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Un clmp încă neasanat de 

manifestare a escrocului este 
întinsul relief al sentimente
lor unde individul lipsit de 
scrupule, trîntor cu vechi 
sau mai noi stagii, aflat în- 
tr-un divorț total sau partial 
cu normele conviețuirii lo
iale, reușește, prin înșelă
ciune, furt sentimental, prin 
șiretlicuri, manopere frau
duloase cu aparente legale, 
să exploateze disponibilități
le afective ale celor din jur 
obținînd avantaje materiale 
nemuncite în numele unor 
sacre sentimente omenești. 
Cu masca sentimentală se
disimulează escrocul, încă, 
într-o gamă largă de împre
jurări : perfectarea unei că
sătorii care-i facilitează sta
bilirea într-o localitate, în
sușirea egoistă a agoniselii 
dinaintea mariajului a celui
lalt partener și apoi divor
țul. concubinajul cu o per
soană mult mai în vîrstă din
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punga căreia escrocul suge 
trîntor și nesățios, seducerea, 
prin atentatul la pudoare, a 
unor adolescente, cînd vigi
lenta părintească a acestora 
moțăie, transformarea per
soanei pe care o subjugă 
prlntr-un anumit farmec fi
zic sau o meșteșugită suspi- 
nare cu vorbe picurate cu 
miere, într-o unealtă de pro
curare, tot fără muncă, a u- 
nor mijloace ilicite de exis
tență etc. Oriunde, escrocul

lasă însă amprentele sale su
fletești și sentimentele sale 
alterate de calcule meschine, 
subumane, emană o duhoare 
care-1 trădează. Deci, extir
parea sa individuală și so
cială este posibilă.
ORA 16,16 :

MARTORUL DEVINE 
INCULPAT

Puțini dintre cel care tl- 
xeau sala nr. 2 de ședințe a 
Tribunalului raional Tudor 
Vladimirescu în ziua de 5 de
cembrie au fost surprinși 
cînd. la cererea procurorului, 
președinta completului de ju
decată admite ca martorul 
în procesul Elena Georgescu 
să compară în calitate de in
culpat. Probele îndreptățeau 
decizia luată în instanță. La 
Nuț Vasile schimbarea cali

tății sale în acest proces nu 
trăda vreo surprindere. Știa 
ce știa, mai mult și mai bine 
decît ceilalți.

în urmă cu cinci ani (cînd 
amîndoi aveau aceeași vîrs
tă : 16 ani) cel doi s-au cu
noscut și o idilă fără urmări 
le-a consumat atunci cîteva 
zile. S-au despărțit apoi și 
în viața celor doi au inter
venit, așa se pare, preocu
pări firești de profilare a u- 
nei situații profesionale. Dar 
tentațiile traiului ușor, fără 
muncă, le-a pus la încercare, 
pulverizînd hotărîrea de a 
trăi cinstit și amîndoi s-au 
regăsit fără osteneli. Pe la 
începutul acestui an, Nuț 
Vasile după ce fusese pasa
ger prin cîteva locuri de 
muncă a abandonat orice 
gînd de a trăi la fel ca cei
lalți încercînd escrocheria 
sentimentală. Sub influenta

acestuia, E.G. și-a părăsit fa
milia în luna mai, locuind cu 
acesta la diferiți prieteni si 
în ultimul timp la Lunguț 
Stefan unde se pripășise și 
Meroiu Tudor (amîndoi îm
prieteniți în aceeași școală 
de corecție și amîndoi fără 
ocupație). Toți trei — oa
meni tineri și cu profesie ca
lificată — au trăit luni la 
rînd prin E.G. care își spo
rea numărul cunoștințelor 
sentimentale cu cîștiguri bu
ne și fura în același timp, cu 
o egală predilecție ceasuri 
de la diverși bărbați. Tran
scriu din declarația făcută 
de aceasta organelor de an
chetă : „De cînd am început 
să fur a știut șl concubinul 
meu Nuț Vasile, deoarece cu 
toate obiectele furate veneam 
Ia el ; eu îi spuneam de unde 
provin obiectele respective. 
De față erau *1 ceilalți adică

Lunguț Vasile și Meroiu Tu
dor care au auzit cind eu am 
spus cum am procedat cu 
reclamanții (urmează numele 
celor care au favorizat di
rect totala corupere a aces
teia și o să vedem de ce sînt 
doar parte civilă în acest 
proces — n.a.). Mai precizez 
cu Nuț Vasile este o fire ge
loasă, însă cînd îi spuneam 
că am fost cu alți bărbați și 
le-am furat ceasurile el 
nu-mi reproșa. De asemenea, 
el nu-mi cerea cont cînd 
plecam fără el deoarece el 
știa unde merg și știa cu ce 
am să vin. Au acceptat cu 
toții acest lucru pentru că 
nici unul nu avea vreo ocu
pație și neavînd alt mijloc 
de existență singura sursă de 
venit pentru toți era produ
sul realizat prin furturile co
mise de mine". Că exista un 
consens unanim al grupului

celor patru ne-o dovedesc si 
declarațiile celorlalți. NUT 
VASILE : „Părerea mea este 
— își dă escrocul fariseu cu 
părerea — că G.E. fura a- 
ceste ceasuri de la bărbați 
cunoscuți și necunoscuți. Vi
na mea este (cîtă falsă can
doare suportă hîrtia !) că nu 
am sesizat organele de mili
ție despre activitatea aces
teia deși știam că fură. Eu 
personal (pentru divertis
ment ?) am furat un acumu
lator de motocicletă..." LUN- 
GUȚ ION: „Mi-am dat seama 
că ea (G.E.) se ocupa cu fur
turi și Nuț Vasile care era 
concubinul ei știa acest lucru 
și accepta". Si într-o altă de
clarație : „Pentru a ne între
ține numita G.E. a comis mai 
multe furturi de ceasuri de 
mînă...“.

într-o bună zi, cam sătulă 
de această ocupație G.E. a 
avut o tresărire de prudență 
dar Nuț Vasile și-a încercat 
pe pielea ei puterea pumni
lor și a picioarelor. Altă dată 
și-a exersat și seducția o- 
rală : „Dacă te vor prinde 
voi veni cu tine în închisoa
re". Se află acum alături de 
concubina sa în aceeași ca
litate de inculpat dar nu prin
VARTAN ARACHELIAN

ION RUSU

(Continuare în pag. a V-a)

Cu mai bine de un sfert de 
secol în urmă cînd pe un front 
din Africa de est, din timpul 
celui de-al doilea război mon
dial, pacientul Washkanskv 
se prezenta la medicul stoma
tolog Blaiberg pentru un 
banal tratament dentar nici 
unul dintre ei n-ar fi 
bănuit că vor deveni peste 
ani, prin miracolul „mîinilor 
de aur“ ale copilului de a- 
tunci Chris Barnard eroii unei 
nemaiauzite, nici în cele mai 
înfierbîntate fantezii literare, 
aventuri a inimii. Ați trecut 
de atunci un sfert de secol și 
încă cîțiva ani și lumea asistă 
în aceste zile la unul dintre 
cele mai pasionante dueluri ale 
chirurgiei umane cu moartea. 
Scena acestei miraculoase a- 
venturi a devenit de o lună 
de zile liniștitul spital Groote 
Schuur din Capetown. Pro
tagoniștii acestei dramatice în
cleștări omenești, cîteva nume 
necunoscute nînă mai ieri : 
profesorul Christian Barnard. 
Louis Wașhkansky. Philip 
Blaiberg. Cel de-al doilea, 
„bărbatul cu inimă de fată" 
a părăsit, dună 18 zile care au 
impresionat lumea, scena, lă- 
sînd un nume. Nume de în
ceput în noua sfidare umană 
aruncată condiției biologice și

termen de reper într-o disci
plină chirurgicală la al cărei 
act de constituire spectaculară 
asistăm cu toții.

O filă obișnuită 
de calendar

La Grotte Schuur din Ca
petown în ajunul zilei de 3 
decembrie echipa de chirurgi 
a profesorului Barnard intrase 
în alertă. Decizia era luată, 
consimțămîntul pacientului lă
sase mînă liberă experienței 
chirurgicale fără precedent. Un 
prag dintre cele mai formi
dabile ale medicinii pentru 
care optimismul cel mai de 
sus al prognozelor științifice îi 
situa realizarea la sfîrșitul a- 
ceștui mileniu se afla în aju
nul escaladării sale. în acea 
noapte de 2 spre 3 decembrie 
echipa în halate albe din să
lile sterilizate ale modestului 
spital aștepta ora H.

Un automobil derapînd în 
mare viteză îndolia familia ti
nerei funcționare de la o bancă 
din Capetown mijind speran
țele familiei Washkansky, al

N. RADU

(Continuare în pag. a V-a)

„99 la sută cîștigăm! 1 la 

sută e... modestie"
„BLITZ" pe aeroportul Băneasa cu CRIS
TIAN GAȚU, „întîrziatul" de la Campiona

tele mondiale studențești de handbal

Interviu cu FLORIAN ALBERT în exclu 
sivitate pentru „Scînteia tineretului"

ANII DES

COPERIRII

FOTBALULUI

Florian Albert, centrul 
înaintaș al naționalei R. P. 
Ungaria, a fost declarat — 
pe baza unei anchete între
prinse de revista „France 
Fotbal" — CEL MAI BUN 
FOTBALIST EUROPEAN 
AL ANULUI 1967.

Ziarul nostru va reuni în 
cîteva reportaje-interviuri 
confesiunile lui Albert 
despre el și despre fotbal 
acordate pentru „Scinteia 
tineretului". (Citiți In pa
gina a IV-a prima parte a 
acestui reportaj-interviu.)



AZI
VREȚI SĂ FACEȚI CUNOȘTINȚĂ?

Lucia Gogulescu — 21 ani, 
studentă anul IV medicină — 
Six. Șerban Vodă nr. 41 ra
ionul Nicolae Bălcescu, Bucu
rești (literatură, schimb de 
ilustrate, teatru, cinema).

Mihuț Solomon, 26 ani, 
electrician, str. Mihai Viteazu 
nr. 55 Salonta, regiunea Cri- 
țana (schimb fotografii cu ar

tiști, schimb ilustrate, litera
tură).

Rodica Dinu, 20 ani, fun
cționară str. Intrarea aviator 
Caranda, Bloc B 1 ap. 26, ra
ionul Lenin, București (mu
zică, sport, literatură, schimb 
ilustrate).

Dorel Stăvili, 19 ani, elev

la liceul seral, localitatea Gu- 
rabarza, Bloc 4, etaj 2, ca
mera 8, raionul Brad, regiu
nea Hunedoara, (schimb ilus
trate, cinema, diverse).

Cornelia Sorina Barok, 19 
ani, studentă anul II Institu
tul de limbi străine, B-dul 
Metalurgiei nr. 13 scara 4, 
Bloc 03, apartament 123, ra

ionul Nicolae Bălcescu, Bucu
rești (schimb de ilustrate).

Stancu Bodea 22 ani, pro
fesor, str. Sfintu Ilie nr. 7 ra
ionul Nicolae Bălcescu, Bucu
rești (literatură, sport, mu
zică, schimb de ilustrate).

Eliza Canea, 18 ani, tehni
cian veterinar, comuna Odăile

raionul Cislău, regiunea Plo
iești (teatru, literatură, poe
zie).

Silvia Cozma, 18 ani, elevă 
clasa Xl-a cartierul T.C.R.
Blocul nr. 52 — apartament
11, orașul Gheorghe Gheor-
ghiu-Dej, regiunea Bacău
(cinema, teatru, diverse).

SPECTACOL
IN MIJLOCUL NATURII

La inițiativa Comitetului 
regional U.T.C. Iași s-a des
fășurat între 20 decembrie — 
10 ianuarie, un festival al 
teatrului folcloric legat de 
sărbătorirea anului nou. Pe 
scenele căminelor culturale 
s-au întrecut în măiestria in
terpretării tinerii din Lespezi 
și Costești, Podu lloaie și 
Pașcani, Tg. Frumos, Cotnari 
și Hîrlău. MU și mii de oa
meni s-au așezat în bănci șl 
i-au aplaudat pe cei din fața 
cortinelor. Pe dinaintea lor 
au trecut cerbii și urșii, călu
ții și capra, haiducii și vrăji
toarele, personaje de legendă 
și basm, care le-au încîntat 
privirile ceasuri în șir. Zile 
și nopți întregi dacă ar fi ți
nut acest spectacol nimeni nu 
s-ar fi mișcat de la locul lui. 
Pe mulți dintre participanți 
i-am văzut intrînd in curți și 
urînd la ferestrele gospodari
lor ca intr-o avanpremieră a 
unui formidabd spectacol dat 
în fața naturii. Inepuizabili 
este fantezia creatorilor popu
lari. Pornind de la costumele 
de un colorit rar înttlnU și 
de la măștile pe care numai 
ei, făcătorii basmelor și ai le
gendelor, și le pot închipui și 
pînă la descântecele spuse a- 
proape în șoaptă pe o melo
die de fluier, la urechile cer
bilor, totul semăna cu o mul
ticoloră fantezie de iarnă cre
ată anume pentru sărbătoa
rea aceasta. Descîntecul care 
tn esență este o urare de bel

șug adusă cîmpiilor și apelor, 
munților și văilor așa cum 
este spus, transmit fiorul liric 
al celei mai perfecte poezii 
populare. Jocul haiducilor și 
lupta lor cu potera pentru 
libertate, încrucișarea spade
lor și dansul căpitanului și al 
alesei sale, trasmit siguranța 
unor interpreți de înaltă cla
să. In trecerea lor donwală 
pe uliți, șunîndu-și numai 
zurgălăii, căluții își loveau 
ritmic cișmele și chiuiau la 
răstimp vestindu-și sosirea

Timp de cîteva zile i-am 
privit uimit pe acești păstră
tori ai comorilor de cîntece și 
de voie hună Eficiența aces
tui festival este inutil să o 
descriu. Prin numărul echi
pelor participante, si prin 
calitatea spectacolelor, festi
valul teatrului popular din 
regiunea Iași poate fi așezat 
cu cinste alături de tradițio
nalul festival al artiștilor 
amatori din întreaga țară. Mă 
gîndesc că organizarea unui 
asemenea gen de spectacol 
ar trebui preluat și în celelal
te regiuni, scotîndu-se la 
iveală comorile nepieritoare 
ale tezaurului folcloric. Entu
ziasmul cu care a fost îiT'm- 
pinat în regiunea lași, dove
dește din plin că nu numai 
locuitorii satelor, ci și cei ai 
orașelor sînt mari amatori de 
teatru folcloric.

C. GEORGESCU

DIN ISTORIA JOCURILOR»

OLIMPICE
ORIZONTAL
l) Celebru atlet din anti

chitate originar din Tassos, 
învingător în peste 1 400 în
treceri din Grecia, la Olim
pia de două ori, în 480 și 476 
i.e.n. — Orașul gazdă a celei 
de a XVII-a ediții a Jocuri
lor Olimpice de vară. — 2) 
Atlet din Laconia victorios 
la prima ediție a probei de 
pentatlon a adolescenților la 
Olimpiada din 628 i.e.n. — 
Fermentul sucului gastric. 3) 
Locul de desfășurare a pro
belor olimpice fpl) — în ur
ma unui start greșit. 4) Mă
sură de greutate în tara o- 
limpiadei trecute... — ...și un 
oraș în aceeași țară. — Per
sonaj din feeria engleză. 5) 
Campioană română la jocu
rile olimpice de la Roma. — 
Probă care figurează pentru 
prima oară în programul 
Jocurilor olimpice din 708 i. 
e .n. 6) Hshn Arcie — Plan
tă texti’ă — Locul desfășu
rării celei de a XVIIT-a e- 
ditii a jocurilor olimpice. 7) 
Io'anda Balaș. Wilma Ru
dolph... (sing). — Maraton ! 
8) Vreme nefavorabilă — 
Din neamul anților — Kin
sey Dani»]. 9) Mihaela Pe
nes — Podiumul învingăto
rilor pentru orice partici
pant la jocurile Olimpice. — 
Literă armenească. 10) Ca- 
cusis Perjele — Țară unde 
se vor desfășura Jocurle O- 
limpice din 1968 — Unitate 
d« măsură chinezească. 11) 
Schior austriac care a cîști- 
gat trei probe olimpice la 
Cortina D’Ampezo. — Cel 
rr>și strălucit atlet al anti
chității, născut la Crotona. 
de sase ori cîstigător al cu
nunii de măslin la Jocurile 
Olimpice din anul 540. 532 
pînă în 516 i.e.n. 12) Probă 
olimpică prețuită de greci 
pentru frumusețea mișcări
lor. Imortalizată de Myron. 
— Probă olimpică desfășu
rată pe diferite distante cla
sice (4000 m. 1600 m) (pl).

1) Arbore foarte rezistent, 
originar din India — Alergă
tor german campion olimpic 
la Roma, primul atlet care 
a realizat 10 sec. pe 100 m. 
plat. — Scade ! 2) Atlet la- 
cedomonian cîștlgător al 
probei de lupte la Jocurile 
olimpice din 708 i.e.n. — 
Pronume. 3) Locul unde s-a 
desfășurat întiia ediție a 
jocurilor Olimpice moderne.
— Atletul laconian care a 
învins în prima ediție a pen
tatlonului la Jocurile O- 
limpice din 708 i.e.n. 4) Ma
nieră de joc — Glie neîn
cepută — Lee Calhoun sau 
Lenct curt. 5) Calitate a 
mișcărilor gimnaștilor — 
Meadows Earle. 6) Nicolae 
Ionescu. — Campion olimpic
— orașul gazdă al olimpia
dei din 1920. 7) Localitate 
din S.U.A. (Texas) - Praf 
de șters. 8) Final — Soția 
lui Stroe Buzescu (m. 1640). 
9) Platou și trecătoare în 
Munții Altai. — Centru de 
industrie farmaceutică 10)... 
Sub faldurile drapelului ce
lor cinci cercuri — Lund
quist Erik. 11) Probă atle
tică inclusă în programul 
Jocurilor Olimpice în 1896 
în amintirea faimoasei vic
torii repurtată de greci con
tra perșilor, și anunțată la 
Atena de Filipides. — Unul 
dintre iloți ! 12) Maratonist 
etiopian. — Zonele preferate 
de olimpiadele albe.

DUMITRU IACOBESCU

UN
PORTRET 
PENTRU 
ALBUMUL 

DV.

K i r k

SPIRIT INVENTIV

DOUGLAS
S-a născut la 9 decembrie 

1919 la New York. După ab
solvirea cursurilor de ■ artă 
dramatică și filozofie se de
dică începînd din anul 1946 
carierei cinematografice. Cu 
prilejul unei vizite întreprin
se în 1966, tn țara noastră, 
actorul și-a exprimat dorința 
de a colabora eu cineaștii ro
mâni.

Spectatorii noștri l-au vă
zut pe ecran tn cîteva din 
rolurile sale de prestigiu. 
„Van Gogh". „Discipolul dia
volului". „Ultimul tren din 
Gun Hill", „Ulisse, „Sparta- 
cus" urmînd să-l retnttlneas- 
că tn curînd și tn alte pro
ducții printre care „Eroii de 
la Telemach"

Din bogatul său palmares 
cinematografic menționăm 
cîteva filme de mare succes 
tn care Kirk Douglas reali
zează creații valoroase: 
„Campionul", „Deșertul fri
cii". „Valea uriașilor", „Me
najeria de sticlă"-, „Omul 
fără stea". „20000 de leahe 
sub more". „Legături secre
te". „El Perdido". ..Singuri 
stnt netnfricații", „Ultimul de 
pe listă", ,.Un om trebuie si 
moară", „Șapte zile din luna 
mai", „Caravana de foc".

Un grup de studenți de 
la Institutul politehnic — Ga
lați, secția nave, care se spe
cializează în domeniul na
velor rapide, au conceput 
sub conducerea lui Matei 
Kiraly, student în anul IV 
un nou șl original tip de 
navă de viteză : NAVA CU 
ROTOARE PORTANTE 
IMERSE, asemănătoare na
velor rapide, cum sînt: na
vele cu aripi, navele cu per
ne de aer sau ecranoplanele. 
Nava cu rotoare este capa
bilă să dezvolte o viteză 
mare, reducînd rezistența la 
înaintare prin ridicarea cor
pului ei deasupra suprafeței 
apei în timpul mersului. De
osebirea esențială și nouta
tea acestei soluții constă 
doar in aplicarea unul nou 
organ portant : rotorul
imers.

Ce e rotorul portant imers ? 
Cine e Matei Kiraly ? Ce 
înseamnă „spiritul de echi
pă" in invenții ? Cum s-a 
născut „Luceafărul" și care 
sînt aplicațiile lui practice ? 
Eforturile, osteneala inven
tatorului sînt real răsplăti
te ? Prin ce, în primul 
rînd ?

Tuturor acestor întrebări, 
privind invenția studenților 
gălățeni, ne rezervăm, cu în
găduința dv„ dreptul de a 
răspunde tn ziarul nostru de 
duminica viitoare.

Mașinile electronice de cal
cul au un concurent reduta
bil. E vorba de prodigiosul 
matematician englez Willem 
Klein.

Klein s-a dovedit a fi un 
calculator de forță încă din 
primii ani de școală și i-a ui
mit pe toți cei din preajma 
lui prin operațiuni complicate 
matematice efectuate cu iu
țeala fulgerului. A multiplica 
numere de cinci cifre este 
pentru el o chestiune de cîte
va secunde s de exemplu, 
Klein calculează în 84 de se
cunde o operație de genul : 
1388 978 361 X 5 645 418 496 
=■ 7 841 364 129 738 165 056,
Acest total cere 25 de înmul
țiri cu două numere de cîte 
două cifre și 24 de adunări cu 
numere de patru cifre — în 
total 49 de operațiuni. Mate
maticianul englez efectuează 
cu aceeași ușurință diviziu
nea, adunarea, extragerea ră
dăcinilor, logaritmilor și fac
torilor.

Aptitudinea aceasta extra
ordinară se bazează pe o fe
nomenală memorie a cifrelor 
și pe o rapiditate extraordi-

„omii- 
ni ii mu 

viir

• In vecinătatea unui sat 
din Charintia, în Austria, 
turiștii care trec pe drumul 
ce duce la Klagenfurt, rămîn 
uimifl in fața jinui pilon 
uriaș de transmitere a înal
tei tensiuni. Pe o placă fi
xată la baza stîlpului se 
poate citi : „Este interzisă 
atingerea firelor electrice 
căci există pericolul de a fi 
electrocutat și ucis pe loc. 
Contravenienta vor fi pedep
siți cu amendă".

e Nunta de argint după 
25 de ani de la căsătorie, de 
aur și de diamant la 50 de 
ani și respectiv GO de ani, 
sînt sărbătorite în generai 
de perechile fericite care au 
putut să trăiască împreună 
o viață îndelungată, împăr
țind aceleași bucurii și ne
cazuri. Iată însă că în satul 
Bretonniers din cantonul el
vețian Vând, soții Rover- 
chon au sărbătorit 70 ani de 
la căsătoria lor. Ei aveau 
95 și 90 ani respectiv. Faptul 
este atît de rai încît nu s-a 
stabilit un nume pentru a- 
cest gen de aniversare, dar 
mergînd pe scara valorilor 
dela luate în discuție, pro
babil va căpăta numele de
nunța de radium.

• Se numește Caruso și 
este un cline american. El 
își acompaniază peste tot 
stăpina — pînă și Ia pian. Au 
fost necesari doi ani de exer
ciții răbdătoare pentru a-l 
transforma in cel mai bun 
tenor canin din Statele Uni
te ale Americîi.

• Cea mai faimoasă colec
ție de cărți de joc se află în 
Anglia, și ea numără nu mai 
puțin de 7.000 de perechi. 
Dintre ele, remarcabile sint 
de pildă, nn joc format din 
discuri de os foarte subțiri, 
un joc de pichet executat la 
Viena, acum o sută și cinci
zeci de ani. care poartă im
primat tn dosul fiecărei 
eărti, note muzicale care, a- 
șezind cărțile in ordinea im
portantei, alcătuiesc o serie 
de cunoscute valsuri viene- 
ze. Jocul cei mai prețios, 
pare să fie cel executat în 
1862 în care fiecare carte 
poartă pe spate imprimat 
un peisaj din Anglia. Nu 
este nevoie de demonstrat 
că valoarea acestor perechi 
de cărți este pur artistică.

• Lozas Mirijone, cetă
țean din statul Mexico a 
fost atacat pe un drum sln- 
gurateo de un hoț, care l-a 
somat să-i predea toti banii 
ce-l are asupra sa. Lozas 
n-a opus nici o rezistență, 
dar a început să se plîngă 
spunînd eă soția sa este bol
navă, și oă fără această su
mă de bani, copiii lui vor 
muri cu siguranță de foame. 
Hoțul — „băiat bun" — s-a 
înduioșat, i-s Inapdlat suma 
de bani, dar i-a reținut 10 
la sută, motivînd că acest 
minimum reprezintă suma 
pe care o datorează cartelu
lui din care face parte în 
raport cu suma ce și-ar fi 
însușit-o.

SĂPTÂMiNA VI
u premiera TEA

TRALA : Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" : „Come
die pe întuneric" de Peter 
Shaffer. Regizor : Valeriu 
Moisescu. Din distribuție : 
Stefan Bănică. Mariella Pe
trescu, Puiu Hulubei. Gina 
Patrichi, Wally Voiculescu- 
Pepino.

O PREMIERA CINEMA
TOGRAFICĂ : „Corigenta
domnului profesor". Scena
riu : Ion D. Sîrbu ; regla : 
H. Boroș. Interpret! : Marcel

ITOARE VĂ
Anghelescu, Ion Mânu. Sil
via Fulda, Alex. Giugaru, 
Gr. Vasiliu Birlic, Dem. Ră- 
dulescu. Puiu Călinescu etc. 
Billy mincinosul, producție 
engleză, semnată de John 
Schlesinger, cu : Tom Curte- 
nay, Julie Christie. Wilfred 
Pickles.

CONCERTE : Dirijorul ja
ponez Takashi Asahina, la 
pupitrul Filarmonicii, pre
zintă în primă audiție bucu- 
reșteană „Două mișcări sim
fonice" de compatriotul său

RECOMANDĂM:
Hiroshi Oguri și Simfonia I 
de Brahms, Concertul nr. 1 
pentru vioară și orchestră 
de Paganini, solist Ion Voicu.

CONFERINȚE : „Tineretul 
— la dimensiunea vieții con
temporane". Conferențiar : 
poetul A. I. Zălnescu. ■

EXPOZIȚII : Expoziția de 
pictură — Richard Antohl.

NOUTATI BELETRISTI
CE : „Oul și sfera". Poeme 
de Nichlta Stănescu. „Mese
ria de a trăi" de Cezare Pa- 
vese.

MINCIUNA
OAMENII DE ȘTIINTA AFIRMĂ : 

CINE E PRIETEN CU ADEVĂRUL
ÎȘI FEREȘTE INIMA ȘI NERVII

O veste tristă pentru mincinoși! Trei 
grupe de cercetători din țări diferite — 
Austria, Olanda și Statele Unite au ajuns, 
în mod independent și paralel la una și a- 
ceeași concluzie oficializată în lucrări știin
țifice ■ minciuna poate scurta viața.

Argumentația, bazată pe studierea unui 
număr de circa 100 000 de cazuri este, pe 
scurt, următoarea : fiecare mincinos trăieș
te mereu cu teama de a fi „prins cu min
ciuna". Nervii săi sînt încordați o mare 
fracțiune de timp, inima lor bate mai re
pede, circulația sîngelui, funcțiile normale

POATE SCURTA
ale ficatului, rinichilor suferă, cu trecerea 
timpului dereglări mai mult sau mai puțin 
accentuate. La mincinoșii notorii se obser
vă, fără excepție, în decursul unei perioade 
mai îndelungate un zdruncin nervos gene
ral foarte accentuat : Cu ajutorul mașini
lor electronice, cercetătorii americani au 
calculat că un om care minte frecvent tră
iește cu patru ani mai puțin decît ar fi 
normal la structura lui psiho-fizică.

In același timp amintitele grupe de oa
meni de știință au ajuns la concluzia că 
minciuna ar putea fi lecuită asemenea unei 
boli psihice. Prima premiză pe acest drum 
— afirmă ei — este posibilitatea foarte 
precisă de a „diagnostica" mincinoșii. In 
cursul unor experiențe cu ajutorul unor

• •

aparate fotografice speciale și instrumente 
optice de măsură, cercetătorii olandezi au 
depistat la 5 000 de persoane chiar și cele 
mai mici denaturări ale adevărului. Pupila 
ochiului omenesc — afirmă acești cercetă
tori — prezintă o dilatare abia perceptibi
lă la orice minciună (dilatare care poate fi 
depistată chiar și la cei mai rutina ți min
cinoși).

In sfirșit, spre liniștirea părinților, o con
statare a acelorași oameni de știință : co
piii „învață" de-abia după vîrsta de opt 
ani să mintă „cu adevărat". Minciunile co
pilărești, în anii foarte fragezi, nu sînt, de 
fapt, decît reprezentări fantastice ale rea
lității.

E. R.

nară în calculul mental. Cmd 
îl întrebi pe Willem Klein 
cum a procedat pentru a re- ' 
zolva o operațiune matemati
că, afli că el folosește, rare
ori ordinea-tip de s (cui
pe care o adoptă o mașină e- 
lectronică, ci utilizează un gen' 
de „prescurtări". Panoplia lui 
principală cuprinde cunoaș
terea „pe dinafară" a tablei 
înmulțirii pînă la 100 X 100, 
a tuturor ridicărilor la patrat 
pînă la 1000X1000, a loga-^ 
ritmilor tuturor numerelor in
ferioare lui 150 (pînă la cinci 
zecimale) și a tuturor nume
relor — prime inferioare lui 
10 000, plus o masă enormă 
de particularități numerice 
care pot simplifica considera
bil o problemă.

O întîmplare cu nuanțe a- 
necdotice ne va lămuri mai 
bine. La expoziția comercială 
britanică din 1956, K- a 
vizitat standul mașinilor elec
tronice și a cerut să i se facă 
o demonstrație cu cea mai 
nouă (pe atunci) mașină da 
calculat pentru extragerea ■ 
rădăcinilor numerice. Specia-. 
listul care manevra ma-r 
șina a propus extragerea 
rădăcinii pătrate a numărului 
555 555 555 555. înainte însă 
de a fi apucat să apese pe 
buton, Klein a spus : „Rezul- 1 
tatul trebuie să fie în jurul lui" ! 
745 366". Mașina a in
trat în funcțiune,. Rezul-1 
tatul : 745 365,99. Evident,
prodigiosul „om-calculator" 
nu s-a lansat în operația 
laborioasă constînd tn calcu
larea rădăcinii pătrate în ma-' 
niera obișnuită ; el și-a amin
tit că 0,5555 este forma zeci
mală a lui 5/9 a cărui rădăci
nă pătrată este o treime din 
cea a lui 5. Cunoscînd rădăci
na lui 5 și împărțind-o la 3 a 
obținut direct răspunsul.

Willem Klein poate să in
dice ziua din săptămînă pen-.i 
tru orice dată din trecut, cu
noaște data nașterii și morții 
a peste 20 000 de scriitori, 
compozitori și artiști. Una din 
exercițiile lui favorite este de 
a cere unui număr de cîteva 
zeci de persoane, adunate la 
diverse reuniuni, să indice, 
fiecare, un număr format din 
24 de cifre pentru ca, o oră 
mai tîrziu, să „recite" exact 
numerele, în ordinea în care 
au fost indicate (după ce, în
tre timp, a efectuat alte zeci 
de calcule complexe).

Pînă acum o mașină elec
tronică n-a putut face dovada 
unei asemenea abilități inte
lectuale ca aceea pe care 
Klein o aduce în calcul. Chiar 
în domeniul calculului mate
matic, omul este altceva decît 
nn ordinator și, chiar pe acest 
teren, niciun ansamblu de 
piese electronice nu poate, 
cel puțin pînă în prezent, să 
se compare cu mașina uma
nă. P. N.

Cinemateca anunță pentru
In ciclul „Abonament A" vor putea fi văzu

te printre altele, filmele „Orfeu Negro", regia 
Iui Marcel Camus (de la 1 Ia 7 ianuarie), 
„Fermecătorii inocenți" în regia lui A. Wajda 
(22—28 ianuarie), „Prietenele" in regia lui M. 
Antonioni (29 ianuarie — 4 februarie) „Goana 
după aur" realizat de Chaplin (5—11 februa
rie), „S-a intimplat într-o noapte" de Frank 
Capra (12—18 februarie). „Vacanța domnului

Hulot" de Tați (4—10 martie). La seria abo 
namentelor „B“ in ciclul filmului muzical 
vor fi prezentate filme ca „Simfonia fantas
tică" de Cristian Jaques, „Actele vă rog" de 
C. L. Bragaglia iar la ciclul închinat melo
dramei, din cele 5 pelicule selecționate amin
tim filmul Iui Raj Kapoor „Vagabondul" și 
„Adio, domnule Chips" rfe Sam Wood.



GRAVE

DOBU SCABLATESCU

unde ?

D. PAUL

îmhră- 
adresă

m-au întîmpinat

ABATERI

A. Dragoș este elev
unei școli tehnice. E năs
cut in anul 1947 și a de

butat in 1967, adică
20 de ani.

ocolite — Tovarășe director, cu dumneavoastră !

MARLBORO
— V ai de mine, are

ștampila din iulie
Nu doamnă.

din Sighet

Desen de :
V. TIMOC NICOLAE ADAM

aprm ap «ns nu rvp -p op b 
wJuav era ha ntp •itreznujB

Cînd cineva a adus vestea 
că eleva s-a îndrăgostit de 
elev, toată lumea a zîmbit 
îndelung: amețeli trecătoare 
după care va urma inevitabil 
trezirea la realitate. Cea care 
a început să dea serioase sem
ne de neliniște a fost dirigin
ta. Foarte emoționată, ea a 
atras atenția consiliului peda
gogic că eleva nu vrea să se 
dezmeticească, deși personal 
i-a arătat de zeci de ori că e 
absurd ca tocmai ea, pre
mianta clasei, să se îndrăgos
tească de un elen atît de slab 
la învățătură. Toți sîntem 
răspunzători de această situa
ție și în primul rînd dirigin
tele băiatului : acesta n-are 
decît să-și țină băiatul acasă, 
să-i pună în vedere, să-i in
terzică... In sfirșit, băiatul 
să-și vadă de cartea sa și să-i 
lase fata în pace.

Dar, și după consiliul pe
dagogic, eleva a continuat 
să-l iubească pe elev.

Atunci, au fost chemați la

școală părinfii fetei. Alarmați 
de gravitatea situației, aceș
tia i-au interzis să iasă în 
oraș și chiar să mai stea cu 
cineva de vorbă. Pentru a le 
venj in ajutor, diriginta a ho- 
tărit ca la limba română și 
matematică să i se dea elevei 
un număr sporit de teme su
plimentare

Contrar tuturor așteptărilor, 
eleva a continuat să-l iubeas
că pe elev. Dar, făcîndu-i-se 
lehamite de atîtea sfaturi, cer
turi și amenințări, s-a hotărit 
să ia și niște note proaste. Era 
curioasă, nu mai luase nicio
dată.

Iar la următorul consiliu 
pedagogic, nimeni nu mai 
manifesta vreun interes pen
tru un caz care nu mai avea 
nimic ieșit din comun și se 
trecu la discutarea unor aba
teri foarte grave de la disci
plina școlară.

Un general invită 
la cină pe Anatole 
France. Cu acest pri
lej. generalul solici
tă scriitorului un au
tograf. Acesta i-a 
scris : „Bucătăria
franceză este cea mai 
bună din lume și glo
ria ei va crește și 
mai mult, atunci cînd 
omenirea devenită 
înțeleaptă va pune 
frigarea mai presus 
de spadă".

★
La o recepție s-a 

întîmplat ca Talley
rand să fie așezat 
între Doamna de 
Stael si Doamna Re- 
camier. Galant, le 
făcea curte pe rînd, 
cu o vădită preferin
ță pentru 
Recamier. 
Doamna de 
întrebă :

— Dacă am cădea 
amîndouă în apă. pe 
care al salva-o mal 
întîi ?

— O, doamnă, răs
punse Talleyrand, 
sînt convins că d-ta 
știi să înoți.

doamna 
Geloasă, 
Stael îl

negustor ru
gind pe pictorul Re
noir să-1 facă portre
tul soției sale. îi 
spuse :

— Sper c-o veți 
face frumoasă.

— Desigur, domnu
le. răspunse pictorul, 
după care adaugă : 
„Dacă nu țineți la a- 
semănare"...

★
Celebrul pictor en

glez Whistler după 
ce a făcut portretul 
unui mare bogătaș, 
neputînd să cadă de 
acord asupra sumei 
cerute ca răsplată 
pentru munca sa. a 
ajuns în fata tribu
nalului. Judecătorul 
ascultînd ambele 
părți se adresă lui 
Whistler :
— Totuși... pare o 

sumă cam exagera
tă 30 000 lire pentru 
o muncă depusă în 
două ore.

— Ați uitat că am 
muncit 30 de ani 
pentru a putea face 
un portret în două 
ore. îi răspunse pic
torul.

★ 
locuia în- 
foarte mo-

Ariosto
tr-o casă____ ___
destă. Un prieten II 
întrebă cum se face 
că tocmai el care în

2 a
2

..Orlando Furioso* a 
descris palate măre
țe locuiește într-o 
astfel de casă. Repli
ca a fost promptă :

— Mi-e mai ușor 
să îmbin cuvinte de
ci t pietre.

★
Swift vrînd să iasă 

la plimbare ceru va
letului cișmele. Aces
ta i le aduse necu-
rătate spunînd că a- 
fară fiind noroi, ciz
mele vor fi din nou 
murdare după două 
ore. Swift nu zise 
nimic si plecă.

La vremea mesei, 
valetul solicită stă- 
pînului permisiunea 
să mănînce. „La ce 
bun să mănînci. că 
după două ore îti va 
fi din nou foame" îi 
răspunse nepăsător 
Swift.

★
O tînără pianistă 

rugă pe Arthur Ru
binstein s-o asculte 
cum cîntă si să-1 
spună sincer părerea.

— De acord, răs
punse amabil Ru
binstein.

După mal bine de 
o oră de cîntat. timp 
în care artistul se 
arăta cît se poate de 
calm, tînăra îl în
trebă :

— Ce mă sfătuiti, 
maestre ?

— Mărltă-te 
mal curînd...

O doamnă consul
tă 
Bouvard asupra unui 
medicament la modă. 
întrebîndu-1 dacă o 
sfătuiește să-1 ia.

— Doamnă, răs
punse Bouvard. gră- 
blti-vă să-1 luat! în 
timpul cît vindecă.

★
Voltaire si Piron 

s-au luat la întrece
re care dintre ei va 
scrie cea mai scurtă 
scrisoare. Scrisoarea 
putea fi redactată în 
orice limbă. Voltaire, 
care trebuia să plece 
la tară. îi scrise lui 
Piron : Eo rus („Plec 
Ia tară") si era con
vins 
pariul. 
„Metromaniel" 
răspunse de 
cu o singură 
I (,,Du-te“).

pe medicul

că a cîștlgat 
Dar autorul 

‘ îl 
îndată 
literă :

[posibilități.

— Gata. Am găsit. E su
perb. Rai. Sus la munte. Ozon. 
Perspective. Nu panoramice. 
Profesionale. Ha, știi cu cine 
vorbești ? Cu un cercetător 
principal. Sînt șeful stației- 
pilot de aclimatizarea rațelor 
sălbatice pe pășunile alpine. 
Exact, de ce te miri ? Ce, 
acolo nu plouă ? Nu-s bălți ? 
Și în definitiv, în vremea mi- 
grațiilor rațele nu traversează 
munții ?

M.Ț m notat în grade, mi
nute și secunde coordonatele 
geografice ale noului loc de 
muncă al fostului coleg de gră
diniță și, cu mina apăsată so
lemn peste batista de la bu
tonieră, i-am promis o vizită 
de curtoazie. Cu proxima o- 
cazie, adică cu prima depla
sare în interes de servici, mi- 
am respectat făgăduiala. Vor
ba unora ce fac teren : „o vi
zită în provincie e realmente 
fermecătoare cînd ți se plă
tește deplasarea, bașca di
urna".

Era o zi rară. Soare, ploaie, 
vînt, spic de zăpadă și ia
răși soare. In preajma sta- 
ției-pilct 
ospitalFrii cîini ciobănești. li
nul mi. a înfășcat servieta. Al
tul aparatul de fotografiat. 
Ceilalți modești, sărăcuții s-au 
mulțumit fără jenă cu daru
rile oferite: mănușile, fula
rul, stiloul, gluga de plastic. 
M-a scutit de continuarea o- 
frandelor apariția celui cău
tat. Ghinion. In locul 
trăirilor amicale mi se 
distant, oficial:

— Inspector ? De 
De la ABCDEFG... Delega
ția !

— Georgică, se poate ? sînt 
prietenul...

— Fără figuri de stil, șe
fule. ! Cunosc meteahna. In- 
t'i asigurări, ochtade concilia
toare... pe scurt, zi, numele 
întreprinderii, oficiului, ins
pectoratului, direcției, servi
ciului...

— Inspecția pionezelor u- 
zate, am îngăimat mai în 
glumă mai în serios și i-am 
întins delegația.

— A cercetat-o îndelung.

La urmă, m-a poftit protoco
lar în localul stației. Aici îmi 
prezentă precipitat 20 de cutii 
de pioneze, nota de magazie, 
procesul verbal de scăzămînt. 
Luînd loc la birou se înarma 
cu toc și hîrtie și continuă pe 
același ton :

— Ce întocmim, minută 
sau proces — verbal ?

— Proces verbal.
— S-a făcut, încuvință el 

începînd să caligrafieze ner
vos : „Astăzi 35 octombrie, 
anul..."

— Cum 35, omule ? Luna 
are...

— Eroare. In octombrie 
m-au controlat, ajutat, îndru
mat, : cinci zile — Tănăsache 
de la oficiul de întors finul, 
opt zile — lordache de la 
Direcția generală a purificării 
ozonului, zece zile — Costa- 
che de la Direcția contractă
rilor penelor negre de rață, 
cinci zile —■ Mitache ve
nit în supracontrol pe urmele 
lui Tănăsache, șapte zile — 
Adamache de la controlul bri
zelor alpine care a plecat a- 
cum o oră. Total zile de in
specție într-o lună calenda
ristică, 34. Și încă ce zilei 
Fripte, dom le I Am făcut a- 
naliza firelor de fin și pene
lor negre. Cantitativ, calita
tiv. Am luat probe și para- 
probe de ozon. Am determi
nat curenții turbionali creați 
de acareturile stației în unda 
brizelor matinale și nocturne. 
Am...

— Și concret cu rațele...
— Scriptic, stăm perfect. 

Înmatriculate : 500. Decedate: 
375. Evadate în timpul mi- 
grației de toamnă : 50. In ca
rantină : 5. La fondul de re
prezentare pe varză : 10. Acli
matizate : 2. Încă o inspecție 
și mă reprofilez. Mă transfer.

— Vnde ?
— La Direcția bătutul pi- 

roanelor în pantofi de ins
pector — preciză el sarcastic.

Innoptînd sub același aco
periș am dormit încălțat. Deh, 
mai poți avea încredere în
tr-un astfel de prieten ?
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Nu mă deranjează faptul
• că unica mea colegă e urîtă
• foc, că nu știe că se îmbrace, 
_ că se laudă, că își apreciază

bărbatul ca pe cel mai mare
• poet clasic, în viață, cu toate 
a că nu a publicat în viața lui

vreo poezie, dar mă deran-
• jează și încă cumplit că le 

știe pe toate, dă la toți sfa-
• turi, e un fel de enciclope- 
0 die ambulantă. Dă sfaturi cu

privire la creșterea copiilor
• (ea nu are) vorbește despre
• minunile laserului (nu și-a 
e terminat nici liceul), iar în

materie de bucătărie e un fel
• de tușă Aglaia (ea nu știe să
• facă o ciorbă de perișoare).

Mai ciudat e însă faptul că
• pentru fiecare sfat are... două
• posibilități.
A Azi dimineață, de pildă, 

șeful ne-a propus să ne gîn-
• dim cum să ne organizăm
• mai bine munca în viitor. Ea
- a și intervenit : „Există două 

posibilități. Să organizăm
• bine munca și să n-o orga-
• nizăm. In cazul cînd o orga

nizăm bine există iar două
- posibilități : una să realizăm 

beneficii și alta, să nu rea-
• lizăm din motive obiective.
• Dacă realizăm beneficii exis

tă două posibilități : să
• devenim rentabili sau să
• ne unificăm cu secția 
ș plan. Dacă devenim rentabili

avem iar două posibilități :
• să...“. —., Tovarășa Farfara
• v-am rugat numai să vă gîn- 
a diți, deocamdată felicitați- 
® mă că mi-a născut nevasta
• un băiețel". „Băiețel ați spus.
• Are două posibilități : una

oficialitate* părea că voia U-l mențină Ijne-obscuritatea ta ț<mn°m£chais e mort. R«anard.e mort. Manvauxsă-1 ocujxcfc,^

*&negru», i-« acordat lut Allaistta,

Era în stație, galbenă și în
cercănată de nopți albe și cu 
obrajii lăsați nefiresc, într-un 
început de scenă tandră, și 
el, cu gulerul ridicat și fără 
fular, pleznind puhav prin o- 
braji, îi mîngîia fruntea și ea, 
bătută de vînt și sprijinită de 
el, a scos din poșetă o plasă 
și a îndesat, din buzunarele 
lui, cîteva pachete de țigări, 
o șocolată, și, insistînd, încă 
o șocolată.

Apoi s-a ridicat pe vîrfuri 
de căprioară împăiată, l-a să
rutat somnoros, a piruietat 
trei pași de păpușă dezarticu
lată și s-a oprit, i-a făcut din 
mînă, așa cum auzise că se 
face-ntr-un film „mare", 
cinci degete țepene și ni-

cotinate la nivelul șol
dului și el, lovit de asemenea 
gingășie și-a fluturat ghiulul, 
după ce și-a scos precipitat 
mănușa, convingător și plicti
sit, i-a întors chelia din vîrful 
capului și a oprit un taxi.

Văruită de la pantofi la coa
fură, abracadabrant de cu 
gust (vai, cum mă mai plic
tisește acest demodat mini
jupe, „profesînd un serviciu 
de creație" (colaboratoare la o

casă de mode), onorată zilele 
trecute (discreție, te rog, dis
creție 1) cu „Mențiunea spe
cială pentru dialogul cu linia 
îndrăzneață a creației artiza
nale și transfigurate", surme
nată pretimpuriu (un pretim
puriu în recidivă), ah liniile, 
cît oniric !“, căscîndu-și în 
stradă scaunele și tejghelele, 
„cîtă liniște, oh, liniștea algo
ritmică a omului modem", 
declanșată de un resort aproa-

■ SATIRA

— Mă odihnesc pe minu
tarul tău pînă la unu și 
cinci — spuse musca pen- 
dulei.

— Ascultă sfatul cuiva 
care-ți vrea binele : pleacă 
înainte de ora unu.

Musca o acuză de egoism.
Dar la unu pendula bătu 

ora cu atîta forță, incit 
musca își pierdu cunoștin
ța, surzi și rămase infirmă 
pentru tot restul vieții.

ir
Cuierul rupse agățătoa- 

rea paltonului. Acesta se 
făcu foc și pară :

— Idiotule, nici de atita 
lucru nu ești în stare 7 Să 
mă ții 7 Atunci ce rost mai 
ai 7

Cuierul se scuză și-l rugă 
să se întoarcă, asigurîndu-l

RUPTURI
că nu se va mai intîmpla. 

Intr-adevăr, de astă dată 
găuri pur și simplu stofa 
la guler, străbătînd prin ea. 
Paltonul își ieși cu totul 
din fire.

— V-am asigurat că nu 
veți mai cădea — observă 
cuierul — și mă țin de cu- 
vint.

— Dar m-ai deteriorat I 
țipă paltonul.

I — In privința asta — 
răspunse celălalt rece — 
n-am discutat nimic. Altă
dată să-mi atrageți atenția 
asupra tuturor aspectelor 
posibile.

Și rupse gulerul cu totul.

*

* 4S
— El: Nu-l văd pe 

Romeo I

— Ea: Ai răbda
re ; acum o să se urce 
pe scară

Desen de i
V. TIMOa

pe misterios, s-a azvîrlit, tre- 
cînd prin ușă și străbătând 
înghesuiala autobuzului, în re
verele unui tip de lîngă mi
ne și tare, și și mai tare: 
Abia am scăpat de caraghio
sul ăla de are, îl știi, rolul 
principal în... Un tip realmen
te agasant („ca să vezi!“), 
care mi-a jurat... Și întizîndu- 
se spre urechile lui jar : Am 
pentru tine un Marlborâ, 
pleașcă, 15 lei pachetul.

Și privindu-i năruit gîtul și 
nemaiputînd îndura o întreb, 
nevinovat, dacă n-are cumva 
un săpun Mal bord, pentru că 
un săpun Malbord poate cu
răță...

DEFINITIVE
Pe masă, două bibelouri ; 

un cățel și o pasăre de sti
clă. Cățelul e de gumă.

— Dumneata, cînd o să 
mai ciripești 7 — se intere
sează politicos dinele.

— Cînd o să începi dum
neata să latri — il lămu
rește pasărea.

— N-o să latru nidodată, 
așa că nu-ți mai pune în 
mine nici o speranță. Cau
tă să rezolvi singură pro
blema.

Și din ziua aceea nu și-au 
mai spus nimic.

★
Creanga copacului a cres

să trăiască și alta dar mal 
bine să «bat în lemn. Dacă 
trăiește are. două posibilități : 
una să ajungă director și al
ta să devină un derbedeu. 
Dacă nu ajunge derbedeu cl 
director are două posibili
tăți : să rămână în București 
sau să plece în provincie. 
Dacă rămîne în București are 
două posibilități..." „Lasă-1 
în pace, tovarășa Farfara, că 
băiatul abia a împlinit vîrsta 
de două ore... zău mă doare 
capul". „Dacă vă doare capul 
există două posibilități: să vă 
treacă sau să dați în astenie 
pe fond nevrotic. Și cum sînt 
convinsă că nu vă trage, a- 
veți iarăși două posibilități : 
să ajungeți în spitalul de ne
buni sau să vi se grefeze un 
nou cap — al șefului de 
plan".

„Tovarășa Farfara, lăsați 
grefatul capului meu că tre
buie să ne gîndim ce facem 
cu Imoralul de X pe care l-a 
prins nevastă-sa cu Mița de 
la stenografe". „Dacă-1 pe
depsim există două posibili
tăți : să se îndrepte sau să 
se facă că se îndreaptă și 
să continue relațiile cu Mița. 
In cazul acesta, iar avem de- 
a face cu două posibilități..." 
,,Lasă-mă, frate, cu posibili
tățile dumneavoastră că iar 
m-a apucat capul" „Cum vă 
spuneam dacă vă grefează ca
pul șefului de la plan aveți 
două posibilități să stați cu 
picioarele la noi și cu capul 
la plan. In cazul acesta a- 
vem iarăși două posibilități : 
șeful de la plan să fie cu pi
cioarele acolo și cu capul la 
noi. Dacă o să fiți cu capul 
la plan și cu picioarele Ia fi
nanciar înseamnă că sînteți 
șef cu capul acolo și șef cu 
picioarele aici In ultimul 
caz, iarăși..." Șeful, îngrozit, 
a sărit pe fereastră (lucrăm 
la etajul 16).

Noi am rămas buimaci. 
Primul care a rupt tăcerea a 
fost tovarășa Farfara : „Șe
ful are acum două posibili
tăți : să se oprească în pom 
sau să se,oprească pe asfalt. 
In cazul cînd se oprește în 
pom are iarăși două posibi
lități.- “

Gh. N.
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Și acum îmi amintesc cu
• groază de monștrii cu care
• mă amenința soră-mea cea 
9 mare, atunci cînd nu eram 
9 cuminte. Bau-Bau era sub 
e pat, era pe stradă, era în

mingea de fotbal, peste tot
• unde nu mă lăsa ea să mă 
9 joc. Seara, mai ales seara,
• dîrdiiam de frică în pat și 
e nu aveam curaj nici să mă

duc să aprind lampa : dacă 
mă papă Bau-Bau 7 Nu știu

• cum am făcut, cum nu am
• făcut, dar am scăpat de 
9 ghiarele lui și de dinții lui 
9 care sînt ascuțiți... foc. Sînt

om în toată firea, deci uita- 
9 sem și de Bau-Bau pînă 

într-o seară cînd am mers
• la restaurantul „Dunărea".
• Alături, la o masă, un tătic, 
9 o mămică și un băiețel de 
9 vreo 4 ani și ceva. Copilul 
9 era cam neastîmpărat și se

tot plimba prin local. Lui
• nu-i plăcea coniacul, iar
• sirop nu era. Tata ca să-l 
9 sperie i-a spus : „Dacă 
9 mai pleci de la masă te 
9 dau lui Bau-Bau să te mi

nime". „Dar unde-i Bau-
• Bau ?“. „Iată-i acolo !“. Iri- 
9 tr-adevăr la masa vecină
• erau trei inși cu plete,

bărbi, mustăți și tot ce 
poate să-i dea omului as
pect de Bau-Bau. Copilul 
s-a schimbat puțin la față 
și nu s-a mai ridicat de pe 
scaun. După vreo oră și 
jumătate, atît durează pînă 
ți se aduce un ficățel (bine 
zis, că din 30 de porții se 
face un ficat întreg) ospă
tarul a adus celor trei 
robinsoni cite o friptură. 
Lui tăticu i-a adus un 
mușchi, lui mămica doi mi
titei (că mănîncă mai pu
țin seara) și băiețelului 
„una de purceluș". Copilul 
abia aștepta să vină ospă
tarul să-i pună o întrebare: 
„Nene, la Ba-Baii (acesta e 
pluralul) de acolo ce legați 
dat, friptură de copil?". 
„Care Ba-Bai puișor ?“. 
„Aceia de colo!“. „Nu e 
nici unul Ba-Bai, sînt ac
tori la estradă".

Să vedem acum cum o să 
mai sperie tăticul pe copil. 
„Te dau la Bau-Bau să te 
pape", nu mai merge. Poa
te ; „Te dau pe mina acto
rilor". Dar nici asta nu 
merge că tata e critic de 
teatru.

cut în dreptul becului ce 
luminează strada.

— Ți-ai ales o poziție 
proastă — observă becul.

— Intr-adevăr, ar fi ca
zul să-ți schimbi locul — 
replică ramura.

Convorbirea avea loc în 
martie. Becul își încordă 
lumina și arse mugurii de 
pe creangă.

In octombrie, dnd înce
pură ploile și viaturile 
reci creanga lovi becul în- 
fierbîntat și-l făcu să poc
nească.

De atund, într-un anume 
loc din oraș, o creangă us
cată atîmă fără viață în 
întuneric.

VALENTIN SILVESTRU UMOR
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Acad.

AUREL
AVRAMESCU

Artistul poporului

In numele unui grup de ca
dre didactice de la Școala ge
nerală Dîmbroca, raionul Bu
zău, învățătorul Burlacu Au
rel se interesează de proble
mele documentării științifice. 
In acest scop, ne-am adresat 
acad. Aurel Avramescu, șeful 
secției de documentare al A- 
cademiei :

Activitatea omului contem
poran necesită un permanent 
contact cu realizările științi
fice. Dar actualmente are loc 
în lume un proces exploziv de 
dezvoltare a cercetării, o acu
mulare uriașă, fără precedent, 
de date științifice noi în cele 
mai diferite domenii. Ce po
sibilități de informare sînt o- 
ferite astăzi tinerilor intelec
tuali care vor să-și ridice ni
velul de pregătire profesio
nală ?

— In fața noianului imens 
de informații ce ne parvin de 
pretutindeni orice intelectual 
trebuie să-și însușească meto
dele moderne de informare 
care permit o orientare justă, 
o dozare optimă a efortului 
depus, o eficiență maximă în 
selecția documentelor și a 
informațiilor. Soluția ce se 
oferă în căutarea surselor „re
levante" pentru o temă dată 
este de a explora informațiile 
despre „informații", adică re
vistele zise „secundare", rete- 
rative și signaletice, cataloa
gele cu fișe ordonate pe ma
terii ale centrelor de docu
mentare și ale marilor biblio
teci, cu alte cuvinte de a con
sulta un sistem informațional. 
Studiul aprofundat urmează a 
fi rezervat doar documentelor 
astfel selectate, pe teme în
guste cercetate de colective 
restrînse, laboratoare și secții 
de cercetare. Se impune în
tocmirea unor cataloage cu 
fișe clasificate după termeni 
caracteristici „controlați" adi
că verificați a fi efectivi în 
operații de regăsire. Centrele 
de documentare pot să dea 
îndrumări asupra elaborării 
unui sistem informațional co
respunzător.

— Pentru a nu pierde tim
pul cu lucrări de slabă fac
tură există criterii de apre

ciere apriorică ■ lucrărilor 
științifice ?

— în principiu nu, deoare
ce însăși autorii nu vor și vor 
h chemați să-și aprecieze ope
ra. Dar reflectarea unei opere 
apărute nu întîrzie prea mult. 
Din repartiția în timp a cită
rilor se pot trage concluzii 
privind valoarea operelor pu
blicate. Am încercat personal 
să exprim pe cale matematică 
aceste relații care sînt încă 
în curs de explorare. Pînă a- 
tunci se recomandă orientarea 
după conținutul recenziilor, 
a comentariilor etc.

— Ce trebuie să facă un tî- 
năr care vrea să fie „la zi" cu 
realizările științifice din do
meniul său de activitate ?

— După ce a învățat să 
caute și să selecteze sursele 
de informare cele mai sigure, 
mai serioase, mai compacte, să 
învețe să le citească, să le 
prelucreze, să le conspecteze, 
să-și organizeze din timp o 
evidență a lor. Pentru a le 
consulta trebuie să învețe să 
citească în cel puțin 2-3 limbi 
de circulație mondială. Altfel 
este condamnat a citi mereu 
surse de mai redusă importan
tă. Trebuie să-și însușească 
tehnica cea mai înaintată a 
muncii intelectuale deoarece 
timp de 30-40 de ani cît îi 
stau în fată numai cu metode 
eficiente de lucru va putea să 
rezolve operativ problemele 
din ce în ce mai complicate 
ce se pun-

— Exclude oare munca de 
documentare științifică posibi
litatea cultivării pasiunilor li
terare, muzicale sau de altă 
natură ?

— Din contra cred că o ast
fel de pasiune este salutară 
spre a oferi o „deconectare" 
de problemele profesionale, 
ceea ce se recomandă pentru 
că revenirea la ele ocazionea
ză perspective noi, impulsuri 
valoroase și sugestii utile. Dar 
se cere a fi chiar executant. 
Exemple în acest sens abundă. 
Einstein era violonist, Planele 
un bun pianist. Dintre savan- 
ții români știm de preocupă
rile literare apreciate ale pro
fesorului Barbilian cunoscut 
sub pseudonimul de I. Barbu.

Un grup de studenți de la 
Universitatea din Craiova și 
elevii unor licee din București 
nt, roagă să punem actorului 
Radu Beligan cîteva întrebării

— Cum ați ajuns un mare 
actor ?

— Dacă dumneavoastră mă 
considerați un mare actor, 
numai în aceste condiții am 
să încep prin a vă declara că 
am avut o puternică vocație 
moștenită de la tatăl meu, 
puțină vreme actor la Teatrul 
Național din Iași, vocație care 
a evoluat repede într-o veri
tabilă intoxicație deoarece nu 
visam, nu doream, nu respi
ram decît teatru. După aceas
ta a urmat muncă, muncă și 
iarăși muncă. O disciplină de 
fier, o viață cumpătată și un 
mare respect pentru specta
tori.

— Unde, cînd ați debutat, 
cu ce ?

— In toamna anului 1938 
la Teatrul „Muncă și voie 
bună" condus de Victor Ion 
Popa într-o comedie adaptată 
de M. Sadoveanu după La- 
biche, „Zilele vesele după răz
boi".

— Ce rol v-a pus cele mai 
grele probleme ?

— Rolul lui Hlestakov din 
„Revizorul" lui Gogol, rol 
considerat „Hamletul" come
diei.

— Aș vrea să transcriu cea 
mai frumoasă replică pc care 
ați rostit-o în teatru.

— „Nu capitulez 1" Repli
ca finală din „Rinocerii".

— De unde sînteți, ce erau 
părinții dumneavoastră ?

— M-am născut în cătunul 
Filîcești, comuna Galbeni (in
teresant că aceasta este ana
grama numelui Beligan) jude
țul Roman. Tata era telegra
fist C.F.R., după ce fusese doi 
ani actor — iar mama cas
nică.

— O întrebare din partea 
reporterului : Ce roluri de 
ziarist ați interpretat ?

— Voicu, din „Ultima oră" 
de M. Sebastian, Cerchez din 
„Ziariștii" lui Mirodan, Chit-

laru din „Opinia publică", și 
în „Anii negri" tot de A. Ba- 
ranga (o apariție scurtă).

— V-ar fi plăcut cumva să 
faceți ziaristică ?

— Da I Am și făcut. La Iași, 
am publicat în „însemnări ie
șene" și „Opinia", cronici tea
trale, pe cînd eram elev de 
liceu. La „Viața românească" 
și în „Jurnalul literar" al lui 
G. Călinescu o plachetă de 
versuri la 20 de ani consem
nată și de G. Călinescu în „Is
toria literaturii române" la 
sfîrșit, printre cei „mulți". In 
luna februarie va apare un 
volum de însemnări despre 
teatru și despre viață intitulat 
„Pretexte și subtexte", în Edi
tura Meridiane.

— Ce părere aveți despre 
fotbalul nostru ?

— Am convingerea că de
ținem talente remarcabile dar 
că nu s-a găsit încă structura 
organizatorică care să le cul
tive în chipul cel mai po
trivit.

— Ca actor, ce părere aveți 
despre cronicile teatrale ? Și 
despre cronicari ?

— E un domeniu în care 
toată lumea se pricepe și are 
idei... Eu la 17 ani eram cro
nicar dramatic și dădeam sfa
turi actorilor. în carten mea 
mă ocup destul de mult și de 
această problemă a criticii 
dramatice.

— Care a fost cel mai mare 
actor de teatru din lume ?

— în artă nu există adevă
ruri absolute. Apoi amintirea 
măiestriei unui actor dispare 
odată cu ultimul său contem
poran- De aceea nu pot vorbi 
decît despre actorii în viață. 
Cred că astăzi cel mai mare 
actor al lumii este Lawrence 
Olivier ! Din păcate el este 
actualmente lovit de o boală 
necruțătoare ; publicul brita
nic vorbește cu inima strînsă 
despre „gigantul muribund" ; 
el joacă cu aceeași fervoare 
seară de seară pe scena Tea
trului Național Englez pe 
care îl conduce. Vreau să 
cred într-o minune a medici- 
nei și a artei I

Cerul Budapestei avea în 
acea dimineață de toamnă, 
cînd urcam spre platoul pe 
care se află sediul agenției 
de presă M.T.I., o înfățișare 
londoneză. O ceață deasă 
cobora pînă în fața ochilor, 
în jurul orei 9, o mașină al
bă, un „Opell", înaintează 
lin și se oprește în fata a- 
genției. Un tinăr coboară 
grăbit, nu mai așteaptă lif
tul si urcă scările pînă la e- 
tajul trei, unde se află re
dacția de sport. Salută ce
remonios și se prezintă sim
plu : Albert.

Așa l-am cunoscut pe 
„Flori" — cum i se spune 
în întreaga țară. Numele de 
Albert este pronunțat nu
mai în cronicile sportive și 
la posturile de radio. în 
rest, toți cei care-1 cunosc, 
începînd cu fetița lui de 3 
ani și terminînd cu redacto- 
rul-șef al redacției de sport, 
îi spun „Flori". Am adoptat 
și eu acest nume intim (Al
bert a zîmbit) șl-am început 
discuția.

Albert este un interlocu
tor extrem de dificil pentru 
reporter. Deși trăiește, și la 
propriu și la figurat. în lu
mea gazetarilor, el însuși 
este gazetar sportiv la M.T.I. 
din anul 1959, deși este atît 
de sociabil îneît are prieteni 
toți puștii de pe strada Iui, 
cu greu acceptă să facă 
declarații, să dea interviuri.., 
„Pe teren, în dialogul cu 
balonul, cu adversarul, acolo 
spun tot ce am de spus".

(O scurtă paranteză mi se 
pare edificatoare. Ziariștii și 
specialiștii brazilieni, apre- 
clindu-1 ca cel mai bun îna
intaș al Campionatului mon
dial de la Londra, l-au in
vitat să joace timp de trei 
luni alături de fotbaliștii de 
aici. întors în țară, Albert 
abia a fost convins de re
dactorul lui șef să-și mărtu
risească impresiile despre 
tara care a ridicat fotbalul 
la rangul de artă. în cele 
din urmă. Flori și-a așternut 
impresiile pe hîrtie și nu re
gretă pentru că și-a confir
mat încă o vocație : aceea 
de povestitor talentat).

— Unii din marii fotbaliști 
— îi spun lui Flori — au 
descoperit fotbalul prin in
termediul altor sporturi. Al

bert cum s-a apropiat de 
fotbal?

— Printr-un vis. Aveam 8 
sau 9 ani, nu mai știu exact 
cîți, și începusem, prin clasa 
a doua sau a treia să bat 
mingea împreună cu colegi 
de școală. Era în epoca de 
gloriei a tripletei de aur — 
Cocsis, Hidekuti, Puskas. Am 
visat într-o noapte că eu e- 
ram Nandy (Hidekuti — n.a.). 
Am jurat atunci — și știi 
cum jură copiii în naivitatea 
lor — să ajung centru înain
taș. (Arunc lui Albert o mă
nușă).

— Visul s-a împlinit — îi 
spun. Ești centrul înaintaș al 
naționalei maghiare, poate 
la fel de bună ca echipa de 
aur ; ai refăcut, împreună cu 
Varga și Farkaș, o tripletă 
de valoarea aceleia care a 
înspăimîntat Wembley-ul.

— Eroare. Faceți aceeași 
eroare pe care o fac și unii 
dintre specialiștii noștri. 
„Tripleta de aur“ rămîne u- 
nica în fotbalul nostru și 
poate în cel mondial. Cel

jucam la pitici, apoi la ju
niori, am mîncat cu ochii, 
cu gura, jocul tripletei. Ră- 
mîneam singur pe teren și 
încercam să refac fazele de 
gol, să șutez în poarta goa
lă, ca Nandy sau ca Puskas. 
Plîngeam minute în șir cînd 
nu reușeam, și alergam de 
bucurie, pînă cădeam obosit.

R1RII FOTBALULUI. Dru
mul mi-a fost luminat da 
stele prea marl (Albert di 
aceleași exemple : Cocsis, 
Hidekuti, Puskas) și poate, 
de aceea, mai tîrziu am trăit 
clipe de ezitare, care mi în
demnau să renunț.

Albert datorește „momen
tul salvării" unui om care,

ANII DESCOPERIRII
FOTBALULUI

Interviu cu FLORIAN ALBERT

In exclusivitate pentru 
Sclnteia tineretului

trei jucători au început fot
balul în același timp. Au a- 
juns, în același timp, după 
10—12 ani, la maturitate de
plină. Cei trei jucători erau 
înzestrați cu un mare ta
lent. Putini fotbaliști lo
vesc astăzi mingea cu ambe
le picioare, fără greșeală, cu 
precizia și forța cu care o 
făceau ei. într-un cuvînt, în
truneau calitățile ideale ale 
fotbalistului : finețe tehnică, 
viteză și ■ forță atletică.

— Dacă înțeleg bine „Flo
ri" — intervin eu — „idolii" 
tăi au fost cei trei „bom- 
bardieri".

— încă de pe vremea cînd

cînd „refăceam" golul. Am 
un mare regret că n-am a- 
pucat, măcar un singur 
meci, să joc împreună cu ei.

— Mi se pare. Flori, că ai 
trecut prea repede peste în
ceputurile tale fotbalistice. 
N-ai vrea să revenim la... 
copilărie ?

— Mă rog, dacă se insis
tă. M-am născut în 1941 și 
am trăit pînă la 11 ani în- 
tr-un mic oraș din țară. în 
1952 m-am mutat la Buda
pesta. Am devenit, în ace
lași an, jucător legitimat, ca 
pitic, la clubul Ferencvaros. 
As numi această perioadă, 
pînă în 1957, cînd am deve
nit junior, ANII DESCOPE-

dc atunci încoace, este pen
tru el ce vreți : părinte, an
trenor, confrate în ale me
seriei, șef pe linie profesio
nală. Omul acesta se numeș
te Hoffer Iosef. primul selec
ționer al lui Albert în echi
pa de juniori pentru turne
ul UEFA, și astăzi redacto
rul său șef la M.T.I.

Cum a devenit Albert o 
stea, cine i-a luminat dru
mul mai departe, spre gloria 
sportivă, care este acum vi
sul lui Albert, ce părere are 
el despre fotbalul actual șl 
despre viitorul lui — în ur
mătoarele reportaje.

C. PBIESCU
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ÎNTlR-
Z I A-
T U L
Interviu „blitz" pe aeroportul Bâneasa

Cristian Gațu, aci în ae
rogara Băneasa ? Cînd cole
gii lui. Costache II, Penu. 
Moldovan, Paraschiv, Licu 
și ceilalți înfruntă „ostilită
țile" în maratonul handba
listic, ce are loc în aceste 
zile în R.F. a Germaniei ? 
Imposibil. Ne apropiem. 
„D-ta aici ?“ „După cum ve
deți. Am avut examene la 
facultate...".

...Ieri dimineață, cu avio
nul de Frankfurt am Main, 
tinărul handbalist Cristian 
Gațu, component de bază în 
echipa studenților români 
care participă în prezent la 
campionatul mondial studen
țesc (R.F. a Germaniei : 4-12 
ianuarie) a plecat să se re- 
întîlnească cu colegii lui și 
să-și reia locul în formație. 
Cu cită nerăbdare este aș

teptat jucătorul coordonator 
de joc, „spiridușul" echipei, 
omul de dribling, derutant, 
care fentează cînd nici nu 
te aștepți, marchează și pa
sează mingi ideale din po
ziții incredibile. Absența sau 
...întîrzierea lui are o justi
ficare mai mult decît plau
zibilă : Cristian Gațu a mal 
rămas cîteva zile acasă pen
tru a-și îndeplini (a se citi 
susține niște examene) une
le obligații pe care le are 
ca student în anul V la Fa
cultatea de construcții. Cît 
de frumos îi șade unui spor
tiv să-și permită o „absență" 
pentru atari motive !

— Vei fi în plenitudinea 
forțelor ? Examene, emoții, 
ore de studiu îndelungat...

— Cînd e vorba de hand
bal, uit totul.

— Ce crezi ?...
— Cred în zeița înaripată, 

deci cred în victoria noas
tră, a handbalului românesc. 
Niciodată nu m-am înșelat. 
Merg la sigur. 99 la sută 
cîștlgăm I 1 la sută e... mo
destie. Am debulat la C.M. 
din Suedia și, făcînd com
parație, îmi dau seama că, 
acum, drumul spre marele 
trofeu este mult mai ușor.

— Dar cînd ai văzut rezul

tatul de 8—9 la pauză în 
primul meci cu norvegienii ?

— Am avut o tresărire ; 
mi-am închipuit cum arătau 
băieții la pauză. Norvegienii 
sînt buni. îl cunosc. Au o 
echipă de tineri talentați și 
foarte tehnici. Echipa noas
tră cuprinde, la fel, elemen
te tinere, dornice să se afir
me și să reafirme handbalul 
nostru pe scena mondială. 
Mulți dintre noi avem și ru
tina meciurilor grele, cu ad
versari puternici. Și, în 
plus, sîntem și încăpățtnațL 
Văd în semifinale următoa
rele echipe : R.F. a Germa
niei, U.R.S.S., Cehoslovacia 
și... România. în finală ? Ro
mânia și R.F. a Germaniei, 
în, cazul cînd nu joacă cu 
noi în semifinale, sau Ro
mânia — U.R.S.S. Practic, 
nu ne putem întîlni cu toate.

Am rămas bucuroși, dar și 
circumspecți față de entuzi
asmul, încrederea și mărtu
risirile lui Cristian Gațu. 
Dar ne-am zis, în sinea noas
tră, că-i bine că-1 aș ■> Un 
sportiv nu poate plet* Ia... 
„bătălie" gtndlnd altfel. Șl 
i-am (le-am) urat succesul 
pe care și-l doresc I

V. CABULEA

SIMFONIA REGĂSIRII IN ALB

Tinărul acela cînta ca păsările cerului, liber și dezin
volt, alergînd gîndul spre seninul cu soare, cochetînd 
tristețea unei iubiri neîmpărtășite, și dorul revederii, și 
beția iluziei de-o seară cu o dragoste dorită. Se spune că 
tinărul acela cinta ca păsările cerului în mai cînd lilia
cul înflorește iar bluza de fecioară e fidelă sentimente
lor ce se alungă mai în joacă cu cochetăria fetei fru
moase, mai cu gravitatea fetei timide și noaptea e senină 
ca o părere siderală că totul e etern. Și dragostea și îm

plinirea dar mai presus ca ele năzuin(a spre ele. E eter
nă poate ca tinărul acesta purtînd sub frunte imaginea 
fetei care n-a venit, dar va veni într-o seară poate cu 
beție de tei și vorbe de dragoste obișnuite oamenilor, 
neobișnuite doar o singură dată omului. Și tinărul cintă 
ca păsările cerului aplecat pînă la contopire cu corzile 
inimii unei viori mai înalte decît el, mișcate ba năval
nic ba duios așa cum e și dragostea. Și băiatul acesta 
cam hirsut, făcînd din tobele sale punte spre mulțime, e 

frumos căci mînia face versuri și versurile netezesc pu
rități ce duc spre bucurii.

Era o tinără care cînta ca păsările cerului pe un text 
eu cele mai banale cuvinte, previzibile ca într-un dicțio
nar. Cu o definiție cam retorică și o concluzie. Ce e fe
ricirea 7 Ce e bucuria 7 — cînta tînăra cele mai obișnuite 
vorbe din lume și și-a ridicat fruntea și zîmbetul i-a 
descrețit umbrele clamînd — vai ce banal, vai ce banal 
frumos: „iubire, iubire**. Și dincolo vorbele făceau vo
lute chemînd lumină în întuneric, încercuind cu coroană 

de soare profilul băiatului din visul neliniștit de cuvîn- 
tul nestatornic, zburător. Și tînărul acela cu mînecile su
flecate era frumos ca păsările cerului cînd dimineața 
gîndul pune imagine lîngă imagine realcătuind povestea 
unei nopți cu dragoste, adevărată și mai statornică de
cît tinerețea. Și toți oamenii sînt frumoși cînd cîntă ca 
păsările tinere ale cerului, în noaptea cu liliac de mai, 
simfonia regăsirii în alb. A zecea, a purității.

Text: A. VARTAN 
Foto: E. HOFER



EMINENT A VENT URILE INIMII
(Urmare din pag. I-a)

OM
Acum zece ani, a încetat din 

viață Dr. Petru Groza, eminent 
om de stat și patriot înflăcărat, 
a cărui personalitate și luptă 
s-au contopit cu destinele po
porului român.

Născut la 7 decembrie 1884 în 
comuna Băcia, din apropierea 
Devei, Petru Groza și-a petre
cut copilăria într-o regiune cu 
seculare tradiții de luptă pen
tru dreptate socială și naționa
lă. După absolvirea cursurilor 
liceale, la Orăștie, își continuă 
studiile la Budapesta. Berlin și 
Leipzig, obținînd titlul de doc
tor în științe juridice.

Cunoscător profund al idea
lurilor de libertate și dreptate 
ale poporului român, încă din 
anii studenției, el desfășoară, 
alături de alți intelectuali arde
leni, o vie activitate pentru ega
litatea în drepturi a națiunilor, 
pentru unirea Transilvaniei cu 
România. La 1 decembrie 1918, 
îl găsim prezent la Alba-Iulia, 
ca deputat in Marele Sfat Na
țional, participînd activ la orga
nizarea Marii Adunări 
Naționale a poporului 
român, care a hotărît 
unirea Transilvaniei 
cu România, închein- 
du-se astfel procesul 
istoric de desăvîrșire 
a unității naționale.

La scurt timp după 
aceasta, 
politică a R 
hotărît să-și 
întreaga 
tie la

intră în viata 
a României, 

,1 aducă 
sa contribu- 
prosperitatea 

țării. între anii 1920— 
1927 a foșt ales 
cinci ori deputat în 
Parlament. iar 
două ori — în 1920 și 
în 1926 — a fost mi
nistru.

înzestrat cu lucidi
tate politică, Dr. Pe
tru Groza dezavuiază 
politicianismul parti
delor burghezo-moșie- 
rești, venalitatea cla
selor exploatatoare și 
se hotărăște să se re
tragă . din funcțijle 
politice și să se con
sacre cauzei poporului 
român, a maselor. 
„Prin distanța pe care 
im luat-o voit — nota 
el — am cistigat o- 
biectivitatea și pers
pectiva necesară pen
tru a judeca clar, sta
bilind adevărul că a-

ite realități 
din ciocnirea 
tot mai mulți 
mai puțini ai 
mic dominant".

La începutul furtunosului an 
1933, cînd oamenii muncii, ne- 
maiputînd îndura exploatarea, 
s-au ridicat pentru apărarea 
drepturilor și intereselor lor vi
tale, Dr. Petru Groza se află în 
rîndurile luptătorilor pentru 
cauza maselor muncitoare. Pe 
meleagurile hunedorene, în tara 
Zărandului, acolo unde s-a 
ridicat la luptă pentru libertate, 
Decebal, Horia, Cloșca, Crișan, 
Avram Iancu și atîția alțl eroi 
legendari, a luat ființă „Frontul 
Plugarilor", organizație demo
cratică a țărănimii, al cărui 
conducător a fost timp de două 
decenii Dr. Petru Groza.

Zeci de mii de țărani veneau la 
întrunirile „Frontului Plugari
lor", exprimîndu-și durerile, dar 
șl hotărîrea lor nestrămutată de 
luptă. Tuturor acestor oameni 
plini de speranțe el le răspun
dea în cuvinte mobilizatoare, 
care exprimau încrederea sa 
nestrămutată în forța șl drepta
tea maselor de țărani. „Puterea 
voastră e mare — declara el — 
eu o singură condiție : să vă 
uniți și să vă organizați... Eu 
ered în viitorul vostru".

Sub conducerea sa, „Frontul 
Plugarilor" a devenit o organi
zație ce se deosebea profund de 
celelalte partide „țărănești" al 
căror scop era să facă din ma
sele sătești o zestre politică. 
Urmînd îndemnul P.C.R. el a 
acționat cu fermitate pe dru
mul alianței dintre clasa mun
citoare și țărănime, chezășia în
făptuirii năzuințelor fierbinți 
ale țărănimii de a dobîndi pă- 
mînt șl de a scăpa de exploa
tare.

însuflețit de un fierbinte pa
triotism, activînd în conducerea 
„Frontului Plugarilor", Dr. Pe
tru Groza a răspuns chemărilor 
Partidului Comunist de unire a

de
de

izvorăsc 
dintre exploatațil 
și beneSiciarii tot 
sistemului econo-

DE STAT
forțelor democratice din Româ
nia și a militat pentru făurirea 
Frontului Popular împotriva 
primejdiei fasciste și înfeudării 
tării Germaniei hltleriste. „Noi 
am înțeles că fascismul este 
dușmanul maselor populare, al 
omului șl al culturii, că noi, 
pentru a merita numele de oa
meni, trebuie să ne ridicăm îm
potriva lui ca un singur om și 
să-l zdrobim", — spunea el în 
aprilie 1936. în acest scop, a 
pronunțat numeroase dis
cursuri, a publicat multe arti
cole. Dar, mai ales, a acționat 
cu energie pentru înfăptuirea 
unității de luptă. In acest con
text se înscriu : acordul de 
luptă democratică antifascistă 
dintre Frontul Plugarilor și 
M.A.D.O.S.Z., semnat la Băcia, 
la 24 septembrie 1935 ; acordul 
comun de luptă încheiat semni
ficativ la Țebea lîngă gorunul 
lui Horia și mormîntul lui A- 
vram Iancu, la 6 decembrie 1935, 
între Blocul democratic, Parti
dul Socialist (Popovici), Frontul

Plugarilor etc. Prezentîndu-se 
pe o platformă comună în ale
gerile parlamentare parțiale din 
18 februarie 1936 în județul Hu
nedoara, organizațiile semnatare 
ale acordului de la Tebea, au 
reușit să obțină o victorie sem
nificativă : alegerea candidatu
lui comun al forțelor democra
tice.

Cu aceeași energie îl găsim 
pe Dr. Petru Groza în acești ani 
mllitînd pentru unirea maselor, 
a intelectualității în lupta îm
potriva pericolului fascizării tă
rii și a pregătirilor de război, 
pentru dreptate socială,

în anii dictaturii regale, și 
apoi în cei ai dictaturii mili
tare fasciste, împotriva lui Pe
tru Groza, ca și a altor luptători 
democrați șl antifasciști, s-a a- 
bătut valul măsurilor represive, 
al perchezițiilor repetate și per
secuțiilor de tot felul.

în vara anului 1943, cînd din 
Inițiativa P.C.R. s-au pus bazele 
Frontului Patriotic Antihitlerist, 
Dr. Petru Groza, aflîndu-se în 
fruntea Frontului Plugarilor, a- 
vea să se numere printre primii 
aderenți. Ca urmare a activită
ții antifasciste în decembrie 
1943 este arestat șl întemnițat.

Insurecția națională antifas
cistă din August 1944, organiza
tă șl condusă de P.C.R., l-a gă
sit pe Dr. Petru Groza, eliberat 
din închisoare, adînc ancorat în 
evenimentele cruciale prin care 
trecea România. După acest 
memorabil eveniment istoric, 
Dr. Petru Groza a desfășurat o 
intensă activitate în cadrul 
Frontului Național Democrat și 
a participat activ la lupta pen
tru înfăptuirea marilor transfor
mări democratice din viața ță
rii. Revoluția populară, înfăp
tuită de masele de la orașe 
și sate, conduse de Parti
dul Comunist Român, înainta 
vertiginos. Masele au fost ace
lea care au hotărît soarta bătă
liei pentru putere, instaurînd, 
la 6 martie 1945, primul guvern 
de largă concentrare democra
tică din istoria țării, în care 
clasa muncitoare avea pentru 
întîia oară rolul precumpănitor, 
prezidat de Dr. Petru Groza. 
Primul act de importanță isto
rică săvîrșit de guvernul Dr. 
Petru Groza a fost înfăptuirea 
reformei agrare, act revoluțio
nar, obiectiv de frunte al politi
cii Partidului Comunist Român, 
puternic angajat în mobilizarea 
maselor țărănești la lupta pen-

tru o viață mai bună, pentru o 
Românie înfloritoare.

La înfăptuirea reformei a- 
grare o contribuție deosebită 
a adus-o Dr. Petru Groza, șeful 
guvernului. Ca 
formei agrare 
ei, s-a făurit 
tre clasa muncitoare și țărăni
mea muncitoare, despre a cărei 
necesitate imperioasă Dr. Petru 
Groza scrisese și vorbise de 
nenumărate ori. „Cele două 
mari tabere ale poporului, spu
nea el, trebuie să se înfrățească, 
să-și dea mina eu sinceritate și 
să pășească Ia făurirea destinu
lui viitor al României".

în calitate de președinte al 
Consiliului de Miniștri, timp de 
șapte ani, Dr. Petru 
desfășurat o activitate 
tă pentru înfăptuirea 
partidului comunist de 
și dezvoltare a economiei, 
transformare democratică a ță
rii și construire a socialismului.

Dr. Petru Groza a adus o con
tribuție importantă la 
pregătirea condițiilor 
pentru alungarea mo
narhiei și instaurarea 
Republicii Populare 
Române. Din însărci
narea Partidului Co
munist și guvernului 
a revenit președinte
lui Consiliului de Mi
niștri, Dr. Petru Gro
za, și secretarului ge
neral al C.C, al P.C.R., 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, misiunea de a 
cere regelui în dimi
neața zilei de 30 de
cembrie 1947 să abdi
ce. A fost proclamată 
Republica Populară 
Română, eveniment 
de importanță capita
lă pentru dezvoltarea 
ulterioară a țării.

Ca o recunoaștere a 
meritelor sale deose
bite în făurirea Româ
niei noi, socialiste, 
independente și suve
rane, la 2 iunie 1952, 
Dr. Petru Groza a 
fost ales președinte al 
Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, 
funcție pe care a în
deplinit-o eu cinste și 
cu spirit de înaltă 
răspundere pînă la 
sfîrșitul vieții sale. în 
întreaga sa activitate, 
dragostea fierbinte de 

strinsele legături cu po- 
cu Partidul Comunist,

urmare a re- 
și în focul 
alianța dln-

Groza a 
neobosi- 
politicil 
refacere 

d-î

•
• timele zile în rezerva clinicii
• profesorului Barnard. „Sînt
• sigură că fiica mea m-ar apro- 

ba" — și-a încheiat cu dure-
’ re reținută tatăl Denisei Dur-
• val consimțămîntul de a lăsa
• chirurgilor posibilitatea folo-
• sirii inimii tinerei fete în ex- 
a periența pregătită cu o rară

migală. Din dimineața aceea 
milioane de oameni bolnavi 
de cord au trăit alături de 
semenii lor prin buletinele me
dicale semnate la Groote 
Schuur 13 zile dintre cele mai 
frumoase din existența eternei 
lupte omenești cu moartea. 
Cuvintele telegrafice ale băr
batului cu inima de fată, tra- 
ducînd tuturor mirarea și spe
ranța imposibilului posibil au 
ținut la înaltă tensiune loca
tarii acestui pămînt. „Mă 
simt bine sută la sută" — de
clara cu consecvență egală 
Washkansky supralicitînd sen
zația tonică pe care l-o îm
prumutase de la 8 decembrie 
vîrstei sale de 53 de ani Ini
ma unei fete de 25 de ani. Ca 
și în cea mai pură și omeneas
că melodramă, doamna Was
hkansky grăbea cu grijiturile 
de Crăciun în timp ce soțul 
ei transmitea compatrioților 
prin radio felicitări și urări de 
sănătate. A doua existență a 
pacientului cu inima împru
mutată începuse să obișnuias
că lumea cînd imposibilul cre
zut pentru 13 zile posibil și-a 
stricat echilibrul. In acea sea
ră „magnificul cu mîinile de 
aur", tînărul cu figura energi
că și o umbră lunatică da
torată oboselii care-i aburea 
privirea a trebuit să-și între
rupă interviul de la televizi
une grăbind la căpătîiul neo
bișnuitului pacient. Un curent 
de aer, un banal curent de aer, 
care înfioară doar mătasea

cărei soț și tată își număra ul-
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draperiilor și irită cîte un fir 
de praf nările nervoase ale 
copiilor, amenința iminent. 
Douăzeci de milioane de uni
tăți de penicilină i-au fost ad
ministrate pacientului, zeci de 
declarații care coborau nota 
speranței au luat drumul ete
rului întreținînd din ce în ce 
mai zgîrcit speranțele tuturor 
celor care-și aliniaseră bătăile 
inimilor lor inimii Denisei 
Durval, a modestei funcțio
nare de bancă. In a 18-a zi 
inima tinerei fete a încetat

fost aceea care a cedat Ea 
a funcționat pînă în ultima 
clipă. Bolnavul a murit din 
cauza unei duble pneumonii 
contractate dintr-o lipsă do 
{(revedere. Sistemul său circu- 
ator funcționa atît de bine 

îneît ficatul hipertrofiat înain
te de grefă a fost găsit Ia au
topsie la dimensiunile sale 
normale. Pacientul simțea foar
te bine aceasta cînd spunea 
cu puțin timp înainte de a 
muri că se simte foarte bine. 
Cînd se va ivi din nou oca

un sfert de secol, Philip Blai
berg în vîrstă de 58 ani.

Fostul rugbist suferise pri
mul atac de cord iar din pri
măvara trecută tromboza coro
nară îi număra ultimele zile 
de viață. Moartea prietenului 
său nu-1 descurajase. (Oamenii 
în numele speranței, fao de
seori din ultimele clipe — 
poate cele mai scumpe ale 
existenței — moneda cu care-și 
răscumpără păcatele dlntr-o 
întreagă existență). „N-aș mai 
vrea sn trăiesc ca această su-

nut în viață cu respirație arti
ficială. De îndată ce s-a con
statat că decesul donatorului 
este iminent pacientul din 
camera alăturată a fost anes
teziat, fiind pregătit pentru o 
circulație artificială a sîngelul 
și i s-a deschis cavitatea tora
cică. După ce electrocardio
grama n-a mai arătat timp de 
5 minute impulsuri s-a trecut 
la deschiderea cavității tora
cice a acestuia. Operația a în
ceput la ora 0,30 terminîndu- 
se în jurul orei 16. Inima tî- 
nărului metis și-a început 
noua vîrstă. Primele cuvinte 
esențiale : Ml-e sete". Și 
firesc, următoarele : „Trans
miteți salutări soției mele" 
(exact ca pe o scenă moder
nă unde perifrazele sînt desu
ete). Va reuși în noua 
existență inima tinărului 
24 de ani să bată pînă la

sa
de 

24 de ani să bată pînă la a- 
dînci bătrîneți ? Oamenii de 
știință cîntăreso șansele ți 
neșansele. Speranțele sînt de

nu

pentru a doua oară, irevocabil, 
să mai bată. Do data aceasta 
în pieptul lui Washkansky. „A 
fost o aventură. Pe cît de pri
pită pe atît de ușuratică" — 
s-a fudulit scepticismul uno
ra. „Melodrama și-a trăit de 
mult traiul" — au conchis 
doct alții.

Un nou carusel 
al speranțelor

In ajunul Anului Nou In 
familia doctorului stomatolog 
Philip Blaiberg cuvintele pro
fesorului Barnard care rezu
maseră datele experienței eșu
ate erau memorate deja cu 
aceeași omenească și Înduioșă
toare speranță. „Autopsia a 
scos la iveală că nu inima a

zia voi reîncepe". (Intre timp 
s-a consumat la spitalul Mal- 
monides din New-York o 
altă experiență ratată. După 
sase ore și jumătate de la gre
fa făcută unui copil de cîteva 
zile dr. Adrian Katrowicz a 
trebuit să consemneze în bu
letinul noului născut decesul 
și — implicit — eșecul încer
cării sale. Dar știrea a trecut 
aproape neobservată. Oamenii 
au nevoie de speranțe. Și cît 
mat sigure !).

în timp ce numele lui Was
hkansky înconjura mapamon
dul confundîndu-se cu cel al 
speranței, într-o altă rezervă 
a aceluiași spital fusese inter
nat prietenul și fostul său den
tist din urmă cu mai bine de

ferință și in ciuda morții pri
etenului meu sînt gata să iau 
riscul operației asupra mea". 
Sînt poate ultimele cuvinte pe 
care le-a rostit pacientul îna
intea celei de a doua mari ex
periențe chirurgicale. In ca
mera alăturată singurul pat 
alb își aștepta donatorul. Des
tinul l-a găsit pe tînărul Clive 
Haupt în dimineața zilei de 
marți 2 ianuarie pe o plajă de 
lîngă Capetown, făcînd baie. 
Tînărul în vîrstă de 24 de ani, 
căsătorit în urmă cu
luni, metis provenind dintr-o 
familie de hotentoți, indieni, 
albi și negri, a suferit în tim
pul băii o hemoragie cerebra
lă, urmare probabilă a blo
cării unei artere cerebrale. 
După acest accident a fost ti

cîteva

data aceasta mal mari. Și 
printr-o Iluzie i a) noul paci
ent nu este Împovărat de » 
altă boală (L. W. suferea de 
diabet) ; b) o mal mare po
trivire a țesuturilor j e) exis
tența deja a unei experiențe. 
Dar și note care pot avea ur
mări nebănuite i a) donatorul 
n-a fost victima unul accident 
ci a unei comoțil interne fă- 
cînd posibil ca scurgerea de 
stnge să fi afectat și Inima | 
b) s-ar putea ca această co- 
moțle cerebrală să fie și ur
marea 
chiar

Dar 
mulul 
nulul _ ____
Deocamdată speranțele tutu
ror sînt legate de durata unei 
singure propoziții din bule
tinul asupra sănătății lui Blai
berg ; „Ea este pe deplin sa
tisfăcătoare".

unei boli de singe sau 
a inimii.
marea încercare a o- 
de a supraviețui desti- 
său biologic continui.

N. RADU 1

patrie, 
porul, 
i-au dat lui Petru Groza putin
ța să vadă limpede că numai 
sub conducerea partidului mar- 
xist-leninist al clasei muncitoa
re va fi asigurată propășirea și 
înflorirea patriei, că numai pe 
calea socialismului, poporul ro
mân, clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, își vor 
asigura un viitor luminos, co
respunzător aspirațiilor, calită
ților și multiplelor sale forțe 
creatoare.

Figură luminoasă de intelec
tual și om politic înaintat, el a 
înțeles rolul istoric al clasei 
muncitoare ca principală forță 
socială a propășirii țării și 1 s-a 
alăturat, servind cu abnegație 
poporului român. In întreaga 
sa activitate, Dr. Petru Groza 
a militat neabătut pentru în
făptuirea politicii naționale a 
Partidului Comunist, de egali
tate în drepturi și frăție între 
poporul român și naționalitățile 
conlocuitoare. Adversar neîm
păcat al planurilor imperialiste 
de înrobire a popoarelor, de a- 
mestec în treburile interne ale 
altor țări, Dr. Petru Groza a 
adus contribuții deosebite la în
făptuirea politicii externe a 
României, milltînd neobosit 
pentru întărirea prieteniei și 
colaborării frățești dintre țara 
noastră și celelalte țări socia
liste, pentru dezvoltarea relații
lor de colaborare cu toate ță
rile, pentru salvgardarea păcii 
în lume. El șl-a consacrat în
treaga capacitate de muncă și 
toată priceperea pentru ridica
rea prestigiului țării noastre la 
rangul pe care-1 merită, pentru 
afirmarea României pe plan in
ternational ca o forță activă.

Intelectual de o vastă cultu
ră, Dr. Petru Groza a desfășu
rat atît înainte cît și după 23 
August 1944, o bogată activitate 
literară și publicistică în slujba 
conceptelor nobile ale umanită
ții, democrației, păcii și priete
niei între popoare, ale progre
sului social și socialismului.

Pentru tineretul nostru, figura 
luminoasă de patriot înflăcărat 
a dr. Petru Groza constituie o 
pildă de dăruire cauzei poporu
lui român, înfloririi patriei 
noastre scumpe. România socia
listă.

M. C. STĂNESCU
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proprla sa decizie. Două În
trebări și le pune firesc ci
titorul : a) de ce Nuț Vasile 
n-a fost reținut de la Început 
de anchetatori în această ca
litate și b) consecințe mo
rale și administrative ar 
fi trebuit să aibă Flrescu 
Nicolae (str. Doamnei nr. 3), 
Sucală Gheorghe (str. Or- 
zari nr. 50), Segal Strul (str. 
Aurel Boțea nr. 31) care au 
compărut la proces ca recla- 
manti dar care au fost ele
mente favorizante decăderii 
morale a Elenei Georgescu ? 
Dar mai înainte un al doi
lea caz.
PREȚUL UNUI 
TITRAT

Nu cu mult timp In urmă.

tr-o promisiune în alta, din- 
tr-o frază mai abilă și 
rezonanțe 
:e, într-o 
păsînd pe 
feminine 
pare că nu ducea lipsă 
așa cum ambiția de a fi 
tia unui viitor licențiat 
s-a consumat la timp), tînă
rul a decimat salariu după 
salariu al prezumtivei 
logodnice și îndemnurile, su
gerate sau spuse deschis, la 
furt au lungit mîna fetei în 
punga instituției. Mi-a căzut 
în mînă un teanc de scrisori 
nu strînse în panglica roză a 
candorii pasionale dar ori
cum adunate, se vede, cu 
sîrguinta îndrăgostitei. E o 
gradație de tonalități în a- 
ceastă legătură epistolară 
care trădează abilitatea unui

cu 
de pasiuni angeli- 
altă rugăminte a- 
pedala Înduioșării 
(de care fata

umărul aducîndu-1 în Instan
ță măcar ca martor. SI a- 
tunci...

se 
tot 
so- 
nu

sale

O INSUFICIENȚA 
JURIDICA ?

La tribunalul raional Ni- 
oolae Bălcescu din Capitală 
i-am relatat cele două ca
zuri tovarășului judecător 
Mircea Cristide. „In practica 
mea judiciară am întîlnit nu
meroase cazuri într-un fel 
similar ; decăderea morală a 
inculpatelor era întreținută 
de diverși indivizi, care prin 
felurite escrocherii sentimen
tale deveniseră motorul care 
punea in mișcare viciile sau 
slăbiciunile de caracter a u- 
nora. De obicei, escrocul sen
timental acționează din um
bră, are o abilitate în ex-

ceput să-și caute o sursă de 
venit în aventurile amoroase. 
N-a trebuit să caute, se pare, 
prea mult... In fața instanței 
a apărut însă ca singura vi
novată. Intr-un alt caz o fată 
de la țară a fost sedusă de 
un bucureștean prin promi
siunea făcută de acesta de-al 
găsi un serviciu. Cînd s-a 
plictisit a prezentat-o altuia 
și așa mai departe pînă în 
fața instanței. Pe acest lanț 
se interpun o serie de indi
vizi lipsiți de scrupule dar 
nu numai bărbați ci și femei 
care sub motivul că ocupă o 
slujbă oarecare, alunecă din 
mîinile justiției deși se poate 
dovedi că practică sistematio 
prostituția șl devin interme
diari, corupind diverse per
soane. Ajung astfel la preve
derile codului penal oare tn

de anchetâ. Cazuri similare 
celor relatate sînt lluetrat* 
de o serie de declarații a u- 
nor indivizi care dovedesc 
prin ateismul lor că au cu
noștință că legea este inofen
sivă fată de ei. Ba mai mult, 
cercetînd dosare întocmite Ia 
intervale mai mari de timp 
poți întîlni declarații aparțl- 
nînd acelorași indivizi cu a- 
petiții deocheate în conștiin
ța cărora deznodămintul ju
diciar al unor minore n-a o- 
perat nid un fel de echlm- 
bare. Șl astfel s-a ajuns la o 
situație intolerabilă cînd an
chetatorii Invită mal întot
deauna aceeași si aceeași es
croci sentimentali să medi
teze la implicațiile antisocia
le ale decăderilor morale pe

Masca escrocului sentimental
Ia Cluj multi au călnat-o pe 
tlnăra A.P. Fată cu liceul 
terminat, salariată la poșta 
din localitate, avînd și o ge
stiune bănească, ea a fost a- 
restată și condamnată pen
tru delapidare. Cei care au 
cunoscut mobilurile acestui 
furt, fiind de acord cu hotă- 
rîrea instanței, s-au declarat 
însă parțial mulțumiți de re
zolvarea judicioasă a acestui 
caz. Pe scurt lată motivele. 
Intr-o vacantă, I.C., cluj an 
de oblrșie, dar student la 
Iași, a cunoscut-o ps tînăra 
funcționară și s-au plăcut. 
Fata visa ziua In care urma 
lă vadă realizată dorința pă
rinților de a avea ca ginere 
un titrat. Băiatul sigur pe au
toritatea sa masculină șl pe 
viitoarea sa situație socială 
pe care și-o apropia șchlo- 
pătlnd dlntr-o restantă In 
alta și, deci, fără bursă, a 
văzut !n proaspăta sa cunoș
tință o mană compensatorie 
pentru insuficientele eforturi 
la Învățătură. Si astfel, dln-

lutentic escroc sentimental. 
De la formula adresării 
(„draga mea cea mai dragă, 
la început sau „mititica mea 
cea mai scumpă de pe aceas
tă sferă turtită", pe măsura 
sumei înscrise pe mandatul 
telegrafic), și pînă la apelu
rile, care smulg lacrimi sla
bului de înger, pentru a in
tra în posesia a noi sume de 
bani, escrocul încropea pe 
hîrtia roză șl parfumată eu 
lavandă, melodrame ieftine 
care au avut un sfîrșlt dra
matic pentru destinatara lor. 
Legea a condamnat cu seve
ritate pe cea oare în fața el 
se făcuse vinovată de fraudă 
dar cel care cunoșteau se
ducția exercitată asupra ti
nerei de către Iscusitul epis
tolar ar fi vrut să-l vadă 
comparînd în instanță. „Al 
tău drag plsicut, care te iu
bește" s-a retras tăcut în 
umbră șl nici vestea repe- 
tențiel sale, ml se pare, n-a 
consolat prea mult pe cel din 
jurul acestei drame. Mîna 
justiției nu l-a atins lui I.C.

ploatarea, ort pentru satls- 
faoerea unor Instincte, ori 
pentru obținerea ilicită a ■- 
nor avantaje materiale, a u- 
nor fete naive, ou Insufici
ențe de caracter sau lipsite 
de o lucidă pregătire pentru 
viață. Am să vă relates pe 
scurt două asemenea cazuri 
in oare influența unor es
croci rămași In umbră este 
diferită ca Intensitate dar co
mună prin deznodămint t Bl- 
lous Lucia zisă Mona tn vtr- 
stă de 24 de ani, absolventă 
de liceu șl a unei școli teh
nice, salariată Ia P.T.T.R. ti
rade» a fost trimisă să ur
meze un curs de specializare 
la București. Atrasă de mi
rajele Bucureștiului, Btlous 
In loo să se reîntoarcă la lo
cul el de muncă a preferat 
unei munci cinstite o viață 
aleatorie, o viață supusă în- 
tfmplărli. A cunosout-o pe 
Bărbulescu Sanda care trăia 
cu Inginerul Romancluo Ște
fan tn vtrstă de 45 de ani. 
(Aici un alt aspect asupra 
eăruia voi reveni) și a În

privința definirii acestor in
fracțiuni este devansat de o- 
xlgențele morale ale societă
ții noastre do azi. Articolul 
421 („bărbatul oare are ra
port sexual ou o fată mal 
mioft do 14 ani oomite delic
tul de atentat la pudoare 
fără violență șl se pedepsește 
ou Închisoare oorecțlonalk de 
la un an la trei ani) este 
foarte limitat șl nu prote
jează Indtreot, prin severita
tea față de corupătorii do 
minore, naivitatea unei vira
te. Vechiul artlool la care se 
încadra aoeat delict era mult 
mal ouprlnefctor definind eo- 
rupătorul oa oel eare „ex
ploatează deafrîul" sau „oel 
oare ațîță la prostituție*. 
Proxenetismul In formele sa
le mai puțin sistematice nu 
are în aetuelui ood penal un 
artieoi suficient do bine de
finit*,

La observațiile făcute de 
judecătorul Mircea Cristide 
ar mal fi de adăugat cîteva 
observații personale prile
juite de lectura unor docare

exact 
docît 
>re- 

penal

VARTAN ARACHELIAN 
ION BUSU

LUMINÎND PRIN SECOLE
In ultimele zile ale 

anului 1787, tn co
muna Florești, veche 
localitate atestată în 
documente din 1272 
și intrată, mult înain
te în circuitul isto
riei, se aprindea fă
clia primei școli. A-

cest lăcaș al luminii 
făcea parte dintre 
cele 300 de școli ro
mânești înființate în
tre 1782 și 1794 de 
cărturarul Gheorghe 
Șincai. Primul învă
țător, Bartolomeu 
Putean, fusese elevul

lui Șincai la Blaj ți 
moștenise de la aces
ta nu numai știința, 
dar și dragostea pen
tru popor. Numai așa 
se explică victoria 
lui asupra unor greu
tăți numeroase de la 
orele care trebuiau

predate pe rînd pe 
la case, pînă la pla
ta ,in natură" a în
vățătorului.

Abia în anii noștri 
școala din Florești a 
ajuns așa cum au vi
sat-o înaintașii. As
tăzi localul cu etaj

al școlii generale dis
pune de 9 săli de 
clasă, bibliotecă, sală 
de gimnastică, labo
ratoare înzestrate cu 
mijloace audio-vizu- 
ale, sala pionierilor, 
c a b i n e t medical, 
două săli de mate
rial didactic etc. își 
desfășoară activita
tea aici nouă învă
țători și 19 profesori. 
Pînă tn 1944 dintre

elevii școlii H au 
absolvit licee, iar 8 
institute de tnvăță- 
mint superior. Intre 
1944-1967 peste 70 din
tre elevii școlii au 
absolvit institute de 
învățimînt superior, 
mai bine de 100 li
cee, 300 școli profe
sionale. Această situ
ație iși găsește expli
cația în transformă
rile care au cuprins

satul, tn aspirația 
generali spre cul
tură.

Cu prilejul tmpli- 
nirii a 180 de ani de 
la înființarea școlii 
din Florești stmbăti 
a avut loc o sesiune 
științifică a cadrelor 
didactice din orașul 
Cluj care s-a desfă
șurat în sala cămi
nului cultural din 
comună. I. R.

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

Opera Română : Lohengrin
11, Giselle — 19,30. Teatrul de 
stat de operetă : Ana Lugojana
— 10,30, Prințesa circului —
19.30. Teatrul Național „I. L.
Caragiale" (sala Comedia) : Re
gina de Navara — 10; 19,30,
Apus de soare — 15, (sala Stu
dio) : Castiliana — 10, Jocul 
adevărului — 15, Martin Bor
man — 19,30. Teatrul de come
die : Opinia publică — 10,30,
Sfintul — 20. Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Luceafărul — 10,30, Clipe de 
viață — 20, (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : Candida —
10.30, Sfîntul Mitică Blajinu — 
20. Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : O noapte furtunoasă
— 10, Acest animal ciudat —

15.30, Lovitura — 19,30; (sala
Studio) : Absența unui violon
cel — 10,30, Jaguarul roșu — 
16, Cînd luna e albastră — 20, 
Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
întîlnire la Senlis — 19,30. Tea
trul evreiesc de stat : Zeoe 
frați am fost — 11, Ivanov — 
20. Teatrul „Țăndărică" ; Ileana 
Sînziana — 11, Vrăjitorul din 
Oz — 17. Teatrul satiric-muzi- 
cal „C. Tănase" (sala Savoy) : 
Scandal la Boema — 19,30, (sala 
Victoria) : Music-Hall — 19,30. 
Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Pro- 
meteiada — 20. Circul de stat : 
Selecțlunl de iarnă — 10; 16;
19.30.

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Patria (orela 9;

11,30; 14; 16,30: 19; 21,30).
ESCROC FĂRĂ VOIE

rulează la Republica (orele 
8,30; 10.30; 12,45; 15; 17; 19,15;
21.30) , București (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,30: 18,45; 21).

CÎND TU NU EȘTI
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16.15; 18,30;
20,45), Gloria (orele 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,30: 20,45).

O SUTA UNU DALMAȚIENI 
rulează la Festival (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 
18,15 ; 20.30), Modern (orele 
9,30 ; 11,30 : 13,30 ; 18 ; 18,15 ;
20.30) .

REGINA DE ZĂPADA
rulează la Capitol (orele 9,80; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

REÎNTOARCEREA LUI SUR- 
COUF

rulează la Victoria (orele 9; 
11.15; 13.30; 18; 18,30; 20,45), 
Arta (orele 9—18 In conti
nuare 18,15; 20,30).

MANUELA
rulează la Lumina (orele 9,80; 
15.45 în continuare 18.15: 
20,30).

PROGRAM PENTRU COPII — 
dimineața

rulează la Doina (orele 9—10 
—11) și TREIZECI DE ANI 
DE VESELIE (orele 12; 14; 
16; 18,15: 20.30).

LOANA
rulează la Union (orele 15.30; 

20,30, ora 18 — desene ani
mate ; Duminică ora 10), 

Munca (orele 18; 18,15;
20,30).

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Glulești (orele 10; 
15,30; 18; 20,30).

JOCURI NESCHIMBAT!
rulează la Festival (orele 9; 
11,15; 13,30; 18,15: 18,45; 21), 
Excelsior (orele 8,30; 11; 18,30; 
16; 18,30; 21), Aurora (orele 
8,30; 10,45; 13: 15,30; 18; 20,30).

CONTELE BOBBY, SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

rulează la înfrățirea (orele 
14; 16; 18; 20 — luni, marți,
slmbătă, duminică). Drumul 
sării (orele 15; 17,30; 20, du

minică ora 11), Cotrocenl 
(orele 15,30; 18; 20,30).

ALO, JAPONIA I
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21).

CEA MAI LUNGA NOAPTE 
rulează la Buzești (orele 
15,30; 18; 20,30).

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,15. De la 4 ianua
rie RĂZBUNĂTORII, (orele
15.30 ; 18 ; 20,15), Cosmos (o-
rele 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30). 
De la 4 ianuarie FANFAN LA 
TULIPE (orele 14.30 ; 16,30 ;
18.30 : 20,30).

REPUBLICA SKID
rulează la Grivlța (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30).

MARTIN SOLDAT
rulează la Bucegl (orele 9; 
11,16; 13,30; 16: 18.15; 20,30).
Tomls (orele 9—16 tn conti
nuare : 18,15; 20,30), Flamura 
(orele 9; 11.15: 13.30: 16; 18,15; 
20,30).

MARELE RESTAURANT 
rulează la Moșilor (orele 
15,30; 18; 20,30).

CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL 
III

rulează la Unirea (orele 18;
18,15; 20,30 — 2 și 7 ianuarie 
matineu ora 11). Lira (orele 

16; 18; 20).
AL ȘAPTELEA CONTINENT 

rulează la Dacia (orele 8—21 
în continuare). Flacăra (orele 
15,30; 18: 20.30).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
rulează la Central (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30).

PROFESORUL DISTRAT
rulează Ia Vitan (orele 15,30; 
18; 20,30).

O FATA FERICITA
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,30. duminică ora 
11), Popular (orele 15; 17; 19; 
21).

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND YARD

rulează la Viitorul (orele
15,30 ; 18 ; 20,30). De la 4 ia
nuarie ZECE NEGRI MITI
TEI (orele 15,30 ; 18 ; 20.30).

SPARTACUS 
ambele serii — 
rulează la Colentina (orele 15 ;
18,30. duminică ora 9.30).

OCOLUL
rulează la Volga (orele 9,30 ;
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18.30 : 20.45).

ZOSIA
rulează la Floreasca (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

CINE VA DESCHIDE UȘA ?
rulează la Rahova (orele
15,30 ; 18 ; 20,30. Duminică ora 
10.30).

DUMINICĂ,
7 Ianuarie 1968

9,00 Ora exactă ; 9,02 Gimnas
tica de înviorare ; 9,10 Pentru

copil șl tineretul școlar : Aven
turile echipajului Val-Vtrtej ; 
„La telefon, o moștenitoare" — 
seria a II-a (reluare) ; Filmul 
artistic „Moș Gerilă" ; 11,00
Emisiunea pentru sate ; 12,45
Concert simfonic ; 17,30 Curie
rul artelor (Emisiune de actua
litate teatrală, muzicală și .plas
tică) ; 18,00 „Fantezie șl ritm" — 
film muzicol-coregrafic folclo
ric ; 18,30 Magazin 111 ; 19,30
Telejurnalul de seară ; 19,45
Seară de teatru : „Omul care 
aduce ploaie" de Richard 
Nash. Interpretează colectivul 
Teatrului „Al. Davilla" din Pi
tești. în pauză : Desene anima
te ; 22,15 Concert de Anul Nou. 
Muzică de Strauss. Interpretează 
orchestra Filarmonicii vleneze 
și baletul Operei din Vlena ; 
23,10 Telejurnalul de noapte ; 
23,20 Telesport.



CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
Ne întîmpină un om viguros clădit, cu o expresie severă, 

mărturisind calmul și spiritul de ordine, cu surfs amabil și 
încurajator pe care îl intuim reținut, izvorînd — atît cît se 
lasă descifrat — dintr-o sinceritate intransigentă. Este LU
CIEN TRICHAUD, director numit al Federației Franceze a 
Caselor de tineret și cultură, în fapt — cum mi se explică 
pentru a avea mai bine precizat rolul ce-1 deține — președinte 
activ al Federației.

— Sînt întotdeauna foarte 
încîntat să primesc un prieten 
român, prilej concret de a-mi 
evoca ospitalitatea intimă pe 
care am întilnit-o în vizita 
făcută în țara dumneavoastră.

Acestea fiind cuvintele cu 
care a debutat convorbirea cu 
domnul Lucien Trichaud, se 
înțelege că ea s-a prelungit 
mult peste normele prestabi
lite unui interviu, dînd posi
bilitatea de a cunoaște diver
se aspecte ale activității celor 
1 130 case pentru tineret și 
cultură, toate alcătuite pe a- 
celeași criterii de bază dar a- 
vînd sfere de cuprindere și 
posibilități materiale diferite.

— Desigur numele lor acordă 
predominanța tineretului și, de 
aceea, casele pentru tineret și 
cultură sînt frecventate și ani
mate în majoritate de tineri, 
dar sînt deschise în egală 
măsură întregii populații din

cesului în participarea pe care 
o avem în numeroase locuri, 
se află in faptul că tinerii, ca 
de altfel toți membrii case
lor noastre de cultură, sînt 
liberi în a opta pentru activi
tăți în funcție de preferințe, 
că acestea sînt inspirate de 
înseși cererile tinerilor.

Cu amabilitate, interlocuto
rul a oferit în continuare a- 
mănunte asupra programului 
de activități pregătit și rea
lizat de cei care frecventează 
casele de tineret și cultură în 
timpul liber și fac ceea ce le 
place și cum le place — întîl- 
niri, distracții, activități edu
cative : fizice, practice, inte
lectuale și artistice la alege
rea lor ; despre faptul că în 
cadrul acestor instituții tine
rii pot afla informațiile ce le 
sînt necesare, confrunta di
verse puncte de vedere, pre
găti spectacole și călătorii, or-

o cuprinzătoare educație 
populară. După cum am mai 
afirmat, consider educația 
populară o invenție europeană 
corespunzînd în Europa seco
lului XIX și la începutul seco
lului XX unei mari mișcări 
sociale legate de revoluția in
dustrială, de dezvoltarea ru
rală, de accesul crescînd al 
populației Ia viața politică, de 
trezirea sentimentului națio
nal. în viziunea mea, educația 
populară de azi pe care o în
treprindem prin instituțiile 
Federației este fidelă origini
lor sale, fiind generatoare de 
acțiune, contribuind la forma
rea oamenilor. Fac afirmația 
însoțind-o de aceea că în di
versele etape străbătute au a- 
vut loc schimbări importante, 
în raport cu viața socială care 
a devenit din ce în ce mai 
complexă. Cred că în condi
țiile Franței, viața socială de
venind din ce în ce mai com
plexă, mai dificilă,' din cauza 
extinderii vieții urbane sau a 
construcției de mari ansamble 
arhitectonice, de orașe- mărgi
nașe, a dificultăților de trans
port, a mlgrației spre oraș se 
cere reflectat Ia versul „Ță-

BONN: Social-democrații cer 
încetarea bombardamentelor

TELE.GR AM A

asupra R. D. Vietnam
Poziția adoptată de Par

tidul Social-Democrat din 
Germania față de războiul 
din Vietnam a provocat 
încordarea relațiilor sale 
cu partenerul de coaliție 
guvernamentală, Uniunea 
Creștin-Democrată, rela
tează agenția FRANCE 
PRESSE.

După cum s-a anunțat, cu pri
lejul unei reuniuni a Comitetului 
său executiv, P.S.D.G. a dat pu
blicității o declarație, în care se

pronunță pentru încetarea ime
diată a raidurilor americane asu
pra Vietnamului de nord și pen
tru tratative de pace între toate 
părțile, inclusiv Frontul Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud. Purtătorul de cuvînt al 
U.C.D., Arthur Rathke, a reacțio
nat prompt față de această pozi
ție, declarînd că, după părerea 
conducerii U.C.D„ declarația «o- 
cial-democraților ar reprezenta 
„un amestec în treburile interne"

Tovarășului ALEXANDER DUBCEK 
Prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia

FRAGA

In numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și al meu personal vă adre
sez cele mai calde felicitări cu prilejul alegerii 
dv. în funcția de prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Ceho
slovacia.

Vă urăm succes deplin în activitatea dv., a 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, pentru 
prosperitatea și înflorirea Republicii Socialiste 
Cehoslovace, pentru bunăstarea și fericirea 
poporului cehoslovac.

îmi exprim cu acest prilej convingerea că 
relațiile de prietenie frățească șl colaborare 
multilaterală dintre România și Cehoslovacia, 
dintre partidele noastre, se vor dezvolta con
tinuu în interesul popoarelor țărilor noastre, 
al unității sistemului mondial socialist și a 
mișcării comuniste șl muncitorești internațio
nale, în interesul cauzei socialismului și păcii 
în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român

București, 6 ianuarie 1988

ale S.U.A.

lntr-un apel remis ambasadorului S.U.A. la Haga, minis
trul afacerilor externe al Olandei, Joseph Luns, a cerut gu
vernului american să întreprindă măsuri constructive in ve
derea găsirii unei soluții pașnice a conflictului din Vietnam.

AMÎNARE A CONFERINȚEI 
DE LA RABAT?

Noul prim-secretar al C.C. al P. C. din Cehoslovacia

Cu Lucien Trichaud despre

CASELE DE TINERET
Șl CIIITIJIîA

Agenția M.E.N. anunță că Re
publica Arabă Unită a propus în 
cadrul ședinței de sîmbătă a Con
siliului Ligii Arabe ca cea de-a 
cincea conferință arabă la nivel 
înalt care urma să aibă loc la 17 
ianuarie, la Rabat, să fie amînată. 
în cadrul acestei ședințe s-a luat 
notă de faptul că Siria și Arabia 
Saudită nu sînt de acord cu con
vocarea acestei conferințe- Apoi, 
delegația R.A.U. a propus amîna- 
rea conferinței arabe la nivel înalt 
pentru o dată ce va fi fixată ul
terior prin consultări între statele

membre. O hotărîre definitivă 
urmează să fie luată, probabil,

e TODOR JIVKOV, prim- 
lecretar al C.C. al P-C. Bul- 
far. președintele Consiliului 
le Miniștri al R. P. Bulga
ria, l-a primit sîmbătă, 6 ia
nuarie, în vizită de prezen
tare pe Nicolae Blejan, noul 
ambasador al Republicii So
cialiste România în Republi
ca Populară Bulgaria. La 
primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prie
tenească, a participat Ivan 
Bașev, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Bulgaria.

FRAGA 6 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, tovarășul 
Alexander Dubcek a fost ales 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia. în legătură cu a- 
ceasta, agenția C.T.K. transmite 
date biografice în care se arată 
că el s-a născut la 27 noiembrie 
1921 în Ugrovec, raionul Topol- 
ceany, în familia unui muncitor 
tîmplar progresist. în 1939, la 
vîrsta de 18 ani, în timp ce se 
califica în meseria de lăcătuș, a 
intrat în rîndurile Partidului Co
munist din Cehoslovacia, aflat în 
ilegalitate, a participat la activi
tatea de partid și mișcarea de 
rezistență antifascistă. între 1942 
și 1944 a lucrat ca fierar la uzi
nele „Skoda" din Dubnice pe 
Vah și a luptat în rîndurile par
tizanilor în perioada răscoalei na
ționale slovace pentru făurirea 
unui stat unic al cehilor și slova
cilor.

După eliberarea Cehoslovaciei,

tovarășul Dubcek a lucrat ca 
muncitor într-o fabrică, unde tot
odată a ocupat și diferite funcții 
de partid. în 1949 a fost numit 
secretar cu probleme organizato
rice și apoi prim-secretar al Co
mitetului raional de partid din 
Trencin.

Din 1951, A. Dubcek lucrează 
în aparatul C.C. al P.C. din

Slovacia la Bratislava, apoi în 
1953 devine prim-secretar al Co
mitetului regional de partid din 
Banska Bystrica. A absolvit cursul 
fără frecvență al Facultății de 
științe juridice a Universității 
Komensld din Bratislava, iar în 
1955—1958 a terminat Școala su
perioară politică de pe lingă C.C. 
al P.C.U.S .la Moscova.

Din 1958 ocupă importante 
funcții de partid, iar la Confe
rința Națională a P.C. din Ceho
slovacia, în anul 1961, a fost ales 
secretar al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia.

în anul 1962, A. Dubcek a fost 
ales membru al Prezidiului și se
cretar al C.C. al P.C. din Slova
cia și, în același an, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia. în 1963 a devenit 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Slovacia. El este deputat în 
Adunarea Națională și în Consi
liul Național Slovac.
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cartier, comună sau grupări 
de comune. Zona geografică 
în care funcționează trebuie să 
fie delimitată în funcție de 
realitățile demografice, socia
le, economice și administrati
ve.

Casele de tineret și cultură 
oferă întregii populații — 
adolescenți și adulți — posi
bilitatea de a lua cunoștință 
de aptitudinile lor, de a-și dez
volta personalitatea și a se 
pregăti să devină cetățeni ac
tivi ai unei comunități vii.

Fiecare casă pentru tineret 
și cultură este în fapt o aso
ciație acreditată și controlată 
de Ministerul tineretului și 
sportului, afiliată Federației 
Franceze a Caselor de tineret 
și cultură, al cărui director 
numit am cinstea să fiu de un 
număr însemnat de ani, după 
cum mă trădează și vîrsta... 
(surîde interlocutorul, conti- 
nuînd fără a zăbovi asupra 
ușorului protest din parte-ne, 
apropo de vîrstă).

— Ce condiții trebuiesc în
deplinite pentru a fi membru 
al Casei de tineret și cul
tură ?

— Mai întîi să dorești acea
sta ; și cine nu dorește să-și 
verifice și valorifice aptitudi
nile, să participe la manifestări 
culturale și sportive ca spec
tator sau constructor al aces
tor manifestări ? De asemenea, 
se plătește o cotizație anuală 
de 12—15 franci pe an. Pen
tru tinerii pină Ia 18 ani suma 
este mai mică. Pe lîngă a- 
ceasta, pentru a lua parte la 
activitatea de cerc sau de club 
se plătește o anumită taxă. 
Cred că explicația, cheia suc-

ganiza servicii sociale pe care 
le estimează ca utile. Am re
ținut, de asemenea, rolul ce 
revine animatorilor voluntari 
care ajută activ funcționarii 
salariați, al căror număr este 
restrîns. In fruntea caselor de 
tineret și cultură se află un 
director — temporar sau per
manent — (interesant că, pen
tru a ocupa munca de direc
tor permanent, trebuie să ur
meze cursuri cu durata de 2 
ani organizate de Federația 
caselor de tineret și cultură) 
care lucrează benevol, pri
mește o anumită indemnizație 
sau este plătit (sînt doar 450 
de directori plătiți) și are da
toria de a organiza singur sau 
cu ajutorul colaboratorilor săi 
diverse activități, de a co
labora permanent cu Consi
liul educativ al Casei de cul
tură.

— De fapt, subliniază în 
continuare Lucien Trichaud, 
Consiliul Casei este organul 
esențial, avînd scopul de a 
asigura un climat de simpatie 
fermă, fiind nu numai anima
torul colectiv al activității ca
sei, dar și intermediarul între 
director și masa membrilor. Și 
nici nu s-ar putea altfel, dacă 
avem în vedere faptul că sînt 
case de tineret și cultură în 
cadrul cărora tinerii pot opta 
pentru 50 de activități diverse. 
E vorba de casele mari, cum ar 
fi cea de la St. Germaine.

Mă veți întreba ce urmărim 
în principal prin activitatea 
noastră și va fi greu să rezum 
răspunsul. Dar pentru că ro
lul unei convorbiri este totuși 
acela de a duce la esențial, aș 
spune că urmărim să realizăm

rile care n-au legende vor fi 
condamnate să moară de frig" 
și de a crea în consecință 
înviorarea educativă, anima
ția culturală globală. Terme
nul pretabil la confuzii mi se 
pare convenabil pentru susți
nerea ideii mele, fiindcă gru
pează multiple activități 
umane. O argumentare com
pletă va duce la concluzia că 
educația reprezintă, într-un 
anume fel, un început etern. 
Pentru aceasta trebuie adesea 
revenit la surse. Avantajul pe 
care noi îl avem față de Sisif 
— fundamental, de altfel — 
este că noi nu mai sîntem 
singuri. Sîntem citeva mii de 
Sisifi.

Am consemnat expunerea 
domnului Trichaud, înțelegînd 
că vizează o explicare profun
dă a menirii Caselor de cultu
ră, o justificare a oportunității 
lor.

— „Cea mai frumoasă pro
fesie a omului, spunea Saint- 
Exupery, este de a> uni oa
meni". Este, de altfel și țelul 
pe care și l-au ales casele 
noastre de tineret și cultură, 
a încheiat Lucien Trichaud, 
invitîndu-mă ca pentru a ob
ține o Imagine mai concretă 
să vizitez cîteva dintre cele 
peste o mie instituții culturale 
cuprinse în Federație. Invita
ție căreia i-am dat curs.

Evocîndu-mi încă o dată im
presiile frumoase prilejuite 
de vizita în România, interlo
cutorul — la invitația noas
tră — a adresat cititorilor 
noștri un salut pe care îl re
producem în facsimil.

NICOLAE DRAGOȘ 
ianuarie, 1968

PIRAT» DE PE ROUGHS TOWER
• „Cel mai mic stat — cea mai bună muzică" • 4 locuitori

La acest început de an, marele succes de librărie în Anglia 
este cel al „Atlasului cerului", editat de TIMES, ale cărui 
15 000 de exemplare au fost epuizate fulgerător, fiind nece
sară reimprimarea unui nou lot. în același timp, se remarcă 
o adevărată asaltare a magazinelor de articole optice în cău
tare de lunete astronomice.

Umoriștii și sociologii caută 
să explice fenomenul. Pentru u- 
nii, e vorba de o măsură de pre
vedere a englezilor ca să poată 
urmări „creșterile astronomice" 
de prețuri așteptate în viitorul 
apropiat. Pentru alții, totul se 
reduce la o „evadare" a englezu
lui de rînd în fața valurilor suc
cesive de „austeritate".

Dar în cea de-a patra zi a 
acestui înnegurat ianuarie, un 
episod radiofonic a avut darul 
să aducă zîmbetul pe fețele nu 
prea bine dispușilor cetățeni ai 
Britaniei. Manevrînd radio-recep- 
toarele, ei au fost atrași de un 
excelent program de muzică de 
dans întrerupt de reclame care, 
în mod obișnuit, nu se difuzează 
pe rețeaua posturilor britanice. 
Din timp în timp, un anunț: 
„Aici radio Sealand. Cel mai 
mic stat din lume vă oferă cea 
mai bună muzică de pe Pămînt". 
Avizați în materie de Sealand, 
a cărei scurtă istorie o cunosc, 
radio-ascultătorii englezi au gus
tat amuzați inspiratul anunț. 
Pentru că. ambele afirmații erau 
perfect adevărate. Muzica era 
foarte antrenantă și „statul" în 
chestiune e, fără nici un dubiu, 
cel mai mic din lume.

Sealand (în traducere „pămîn- 
tul mării") este, de fapt, o ve

che fortăreață în larg, cunoscută 
sub numele de Roughs Tower și 
situată la 18 kilometri de coasta 
britanică. Mai precis, este vorba 
de o platformă de ciment pe pi
loni, care măsoară circa 600 me
tri pătrați.

Declarația de „naștere" a nou
lui stat a fost făcută în septem
brie de Roy Bates fost proprie
tar al postului de radio-pirat 
„Radio-Essex" și actualmente pa
tronul lui Roughs Tower. El a 
devenit automat, capul statului 
Sealand. Faptul fiind anunțat 
într-o sîmbătă, a fost înregistrat 
de britanici ca un amuzament 
pentru week-end. A doua zi, 
presa ținea însă să releve că 
gluma era numai pe jumătate 
glumă : noul stat a informat For- 
reign Office-ul de existența lui 
și a trimis, de asemenea, o noti
ficare la O.N.U.

Deocamdată, chestiunea nu « 
definitiv tranșată. Roughs To
wer se află în afara apelor te
ritoriale engleze, însă amiralita
tea britanică revendică dreptul 
de proprietate ca fiind cea care 
a constituit mica fortăreață.

Intre timp, Roy Bates s-a apu
cat serios de organizare. Treaba 
pare a nu fi excesiv de compli
cată. Pentru moment, minuscu
lul teritoriu din fier și beton are

o populație nu prea numeroasă •• 
Bates, soția sa Joan, fiul său Mi
chael și fostul crainic al lui „Ra
dio Essex", David Barron. Pro
blema cea mai urgentă a fost, 
după toate indiciile, cea a apă
rării, Din ianuarie 1966, cînd 
s-au stabilit pe Roughs Tower, 
Bates și ai lui au avut de respins 
șapte tentative de ocupare din 
partea unor pirați-radiofonici ri
vali. Barron, care s-a distins în 
acele grele împrejurări prin cu
raj și spirit întreprinzător, este 
cel mai calificat pentru funcția 
de ministru al apărării.

De la început, mulți au tratat 
„nașterea" Sealand-ului ca un nou 
episod în faimoasa afacere a pos
turilor de radio-pirat. Și, intr-a
devăr, la numai patru luni după 
acest episod, englezii au putut 
asculta „cea mai bună muzică 
de pe pămînt oferită de cel mai 
mic stat din lume" (în
soțită, bineînțeles, de reclame). 
Prietenul și avocatul lui Bates, 
Douglas Gernat, a convocat la 
Londra mai mulți ziariști și le-a 
declarat că „autoritățile din Sea
land" nu au de gînd să transmi
tă emisiuni „aecît sporadic și 
ocazional", cu toate că prin sta
tutul auto-proclamat „scapă de 
sub incidența legislației punitive 
britanice". Gernat a sugerat că 
„economia" Sealand-ului se va 
baza pe astfel de „activități" ca 
organizarea unui soi de „porto- 
franco", înregistrarea unor com
panii, oferirea de pavilion de 
conveniență.

EM. RUCAR

10 reporteri 
investighează 
„diavolii"

Prizonieri ai vi scol ului
Viscolul puternic a izolat rezervația indie

nilor Navajo din S.U.A. de orice așezare ome
nească. Elicopterele au venit în ajutorul unor 
oameni amenințați cu moartea prin înfometa
re. Fotografiile acestea, reproduse după PA
RIS MATCH, ne arată odiseea tristă a prizo
nierilor viscolului. Doar ai viscolului ? Am

prentele mizeriei surprinse în aceste docu
mente fotografice ne oferă o explicație mai 
cuprinzătoare. Dincolo de ravagiile unei ierni 
grele e vorba de drama unei populații supu
se unei veritabile ostracizări, aruncată în re
zervații pe meleaguri dintre cele mai izolate 
și mai aride.

Fritz Teufel a ajuns o celebritate. Fără voia Iui. O 
piatră aruncată în capul unui polițist (făptașul n-a fost 
identificat) și studentul în vîrstă de 24 de ani a făcuz 
prima sa cunoștință cu boxa acuzaților. Ziariștii l-aii 
auzit vorbind. Disprețuitor, fără să treacă cuvintele pe 
cîntarul conformismului. Teufel înseamnă în limba ger
mană „diavol". Fritz Teufel a devenit un diavol al răzvră
tirii. Reporterii din Occident au scris multe despre acest 
nesupus. Nu este, însă, greu să stabilim un raport exact 
între ficțiunea reportericească și realitate. Portretul lui 
Teufel este vag, datele ce ne-au fost furnizate suferă de 
imprecizie. Dar pentru că Teufel reprezintă un diavol și 
pentru că în Europa apuseană „diavolii" de acest gen 
sau cel puțin, asemănători s-au înmulțit, tentația unei 
investigații gazetărești s-a impus. 10 redactori ai unui 
cotidian din New York care cunosc Europa deoarece pe 
continent își desfășoară activitatea cotidiană au primit 
misiunea de a realiza sondajul în rîndul generației tinere. 
Acestei experiențe reportericești INTERNATIONAL HE
RALD TRIBUNE i-a consacrat un articol de sinteză (care B 
ne-a furnizat datele la care facem apel). Autorii anchetei 
n-au pătruns totdeauna în adincimi. Ei au preferat — se 
vede — faptele de suprafață și, uneori, au fost călăuziți 
de idei preconcepute, de scheme neacceptate de viață. 
Dar documentarul pe care îl furnizează prezintă interes 
în pofida lacunelor^ evitabile și inevitabile. Se vorbește 
despre „o întreagă generație neliniștită", amintindu-se 
studenții protestatari din Madrid, colegii lor vest-germani, 
„provos“-ii olandezi și imitatorii lor din Belgia și Sue
dia. Reporterii descoperă, în paralel, în Europa apuseană 
și tineri ale căror idealuri se reduc Ia îmbrăcăminte, 
bani, mașini. Reflectoarele anchetei se îndreaptă, însă, 
în principal, spre „diavoli". Pe tinerii muncitori greviști 
din Bristol, pe băieții care părăsesc, fără speranțe, satele 
sărace ale Siciliei, pe emigranții portughezi care Ia vîrsta 
învățăturii caută zadarnic fericirea departe de melea
gurile natale nu ii intilnim în articol, în schimb viața 
universitară este mai insistent abordată.

„Protestele studenților sînt îndreptate în primul rînd 
împotriva structurii arhaice a universităților europene, 
dominate de o ierarhie profesională impămîntenită de 
tradiția medievală — constată INTERNATIONAL HE
RALD TRIBUNE. Datele aduse în sprijinul afirmației 
se referă la Franța, Spania și R.F. a Germaniei. Semes
trul de iarnă și-a ridicat cortina într-un mod neobișnuit 
la Sorbona : 3 000 studenți s-au ciocnit cu poliția. Cauza — 
o demonstrație studențească de protest împotriva supra
aglomerării care împiedică un studiu normal.

în Spania, demonstrațiile studenților au în primul rînd 
obiective de ordin politic. Ei luptă pentru dreptul de or
ganizare, pentru posibilitatea de a dispune de organiza
ții democratice care să le exprime punctul de vedere.

Un fenomen interesant îl reprezintă „politizarea" tine
retului studențesc din R.F.G. în toamnă studenții au orga
nizat manifestații în numeroase centre — de ia Heidel
berg și Hamburg pină la Bonn si Miinchen.
INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE, redînd conclu
ziile anchetei, nu amintește despre tineri pe care repor
terii ii întîlnesc deseori pe străzile orașelor : cei care ma
nifestează pentru pace, împotriva războiului din Vietnam, 
tineri care au făcut o alegere politică precisă, pentru care 
lupta are obiective clare. Dar cu toate acestea, sinteti- 
zînd orientarea politică a tinerei generații, cotidianul a- 
merican desprinde concluzia că aceasta „înclină în mare 
parte spre stingă", că dreapta găsește prea putini sus
ținători în rîndurile celor tineri.

Portretul celor de-o vîrstă cu Fritz Teufel este, in vi
ziunea celor 10 reporteri americani, incomplet, pe alocuri 
chiar deformat. „Diavolii" sînt tineri care într-o măsură 
mai mică sau mai marc, din cauze ce nu pot fi riguros 
clasate, dau expresie nemulțumirii lor față de stări de lu
cruri ce nu sînt în acord cu spiritul vremii, cu năzuințele 
lor. Este o generație receptivă la înnoiri, o generație care 
înțelege tot mai limpede că visurile ei pot fi clădite doar 
pe granitul unei existențe demne. Opțiunea pentru stingă
— menționată de INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE
— devine, astfel, explicabilă.

EUGENIU OBREA
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