez să 
fie lăsat să-și rezolve sin
gur, fără nici un amestec 
din afară, problemele vieții 
sale interne, problemele 
unității și construcției sale 
noi, potrivit intereselor și 
năzuințelor sale naționale. 
Susținem pe deplin poziția 
R. D. Vietnam și a Frontu
lui Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud, sin
gurul reprezentant autentic 
al populației sud-vietna- 
meze.

(Agerpres)

Simpozion
pe teme cibernetice

Ne vorbește dr. VAIDA DRAGOȘ
Director adjunct științific al Centrului de calcul economic

și cibernetică economică

In cursul zilei de ieri, în 
Capitală, la sediul Centrului 
de calcul economic și ciber
netică economică, a avut loc 
un interesant simpozion pe 
teme cibernetice.

Simpozionul — ne-a decla
rat dr. Vaida Dragoș — este 
dedicat. celui de al V-lea 
Congres Internațional de 
Cibernetică de la Namur.

Congresul International de 
Cibernetică, desfășurat in 
condițiile aniversării unui 
deceniu de activitate a Aso
ciației Internaționale de Ci
bernetică, a întrunit 200 de 
specialiști din 32 de țări ale 
luMâii, care au dezbătut di
verse probleme legate de 
dezvoltarea ciberneticii și 
tendințele actuale în acest

domeniu, precum și aplicații
le din ce în ce mai numeroa
se ale acestei științe.

Avînd drept obiect analiza 
lucrărilor Congresului Inter
național de Cibernetică, Sim
pozionul nostru și-a propus 
dezbaterea direcțiilor gene
rale de orientare a activită
ții științifice care se deduc 
din lucrările Congresului.

Astfel au fost trecute în 
revistă problemele cele mai 
actuale relative Ia orientări
le și tendințele in ciberneti
ca economică, la aspectele 
noi în cibernetică, la infor
matică și decizie, la mașinile 
semantice, la problemele 
matematice ale ciberneticii 
și unele probleme relative la 
biocibernetică.
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SIMBATA 21 OCTOMBRIE

Opera Română : — BOEMA 
— ora 19,30 ; Teatrul de stat 
de operetă : — ANA LUGO- 
JANA — ora 19,30 ; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" — sala 
Comedia : — CASTILIANA — 
ora 19,30; sala Studio : —
DOMNII GLEMBAY — ora 
10,30 ; Teatnd de Comedie : — 
RINOCERII — ora 20; Tea- 
trul „Lucia Sturdza Bulandra",

sala Schitu Măgureanu: —■
CAZUL OPPENHEIMER. — 
ora 20 ; sala Studio : — SFÎN- 
TUL MITICA BLAJINU — ora 
20 ; duminică 22 octombrie, ora 
20 ; PRIVEȘTE ÎNAPOI CU 
MINE Teatrul Mic : — TANGO
— ora 20 ; Teatrul „C. I. Notta- 
ra“: — LOVITURA — ora 19,30; 
sala Studio : — SCAUNELE —
ora 20 ; Teatrul Giulești (In sal* 
Teatrului Evreiesc de stat) — 
MORTORII SE SUPRIMA — 
ora 19,30 ; Teatrul „Barbu Dela- 
vrancea“ : MORIȘCA — ora 
20 ; Teatrul „Ion Creangă" : — 
NOTA ZERO LA PURTARE — 
ora 19,30; Teatrul „Țăndărică"
— ILEANA SÎNZIANA — or*
11.

PROSTĂNACUL
— cinemascop —
rulează la Patria (orele 11,30 ;
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,20), Bucu
rești (orele 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ;
16.15 ; 18,45 ; 21,15), Feroviar 
(orele 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ;
21.15) , Excelsior (orele 8 ;
10.15 : 12,45 ; 15,15 ; 17,45 ;
20.15) , Modern (orele 9,30 : 
11,45 ; 16,30 ; 18,45 ; 21).

UN IDIOT LA PARIS
— cinemascop —
rulează la Republica (orele 
9 ; 11 ; 13,15 ; 19 ; 21,15).

CINE CĂLĂREȘTE UN TIGRU7 
rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11; 13 ; 16,15 ; 18,15 ; 20,30), 
Grivița (orele 16 ; 18,15 ;

20,45), Arta (orele 15,30 ; 18 ;
20,30).

PASAREA PHONIX
— cinemascop —
rulează la Capitol (orele 8,45 ;
11.30 ; 14.30 ; 17,30 ; 20,30), Au
rora (orele 8,45 ; 11,30 ; 14,30 ;
17.30 ; 20,30).

8PARTACUS
(ambele serii)
— cinemascop —
rulează la Festival (orele 9; 

12,30 ; 16,30; 20).
POVESTEA TARULUI SAL
TAN

rulează 1* Victoria (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

MARELE RESTAURANT
— cinemascop —
rulează la Lumina (orele 9,15 ;
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45).

BUNICUL, KYLIJAN ȘI EU
rulează la Dolna( orele 11,30).

FRENCH CANCAN
rulează 1* Doina (orele 13.4» î 
16; 18,30; 20.45).

SUS MIINILE, DOMNILOR 
POLIȚIȘTI !

rulează la Union (orele 15,30 ; 
(desene animate orele 18); 
20,30, Munca (orele 16; 18,15; 
20,30).

PARISUL VESEL — JOJE — 
FILOXERA - CONGRESUL 
LINGVIȘTILOR,

rulează Ia Timpuri Noi (ore
le 9—21 în continuare).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 
MARI

— cinemascop —
rulează la Giulești (orele 10 ;
15,30 ; 18 ; 20,30), Lira (orele
15,30 ; 18 ; 20,30), Drumul Sării 
(orele 17,30 , 20).

COMISARUL X
— cinemascop —
rulează la Cosmos (orele 15,30 ;
18 ; 20,30).

RECOMPENSA
— cinemascop —
rulează la Dacia (orele 7,45 —

21 în continuare), Popular (o- 
rele 15.30 ; 18 ; 20,30).

ȘEFUL SECTORULUI SUFLE
TE

— cinemascop —
rulează la Buzești (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

OMUL PE CARE-L IUBESC
rulează la Crîngași (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30), Volga (orele 
15,30 : 18 ; 20.30)

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND YARD

rulează la Bucegl (orele 10,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30), Torni* (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20,15), Floreasca (orele 9,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45).

TESTAMENTUL INCAȘULUI
— cinemascop —
rulează la Gloria (orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,1» ; 20,30), 
Flacăra (orele 15,30 ; 18 ; 20,30), 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16,1» ; 18,30 ; 21).

CINE VOIA S-O UCIDĂ PE
JESSIE 1

— cinemascop —
rulează la Unirea (orele 15,45 ; 
18 ; 20,15).

CASTELANII
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30). Moșilor (orele 16 ; 
18,15 ; 20,30). Pacea (orele 16 ; 
18; 20).

FARAONUL
— cinemascop —
(ambele serii)
rulează la Miorița (orele 15,30 ; 
19,30), Flamura (orele 8,45;
12.30 ; 16,1» ; 20).

CUM SA FURI UN MILION
— cinemascop —
rulează la Viitorul (orele
15.30 ; 18 ; 20,45).

SECERIȘUL ROȘU
rulează la Colentlna (orele 
(15,45 ; 18 ; 20,15).

18,00 — Pentru noi, femeile ; 
18,30 — Pentru copii : Filmul : 
„Greierele și furnica" ; 18,40 — 
Pentru tineretul școlar : Noile 
aventuri ale echipajului Val- 
Vîrtej : — „A sosit o farfurie 
zburătoare" ; 19,30 — Telejurna
lul de seară ; 19.50 — Călătorind 
prin U.R.S.S. : Tallin — reportaj 
filmat de Constantin Berteanu ; 
20,00 — Tele-enciclopedia ; 21,00 
— Emoții în premieră : Muzică 
populară ; 21,30 — Film serial : 
„Evadatul" ; 22,20 — Congresul 
dansului : Spectacol de estradă 
pe film ; 22,50 — Telejurnalul 
de noapte ; 23,00 — Telesport.
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demonstrează împotriva 
războiului din Vietnam

Manifestațiile împotriva războiului din Viet
nam începute luni în Statele Unite și care ur
mează să se încheie la sfîrșitul săptăminii cu 
o demonstrație de masă, urmată de un miting 
la Washington și printr-o manifestație în fața 
Pentagonului au continuat joi în numeroase 
orașe, printre care New York, Chicago, Port
land, Madison, Philadelphia și Oakland.

hot ■'r’’
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La New York, 60 de studenți ai Colegiului Brooklyn du fost 
arestați ca urmare a demonstrațiilor de protest împotriva pre
zenței în incinta universității a unei echipe de recrutare în ma
rina S.U.A. Poliția a folosit bastoane de cauciuc pentru a îm
prăștia sutele de studenți care purtau pancarte cu inscripțiile: 
„Nictun fel de recruți pentru război", „Militarii afară din univer
sitatea noastră". In orașul Madison, 1 500 de studenți au declarat 
grevă, anunțind că refuză să se prezinte la cursuri în semn de 
protest împotriva exmatriculării a 13 colegi acuzați de a fi parti
cipat la demonstrațiile împotriva războiului din Vietnam. Asociația 
națională a studenților din S.U.A. a anunțat la Washington că spri
jină pe studenții Universității din Wisconsin și a cerut deschiderea 
unei acțiuni judiciare împotriva conducerii universității, care a 
chemat poliția pentru a împrăștia pe manifestanți. La Oakland 
(California), peste 1 000 de persoane au manifestat pentru a patra 
zi consecutiv în fața centtului orășenesc de recrutare în forțele 
armate. Ei scandau : „Nu vom pleca în Vietnam".

Paralel cu demonstrațiile ostile războiului din Vietnam, Minis
terul de Justiție al S.U.A. a anunțat că a primit în ultimele zile 
„Un număr important" de ordine de recrutare care au fost retur- 
nate de destinatari. Un puttător de cuvînt a precizat că majo
ritatea acestor ordine au fost expediate pe adresa ministerului de 
membrii unui grup denumit „Rezistența". Documentele vor fi 

. transmise Biroului federal, de investigații (F.B.I.), care va exa
mina oportunitatea arestării celor în

Intre timp, la Washington se fac 
marilor demonstrații pentru pace în 
loc sîmbătă și duminică la care se

■ mativ 70 000 de persoane din toate 
că joi seara in capitala federală americană au sosit detașamente 
ale diviziei a 82-a aeropurtate, care au primit sarcina să asigure 
protecția Ministerului Apărării în cursul demonstrațiilor. Numărul 
militarilor și polițiștilor mobilizați în acest scop este evaluat la 
10 000.

cauzd.
ultimele pregătiri în vederea 
Vietnam ce urmează să aibă 
așteaptă să participe aproxi- 
colțurile S.U.A. S-a anunțat

il

Reuniunea
de la Brighton

Conferința anuală a Parti
dului conservator din Marea 
Britanie a adoptat o rezoluție 
referitoare la problema rhode- 
siană în care se reafirmă pozi
ția binecunoscută a acestui 
partid față de regimul de la 
Salisbury. Rezoluția cere sus
pendarea sancțiunilor aplicate 
Rhodesiei și inițierea unor tra
tative între guvernul britanic 
și regimul rasist rhodesian.

O altă rezoluție condamnă 
așa-numita politică laburistă 
de dezangajare militară trep
tată în diferite regiuni ale 
lumii și mai ales „la est de 
Suez", afirmînd că aceasta ar 
fi creat „o situație catastro
fală".

în cadrul dezbaterilor asu
pra problemelor de politică 
externă, a luat cuvîntul fostul 
prim-ministru Douglas Home, 
care a expus poziția conserva
torilor față de principalele as
pecte ale situației internațio
nale și a politicii externe a gu
vernului laburist.

Observatorii politici de la 
Brighton remarcă faptul că ac
tuala ediție a reuniunii conser
vatorilor nu aduce nici o 
schimbare a pozițiilor acestui 
partid, atît în problemele de 
politică internă, dt și externă. 
Ceea ce susciță un oarecare in
teres îl constituie măsurile pre
conizate de conducerea parti
dului în vederea restabilirii u- 
nității în rîndurile acestuia. în 
acest sens este citată declara
ția lui Anthony Barber, pre
ședintele partidului, care a re
cunoscut existența unor diver
gențe în rîndurile conservatori
lor, divergențe care afectează 
chiar și conducerea partidului.

El l-a calificat pe liderul 
partidului, Edward Teath, 
drept un conducător capabil să

ducă Partidul conservator la 
victorie în următoarele alegeri 
parlamentare.

Este de remarcat faptul că, 
deși problema unității partidu
lui nu figurează pe ordinea de 
zi a reuniunii de. la Brighton, 
luarea de poziție a lui 
atestă cît de acută este 
problemă.
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AUSTRIA. — Imagine din Viena (în prim-pfan 
Burgtheater-ul)
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Centrele muncitorești din 
zona diamantiferă a Sierrei 
Leone, ca și capitala țării, 
Freetown au fost, nu de 
mult, teatrul unor puternice 
demonstrații. Peste tot pu
tea fi auzită aceeași revendi
care : „Selection — la res
pect !“. In termeni mai ex- 
pliciți, e vorba de cerința de 
a se pune capăt jafului prac
ticat de societatea 
„Selection Trust" în 
diamantiferă.

...Primul diamant 
descoperit în regiunea Gba- 
baro din Sierra Leone în ur
mă cu 38 de ani. Prospec
țiunile au arătat repede că 
districtul Kono posedă mari 
zăcăminte diamantifere. Țara 
fiind sub dominația colonială 
britanică, terenurile diaman
tifere au fost imediat acapa
rate de „Selection Trust".

Metodele de exploatare ale 
lui „Selection Trust" au ținut 
ani de zile de jaful colonial 
calificat. Compania a impus 
monopolul prospecției și ex
tracției pe întreg teritoriul 
țării pe timp de 99 de ani. 
Băștinașii care încercau să 
„scormonească" pentru a găsi 
vreun diamant erau hărțuiți 
de poliția specială a lui 
„Selection” și aruncați în 
una din cele trei închisori 
„particulare” ale companiei. 
De-abia în anul 1957, cînd 
Sierra Leone intrase în peri
oada premergătoare obținerii 
independenței și ca urmare 
a violentelor ciocniri din 
iistrietul Kono, monopolul

acesta a fost formal alxiiit. 
„Selection Trust” a păstrat 
însă „legal" controlul asupra 
unei suprafețe de nu mai 
puțin de 125 000 de hectare, 
cuprinzînd, practic, cele mai 
multe dintre terenurile dia- 
mantifere.

După proclamarea indepen
denței, „Selection" a trecut

britanică 
regiunea

a fost

Diamante

• „Selection — 
la respect!“

• Demonstrații 
în Sierra Leone

la o nouă strategie : impune
rea unui statut de adevărat 
„stat în stat". A fost mult 
lărgit aparatul propriu de 
control polițienesc. Exploa
tările au fost înconjurate cu 
rețele de alarmă acționate 
prin mijloace electronice. Fo
losind șantajul economic în 
situația foarte dificilă a tînă-

rului stat, la primii săi pași, 
stăpinii lui „Selection Trust" 
au izbutit să-și mențină po
zițiile. Timp de trei ani ame- 
nințind cu stoparea produc
ției și cu scoaterea imediată 
din țară a instalației pentru 
prelucrarea primară a dia
mantelor, ei au respins și 
amînat încheierea unei con
venții, prevăzind vinzarea 
producției de diamante prin 
intermediul unui oficiu con
trolat de guvernul Sierrei 
Leone. De-abia in 1964 
ajuns la un compromis, 
lection Trust" a acceptat să 
treacă jumătate din extracția 
sa prin canalul organizației 
guvernamentale și să 
statului 10 la sută din 
ficiile nete realizate.

Lupta cu monopolul 
nic ale cărui profituri anuale 
depășesc de aproape două 
ori bugetul Sierrei Leone fye 
dificilă. Autoritățile din 
Freetown își pun problema 
creării unor instalații pentru 
exploatarea proprie a unor 
terenuri diamantifere. Pentru 
aceasta trebuiesc capitaluri. 
Pe de altă parte se profilează 
la orizont perspectiva epui
zării — în 12-15 ani — a 
rezervelor diamantifere. Ac
tualmente diamantele consti
tuie 3/5 din exporturi. Ce va 
fi în viitor ?

Mai mult ca oricînd, în Sie
rra Leone predomină convin
gerea că soluția indispensa
bilă este aceea a curmării ja
fului semi-colonial practicat 
de „Selection Trust".

verse 
bene-

bri ta

EM. RUCĂR

însemnătatea tra
diției in viața insu
lelor britanice este 
binecunoscută. Multe 
obiceiuri izvorîte în- 
tr-un moment al Is
toriei s-au înrădăci
nat atit de puternic 
încît an devenit ade
vărate instituții per
manente : și astăzi 
halebardierii inspec
tează Camera Comu
nelor înaintea înce
perii fiecărei sesiuni 
care este inaugurată 
cu mesajul tronului 
pentru a preveni un 
atentat similar eu cel 
comis în urmă cu 
multe veacuri, iar în 
Camera lorzilor exi
stă saci cu lină pen
tru spiaker... Deopo
trivă monumentele 
Londrei se bucură 
de o adevărată vene
rație, respectată și 
de edili în inevitabi
la acțiune de moder
nizare impusă de 
viață trepidantă a 
metropolei.

Fără a avea cele
britatea „Turnului" 
sau a catedralei 
Westminster, podul 
Londrei este totuși 
unul din monumen
tele îndrăgite de 
londonezi. De aceea, 
înlocuirea faimosului 
London Bridge pen
tru a veni în întâm
pinarea cerințelor 
traficului în dezvol
tare este legată nu 
numai de alegerea 
celui mai bun pro
iect din cele zece 
prezentate, cl deopo
trivă, și de soarta 
vechiului pod. Se 
poate spune chiar că

o bună parte a lon
donezilor manifestă 
— în afara conside
rentelor concrete 
pentru îmbunătățirea 
circulației — un in
teres mai mare față 
de podul oare va de
veni in cnrînd o re
licvă. Dar și in a- 
ceastă „slăbiciune" 
pentru cele „130 000 
tone de istorie" — 
cum a denumit zia-

eean.„ Reprezentan
tul municipalității 
londoneze, Harold 
King, a declarat oă 
a primit doar două 
„comunicări cu ca
racter financiar" : 1. 
O elevă din Califor
nia. in vîrstă de 15 
ani a trimis o scri
soare și a pus in plio 
o hirtle de un dolar, 
solicitind o piatră 
din pod, atunci cind

London Bridge
• Se caută cumpărători 
pentru faimosul pod • 

Două oferte și 101 dolari

se- 
vîn-

nil TIMES podul — 
se întrezărește o la
tură practică : muni
cipalitatea londone
ză a anunțat că nu a 
primit „oferte 
rioase" pentru
zarea vechiului pod, 
in ciuda zvonurilor 
puse în circulație cu 
insistență despre
concurența dintre
cițiva miliardari din 
Texas și Camera de 
Comerț a Canadei 
pentru obținerea pri
vilegiului de a de
mola podul și de a-1 
reconstrui peste

va fi dărîmat, ca s-o 
aibă ca amintire. 2. 
Un locuitor din In
sulele Virgine a tri- 

dolari, 
dobîndi 
lua ce 
cuvință 

a-

mis 100 de 
pentru a 
dreptul de a 
crede el de 
că l-ar interesa 
tunci cînd podul va 
fi dărîmat. Și King 
a adăugat că a res
tituit cei 101 dolari, 
deoarece suma era 
derizorie. Alte scri
sori n-au oferit ni
mic concret, dar au
torii lor au vrut să 
afle amănunte

pre condițiile de 
vînzare și despre is
toria podului...

Municipalitatea 
londoneză a anunțat 
că încă în curaul a- 
cestei luni va publi
ca o broșură cu fo
tografii colorate din 
istoria podului al de
talii despre măsuri
le de „demontare" și 
posibilitățile de re
construcție. La sfir- 
șitul broșurii, va fi
gura o listă albă cu 
următorul text : „Noi 
subsemnați!, ne an
gajăm să achizițio
năm și să transpor
tăm materialele pro
venite din demonta
rea podului Londrei 
și să le depozităm în 
docuri...". Și ca ul
tim omagiu adus po
dului, municipalita
tea precizează că vor 
fi preferate ofertele 
eare vor asigura re
construirea podului 
în altă parte, aoor- 
dîndu-se prioritate 
celor din Common
wealth. Lista se În
cheie la sfîrșitul lu
nii martie 1969, iar 
înlocuirea podului va 
avea loo tu 1979.

Va străluci oare 
bătrinul London Bri
dge sub soarele Afri
cii sau al unei înde
părtate insule asiati
ce sau va lua totuși 
calea Amerieii ? Du
pă cum, nu este ex
clusă primejdia ea 
odată demolat, ve
chiul pod să rămină 
pe vecie In docurile 
de pe malul Taml-
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R. F. a GERMANIEI. — Demonstrație la Bad Godesberg 
S. U. A. în Vietnam
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Vizita delegației C.C

al P. C. R în Suedia
Continuindu-și vizita pe care 

o face în Suedia la invitația 
Partidului de stînga — comuni
știi — delegația Partidului Co
munist Român, condusă de to
varășul Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., s-a întîlnit joi cu 
Knut Olsson, membru al cole
giului Consiliului municipal 
Stockholm, și cu alți membri ai 
Consiliului capitalei Suediei. In 
aceeași zi, delegația s-a întîlnit 
cu Lars Sandstrom, președintele 
Comitetului Sindicatului munci
torilor betoniști, Oile Caris, pre
ședintele Comitetului Sindicatu-

lui muncitorilor zidari, și cu alți 
reprezentanți ai conducerii celor 
două sindicate.

Seara, tovarășul Mihai Da
lea a oferit o masă la care au 
participat C. H. Hermansson, 
președintele Partidului de stînga 
— comuniștii —, Urban Karlson, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al Comitetului Central, 
Gunnel Granlid, membru al Co
mitetului Executiv, Gdsta Jo
hansson, membru al Comitetului 
Central. A participat, de aseme
nea, Eduard Mezincescu, amba
sadorul României la Stockholm.

GUVERNUL algerian a 
anunțat că acceptă ca vii
toarea conferință la nivel 
înalt a Organizației Unității 
Africane, programată pentru 
luna septembrie 1968, să aibă 
loc la Alger. Președintele 
Consiliului Național al Re
voluției din Algeria, Houari 
Boumedienne, a anunțat a- 
ceastă hotărîre secretarului 
general al O.U.A., Diallo 
Telli, care se găsește în pre
zent la Alger cu prilejul con
ferinței economice a țărilor 
în curs de dezvoltare din 
Asia, Africa și Ameripa La
tină, menționează agenția 
U.P.I.

Delegații la reuniunea la 
nivel înalt a O.U.A. de la 
Kinshasa propuseseră capitala 
algeriană ca loc de desfășu
rare a viitoarei reuniuni a 
Organizației Unității Africane.

S ES I U NEA O. N. U.
Președintele celei de-a 22-a 

sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.. Corneliu Mănescu, a 
participat joi seara la un di
neu oferit în cinstea sa de 
George Ignatieff, șeful delega
ției Canadei, reprezentant per
manent la O.N.U.

★
Vineri, președintele Adună

rii Generale, l-a primit în ca
binetul său de lucru pe secre
tarul general al Partidului 
Democrat Creștin din Italia, 
Mariano Rumor, cu care a 
avut o convorbire cordială, în 
cursul căreia au fost abordate 
o serie de probleme legate de

desfășurarea actualei sesiuni. 
Interlocutorii și-au exprimat, 
totodată, satisfacția pentru 
evoluția pozitivă a relațiilor 
româno-italiene. în aceeași zi, 
Corneliu Mănescu a mai pri
mit vizita lui Assad Khandji, 
ambasador, secretar general 
în Ministerul Afacerilor Ex
terne al Siriei, și a lui Anton 
Vratuța, șeful delegației Iugo
slave, reprezentant permanent 
la O.N.U,, cu care a discutat 
probleme ce stau în fața se
siunii.

Seara, președintele Adunării 
a luat parte la balul O.N.U. 
în cinstea reprezentanților

permanent! ai statelor mem
bre.

★
în cursul zilei de vineri, 

Mircea Malița, șeful delegației 
Române la sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U., a avut în
trevederi cu Alfonso Garcia 
Robles, șeful delegației mexi
cane, Max Jakobson, repre
zentantul permanent la O.N.U. 
al Finlandei, și Endalkachen 
Makonnen, reprezentantul per
manent al Etiopiei. în cursul 
întrevederilor au avut loc 
schimburi de păreri în legă
tură cu problemele actualei 
sesiuni a Adunării Generale.

Z. FLOREA
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U.R.S.S. încheierea
Festivalului unional
al artiștilor amatori

MOSCOVA 20. — Corespon
dentul Agerpres, N. Cristolo- 
veanu, transmite : Timp de doi 
ani, în orașele și satele din 
U.R.S.S. s-a desfășurat Festiva
lul unional al artiștilor ama
tori, consacrat celei de-a 50-a 
aniversări a Marii Revoluții

SHIGERU YOSHIDA, fos
tul prlm-mlnistru al Japo
niei în vîrstă de 89 de ani, a 
încetat vineri din viață la 
reședința sa din Oiso, situa
tă in sudul orașului Tokio.

In timpul oeiui de-al doi
lea război mondial, Yoshida 
a refuzat să se alăture cu
rentului ultranaționalist și a 
luat parte activă la mișearea 
pentru pace, fapt care a de
terminat autoritățile să-l 
aresteze. Pină în anul 1953, 
cind și-a prezentat demisia, 
Yoshida a format de cinci 
ori guvernul Japoniei.

Socialiste din Octombrie, La a- 
ceastă manifestare culturală de 
amploare și-au dat concursul 
peste 11 milioane de artiști a- 
matori din întreaga Uniune So
vietică.

La 20 octombrie, cele mai 
bune formații și soliști au luat 
parte la concertul de închidere 
a Festivalului, care a avut loc 
în Palatul Congreselor de la 
Kremlin. La spectacol au asis
tat Leonid Brejnev șt alți con
ducători de partid și de stat so
vietici. In sală se aflau, de ase
menea, oaspeți din străinătate 
sosiți la invitația Ministerului 
Culturii al U.R.S.S. Din Repu
blica Socialistă România a par
ticipat Cornelia Filipas, secre
tar al Consiliului așezăminte
lor culturale din cadrul Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
și Artă.

Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes.

• PRINTRE cei 11 criminali 
de război naziști judecați în 
prezent în orașul Darmstadt, se 
află și August Hefner, fost ober- 
sturmfiihrer S.S. El a fost aghio
tantul lui Blobel, comandantul 
detașamentului de pedepsire 
S.S. „4-A", care a executat în 
perioada 1941—1942 pe teritoriul 
Ucrainei peste 80 000 de cetățeni 
sovietici. Hefner a participat di
rect Ia execuțiile de la Babîi 
Iar, de lingă Kiev, iar în locali
tatea Belaia Țerkov a executat 
90 de copii pe care în prealabil 
îi ținuse timp de mai multe zile 
închiși fără să le dea apă și 
mîncare.

la Bonn la «fîrșitul acestei luni, 
imediat după încheierea vizitei 
cancelarului Kiesinger la Lon
dra. Iordania și-a menținut re
lațiile diplomatice normale cu 
R.F.G. după ce alte țări arabe 
au întrerupt relațiile- lor cu a- 
ceastă țară pentru că a recunos
cut Izraelul.

•••••••••••••• ••••••••••••

• UN PURTĂTOR de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R.F.G. a declarat vi
neri că regele Hussein al Iorda
niei va efectua o vizită oficială

MAI multe incidente ra
siale au izbucnit joi seara 
intr-un cartier al populației 
de culoare din Los Angeles, 
fn urma ciocnirilor dintre 
manifestanți și poliție au 
fost arestate peste 30 de per
soane. Incidentele au avut 
loc în apropierea cartierului 
Watts, unde s-au semnalat, 
anul trecut violente inciden
te între manifestanți negri și 
poliție, soldate cu numeroa
se victime și arestări.

Represiunile din Grecia
• Declarațiile premierului grec fi reacțiile daneze • An-

chetă judiciară împotriva lui Mikis
Intr-o declarație făcută joi u- 

nul grup de ziariști americani, 
primul ministru al Greciei, 
Constantin Kolias, nemulțumit 
de atitudinea țărilor scandinave 
față de noul guvern militar grec 
a afirmat că în cazul în care ele 
iși vor menține actuala poziție 
„Grecia nu va ezita să rnpă re
lațiile comerciale cu aceste 
țări".

După cum se știe, țările 
dinave au cerut Comisiei 
pene a drepturilor omului 
nalizeze situația creată in 
cia după lovitura militară
21 aprilie a.c., subliniind că in a- 
ceastă țară sînt încălcate cele 
mal elementare drepturi și li
bertăți democratice.

întrebat cînd vor avea loc a- 
legerile parlamentare promise, 
el nu a precizat nici o dată si
gură.

scan- 
euro- 
să a-
Gre- 
de la

★
Referindu-se la declarația fă

cută de premierul grec, primul 
ministru al Danemarcei, Jens 
Otto Krag, a subliniat că dacă 
Grecia va împiedica sau va 
rupe relațiile comerciale cu Da-

BERNARD LOVELL, di
rectorul Observatorului bri
tanic Jodreli Bank, a primit 
o telegramă de la prof. Kel- 
dîș, președintele Academiei 
de Științe a U.R.S.S., în care 
acesta mulțumește colectivu
lui Observatorului brltanio 
pentru că a urmărit traiec
toria stației automate „Ve- 
nus-4" care a aterizat pe 
planeta Venus.

Theodorakis

UN GRUP de anchetă al organizațiilor studențești din 6 țări 
a făcut cunoscut că „Conferința internațională a studenților", 
al cărei sediu se află în Olanda, a primit 70—90 la sută din fon
durile necesare activității sale din partea Agenției centrale de 
investigații (C.I.A.). Grupul de anchetă s-a ocupat de această 
problema chiar din însărcinarea Conferinței. în raport se preci
zează că numai reprezentanții americani în conducerea acestei 
organizații știau de fondurile primite din partea C.I.A., ascun- 
zmd acest lucru reprezentanților altor țări. Grupul de anchetă 
a fost alcătuit din reprezentanții studenților din Belgia, Anglia, 
Costa Rica, Ghana, Irlanda și Malaya.

nemarca, aceasta va fi o încăl
care a obligațiilor ce îi revin în 
calitate de membru al G.A.T.T. 
și O.E.C.D. Krag a adăugat că 
„de acum înainte Ambasada da
neză de la Atena va fi condusă 
de un însărcinat cu afaceri, și 
nu de un ambasador".

★
O anchetă judiciară, a fost 

deschisă împotriva cunoscutului 
compozitor Mikis Theodorakis, 
a anunțat joi seara ministrul 
grec al ordinii publice, Pavlos 
Totomis. După cum se știe, 
Theodorakis se află în stare de 
arest. El este acuzat de a se fi 
manifestat împotriva actualului 
regim militar.

Ministrul a precizat că alte 30 
de persoane, în prezent deținute, 
sînt, de asemenea, supuse unei 
anchete judiciare. Tribunalul 
militar din Salonic a condamnat 
joi la 16 ani închisoare pe fostul 
deputat al E.D.A., Pashalis Du
kas, acuzat, intre altele, de a fi 
tulburat relațiile Greciei cu o 
țară aliată prin imprimarea si 
distribuirea unor manifeste anti- 
americane și de a fi insultat au
toritățile. Faptele ce i-au fost 
imputate lui Dukas datează di
naintea loviturii de stat din 
aprilie a.c. El a fost arestat 
noaptea loviturii și deportat 
Insula Yaros.

21 
în 
în

Verdictul n-a fost
pronunfat...

Un juriu alcătuit numai din albi, însărcinat cu judecarea a 18 
persoane acuzate de a fi complotat asasinarea, in 1964, a lui 
Michael Scherener și Andrew Goodman din New York și a lui 
James Chaney din Meridian — luptători pentru drepturile civile, 
s-a declarat incapabil să ajungă la un verdict. Printre acuzați se 
află Lawrence Rainey, șeriful regiunii Manitoba, Cecil Price, 
ajutorul șerifului, și Sam Holloway Bowers, identificat de F.B.I. 
drept „Dragon imperial" al organizației rasiste Ku-Klux-Klan.

Potrivit legilor existente în statul Mississippi, pentru crima lor 
acuzații sint pasibili de o pedeapsă de cel mult zece ani închi
soare și o amendă de 5 000 de dolari, pentru „încălcarea legii 
drepturilor civile" cate datează din 1870.

Judecătorul Harold Cox a cerut juriului să se întrunească din 
nou și să încerce să ajungă la o hotărîre.

Președintele statului Con
go (Kinshasa), Joseph Mo
butu, a aprobat ca mercena
rii conduși de colonelul 
Schramme, încercuiți în 
orașul Bukavu, să părăseas
că tara cu sprijinul Crucii 
Roșii internaționale. Infor-
mînd despre hotărirea pre
ședintelui Mobutu, postul de 
radio Kinshasa menționează 
că evacuarea mercenarilor 
trebuie făcută fără ca aceș
tia să pună condiții preala
bile, - -
hotărirea 
niunea la 
ganizației 
Postul de 
congoleză 
odată, că președintele Mo
butu va semna un decret de 
amnistie pentru o parte din 
jandarmii katanghezi. In ca
zul în care colonelul Schram
me și oamenii săi nu vor pă
răsi teritoriul congolez, a- 
tunci guvernul de la Kin
shasa se va vedea nevoit să 
intervină cu forțele armate 
împotriva acestora, așa cum 
s-a hotărît la Conferința 
O.U.A. la nivel înalt, arată 
postul de radio Kinshasa.

respectîndu-se astfel 
adoptată de reu- 
nivel înalt a Or- 
Unității Africane, 
radio din capitala 
a informat, tot-

• TRANSATLANTICUL „Qu
een Mary", și-a încheiat cea din 
urmă cursă sub pavilion brita
nic, sosind joi în portul Sout
hampton. Peste 1600 de persoane 
au însoțit celebra navă in a- 
ceastă „călătorie de despărțire". 
„Queen Mary", care a fost vîn- 
dută nu demult de compania en
gleză „Cnnard" municipalității 
din Long Beach (California), va 
părăsi definitiv Anglia la 31 oc
tombrie, cînd va porni în larg 
pentru a întreprinde, de data a- 
ceasta sub auspiciile noilor pro
prietari, nltima sa croazieră de 
39 de zile.

Primarul orașului Munchen. 
Hans Jochen Vogel, călătorind 
cu tramvaiul a „uitat" să plă
tească o taxă suplimentară in
trodusă recent de propriul său 
consiliu municipal care a ridi
cat tarifele de transport în co
mun. Fiind descoperit de un 
controlor, Vogel a trebuit să 
plătească o amendă de 10 mărci 
sub privirile amuzate ale celor
lalți călători.

POTRIVIT calculelor efectuate de statisticieni, la 20 noiem
brie a.c. în jurul orei 15 GMT, populația Statelor Unite va atin
ge cifra de 200 milioane. Numai Republica Populară Chineză, 
India și Uniunea Sovietică au o populație de peste 200 milioane 
de locuitori.

Populația de culoare va reprezenta circa 11 la sută din cifra 
de 200 milioane locuitori.
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