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Pentru înfăptuirea hotărlri- 
lor Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român 
din 6—8 decembrie 1967, cu 
privire la îmbunătățirea orga
nizării administrativ-teritoria- 
le a țării și sistematizarea lo
calităților rurale, Comisia cen
trală de partid și de stat a 
elaborat propuneri în legătură 
cu organizarea Județelor și a 
municipiilor.

La baza acestor propuneri 
stau principiile adoptate de 
Conferința Națională a parti
dului, care au întrunit adeziu
nea întregului popor. Ele răs
pund necesității de a se pune 
de acord organizarea adminis- 
trativ-teritorială cu schimbă
rile intervenite în dezvoltarea 
forțelor de producție șl în re
partizarea lor pe teritoriul ță
rii, cu intensificarea vieții eco
nomice, sociale și culturale, cu 
măsurile privind perfecționa
rea formelor și metodelor de 
conducere a economiei națio
nale și a întregii activități so
ciale. înfăptuirea lor va crea 
condiții mai favorabile pen
tru dezvoltarea în ritm susți
nut a Industriei, a agriculturii, 
a tuturor celorlalte ramuri și 
sectoare de activitate, pentru 
progresul multilateral al patri
ei noastre socialiste.

în organizarea Județelor și 
municipiilor s-a ținut seama 
de condițiile economice, social-

CONȚIN 

politice și geografice existente, 
de componența națională a 
populației și legăturile cultu
rale tradiționale, precum și de 
perspectivele de dezvoltare ale 
diferitelor zone și localități, 
potrivit prevederilor planului 
cincinal și propunerilor cu pri
vire la dezvoltarea economică 
și socjal-culturală a țării în 
perioada 1971—1980.

Județele vor cuprinde un te
ritoriu, mai mic decît cel al ac
tualelor regiuni și vor asigura 
legături directe cu orașele și 
comunele ce intră în compo
nența lor, creîridu-se astfel 
condiții pentru rezolvarea mai 
operativă șl mai competentă a 
sarcinilor ce revin organelor 
de conducere locale. S-a ur
mărit ca fiecare Județ să con
stituie o unitate administrativ- 
teritorială complexă din punct

Harta administrativă a 
Republicii Socialiste Ro
mânia, cuprinzind propu
nerile comisiei centrale de 
partid și de stat cu privire 
la organizarea Județelor și 
a municipiilor, precum și 
actualele orașe și comune 
care intră In componența 
județelor se poate procura 
la toate chioșcurile și libră
riile din țară. 

U A R E ÎN P

de vedere economic șl social- 
cultural, cuprinzînd orașe, 
centre industriale, comerciale 
și culturale, căi de comunica
ție. Aceasta va asigura posibi
litatea ca atît județul în an
samblu, cît și fiecare localitate 
de pe teritoriul său să se poată 
dezvolta multilateral și armo
nios.

Propunerile cu privire la or
ganizarea administrativ-teri- 
torială a țării constituie rezul
tatul unor ample studii desfă
șurate timp de peste 2 ani. La 
pregătirea lor au participat 
comitetele regionale de partid, 
comitetele executive ale sfatu
rilor populare regionale, un 
mare număr de cadre din apa
ratul de partid și de stat, oa
meni de știință și cultură, spe
cialiști din diferite domenii 3 
economiști, geografi, istorici, 
geologi, etnografi, sociologi, 
lingviști etc. S-a ținut seama 
de numeroasele sugestii și pro
puneri făcute de oamenii mun
cii de la orașe și sate în adu
nări, în presă, în scrisori adre
sate conducerii partidului și 
statului.

Comisia centrală de partid și 
de stat consideră pe deplin co
respunzătoare cerințelor actua
le și de perspectivă ale dezvol
tării economice și sociale ale 
României socialiste organiza
rea teritoriului țării în urmă
toarele 35 de județe :
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Robert Stevens, ofițer de artilerie în armata americană, 
sergentul Allen din divizionul 101, translatoarea Elena 
Rjevskaia din unitatea sovietică care a intrat prima în 
bunkerul lui Hitler, colonelul Pash din serviciul secret 
american, detașamentele speciale ale serviciilor de contră- 
informații aliate, oameni aflați în acel ultim an al războiu
lui în cele mai diferite colțuri ale Europei — la Londra, 
Berlin, în orășelele germane cucerite, în Italia... De numele 
lor se leagă una din paginile cele mai interesante ale ulti
mului război mondial — recuperarea multor documente 
din arhivele secrete ale Reichului hitlerist.

IN PAGINA A 6 - A
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Pe unii dintre huligani organele legii ii o- 
presc la timp, unora le aplică pedepse. Insă 
o parte din ei, în special cei ale căror mani
festări nu par la prima vedere prea pericu
loase pentru societate rămîn nepedepsiți. Or
ganele care veghează la aplicarea legii nu pot

fi oriunde și oricînd. Oriunde și oricînd sîn- 
tem noi cetățenii, care de fapt și suportăm 
manifestările huliganilor. Noi sîntem cei care 
putem, primii, să-i chemăm la ordine și la 
prima încercare de abatere, cît de mică, să-i 
aducem în fața iegii.

MASCA

'""' ""^' SHERLOCK HOLMES
F Ă N U Ș

N E A G U

Ploua. Ca să fiu cinstit, nu 
era o ploaie adevărată, era, 
ca să zic așa, o ploaie lon
doneză. Specific londoneză. 
Și, ca să intrăm în miezul 
problemei, vă spun că era 
o ploaie cu miros de dini 
polițiști. (Un amic al meu, 
rotofeu, fără „i“, căci „i“-ul 
s-a rotunjit și a devenit „u“ 
larg, intra în această pulbere 
cenușie, punîndu-și perdeluțe 
la urechi, ca să semene cu 
ferestrele bufetului „Slătioa- 
ra" unde-și consumă aperiti
vele și-și asmute aprozii asu
pra oricui îndrăznește să 

Pe Northumberland Street 
nr. 10

spună o vorbă despre micul 
cartier Soho). Pe Tamisa, flu
viul ăla cu marinari care mes
tecă tutun de import, cu na
ve misterioase și femei prost 
fardate (una m-a dus cu for
ța la Turnul Londrei, sub 
poarta trădării, și m-a pus să 
jur pe singele tuturor copiilor 
de regi, decapitați din eroa
re, și pe memoria unui duce 
mort prin repetate scufun
dări într-un butoi cu vin, că 
nu voi divulga Scotland-Tar- 
dului secretul de fabricație al 
țigărilor Carpați de Rîmnicu- 
Sărat și metodele de antrena

ment folosite de directorul 
Angelo Niculescu), pe Tami
sa, domnilor, curgea o ceață 
bleagă. Ideea că am venit de 
la Dunăre, mai precis de pe 
marginea unui afluent al Du
nării, la Londra, ca să mă 
plouă cu cofa, mă scotea din 
sărite. Era într-o sîmbătă, 
cînd la București lumea face 
coadă la chioșcurile cu re
viste — și eu tremuram de 
nerăbdare să aflu cine a mai 
fost luat în șpăngi.

(Continuare în pag. a Vl-a)

HULIGANULUI
Huliganul nu-și alege locurile, 

nu are scrupule. II poți întîlni 
în holurile cinematografelor, bă- 
tînd în sus și în jos străzile din 
centru, dar îl întîlnești și în 
tramvai sau în circiumele de pe
riferie. Are o privire tîmpă sau 
impertinentă. înfățișarea genera
lă, dezordonată. Haine murdare 
și boțite, cămăși rufoase, barbă 
nerasă și unghii terminate cu 
dungi negre. Nonconformism ? 
Frondă ? Nonconformismul lui e 
violența și bădărănia. Fronda 
lui nu are ca obiect birocrația 
care poate deforma legea, ci le
gea însăși, esența ei umanistă. 
In cele mai multe cazuri, după 
aspect, el seamănă cu acel «oi

C. VICTOR

(Continuare în pag. a VI-a)
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„ÎN TEATRUL
ISTORIC
SIMBOL URI 
EMOȚIONANTE"

GĂSESC
Ruxandra Sireteanu a ab

solvit Institutul de Artă Tea
trală și Cinematografică „Ion 
Duca Caragiale" in anul 
1965. A fost remarcată de 
presa de specialitate, fiind încă 
studentă, in spectacolul expe
rimental „Omul care s-a trans
format in cline" de Osvaldo 
Dragun, pe scena studioului 
teatrului ,,C. I. Nottara" ca și 
în spectacolul „Patima roșie" 
de Za Studioul I.A.T.C. Ac
tualmente este actriță la Tea
trul Național din Craiova.

— Intrucit te-am văzut in-

IMAGINEA
POETICĂ A
PATRIOTISMULUI

s-a 
Ro- 
săr- 
pen-

Anul artistic 1967 
încheiat la' Opera 
mână dinr București 
bățorește. Pregătită 
tru o dată jubiliară
împlinirea a două dece
nii de la proclamarea Re
publicii — premiera o- 
perei „Apus de soare" a 
căpătat semnificația unui 
omagiu 1 adus trecutului 
glorios al poporului nos
tru și marilor săi condu-, 
eătg'l. de destine.

Compozitoarei
Barberis i-a revenit misi
unea de a dărui cu acest 
prilej scenei lirice 
mân ești o tălmăcire mu
zicală a uneia din pa
ginile de căpetenie 
lui Barbu 
Păstrînd în mare struc
tura dramaturgiei piesei, 
libretul semnat de Geor
ge Teodorescu urmărești 
cu fidelitate imaginea po
etică și ideea de înalt 
patriotism. tie ’’ mtndrle

•CUPLURI
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un actor să se apropie prin 
arta interpretării sale de va 
loarea și perfecțiunea aces
tor simboluri. Aspirație pe 
care — de ce s-o ascund — 
o nutrește fiecare actor

— Socotești că tinărul actor 
trebuie să fie țin pasionat cău
tător și cunoscător de istorie ?

— Da. Pentru că toate ma
rile gesturi ale umanității 
dramele ei. idealurile care au 
configurat profilul unei epoci 
sau alteia au fost sintetizate 
de istorie in mod definitiv. 
Teatrul istoric veritabil nu 
face altceva decît să găsească 
echivalențele expresive ale a- 
cestora. să le sublinieze sem
nificațiile. Din acest punct de 
vedere teatrul istoric autentic, 
fără a fi trădat, poate deveni 
— înțeles cu profunzime — un 
bun pretext pentru dezbateri 
esențiale despre sensurile fap
telor omului, despre datoriile 
lui.

— Te-am văzut în cîteva 
spectacole de experiment; se 
îndreaptă preferințele tale 
spre spectacole de asemenea 
factură ?

— A răspunde cu fermita
te în mod afirmativ, nu în
seamnă a intra in conflict cu 
gîndurile exprimate mai sus 
despre teatrul istoric.

Desigur, prin experiența de 
virstă și actoricească sînt in
tr-un fel mai aproape de pie
sele care inmănunchiază con
flicte și caractere mai apro
piate de anii noștri. A-ți limi
ta însă aspirațitte doar ta a- 
tit înseamnă a accepta cu fa
cilitate, intr-un anume sens, 
unilateralizarea actoricească. 
Biografia mea actoricească, 
după cum știi, e la începutu
rile sale și dorind ca cele afir
mate să nu fie etichetate 
drept lipsă de modestie, te a- 
vertizez că ele au doar semni
ficația unor aspirații persona
le și, dacă vrei, a unei promi
siuni față de spectator. Cîteva 
din piesele în care am jucat 
pe scena Teatrului Național 
din Craiova („Femeia îndărăt
nică" de Shakespeare, „Tar- 
tuffe" de Moliere. „Căstiliana" 
de Lope de Vegal „Egor Buli- 
ciov" de Gorki, „Suflete tari" 
de Camil Petrescu. „Apus de 
soare" de B. Delavrancea) nu 
le socotesc decît un preludiu.

VERA LUNGU

NEAGU RADULESCU
VĂ PREZINTĂ

DOUĂ FILME ROMÂNEȘTI :
„Cerul începe la etajul III" (Francine Mun- 

teanu) și „Corijenta domnului profesor" (Ilara 
lambie Boroș).

Haralambie Boroș: Maestre Francisc, începe

terpretînd Lina în ,.Mihai Vi
teazul" de Bolintineanu și Ana 
în . Dragoș Vodă" de M. Emi- 
nescu la televiziune, dintre 
numeroasele întrebări care 
s-ar putea adresa unei actrițe, 
iți propun să împărtășești ci- 
teva din gîndurile tale despre 
teatrul istoric.

— Am citit cu interes pie
se cu subiecte istorice, cu atit 
mai mult cu cit m-a interesat 
mereu., ca actriță, surprinderea 
șt înțelegerea particularități
lor definitorii pentru teatrul 
istoric ale diferitelor națiuni. 
Comparația rezultată din lec
turi și din vizionarea unor 
spectacole de acest fel, a fosl 
nu odată favorabilă teatrului 
istoric românesc. în care e u- 
șor de descifrat. în raport cu 
piese ale unor autori străini, 
un patos puternic, o viziune 
legendară asupra personajelor 
centrale, fie că e vorba de li
rismul romantic al lui Dela
vrancea sau de lirismul lucid 
al lui Camil Petrescu.

Mă impresionează teatrul is
toric șt pentru că personajele 
vehiculate în asemenea piese 
au devenit atit prin datele lor 
reale cit fi prin viziunea pro
iectată în timp asupra lor, 
niște simboluri emoționante.

cerul la etajul trei ?
— începe '.
— Dar cinematografia unde o fi începind f

O CARTE NOUĂ:amplă, frumos timbrată 
ți comportarea scenică 
investită cu căldura unor 
sentimente alese, expri
mate cu sinceritate și 
convingere. Teodora Lu- 
caciu (Oar.a) a reușit în 
mare parte să redea 
spontaneitatea, grația și 
suavitatea personajului. 
Valentin Teodorian a cre
ionat rolul lui Pentru Ra
re# cu prospețime și în
demnuri tinerești folosin- 
du-se cu măiestrie de 
resursele sale vocale și 

Mansi actoricești.
Alexandru Bădulescu, 

Marcel Angelescu și Ge
orge Mircea, care au 
qompus trioul cosmopo
lit al medicilor lui Ste
fan Vodă, ca și cei trei 
boieri 
Drăgan și 
roluri:
Dionisie Konya și Gheor- 
ghe Iliescu) au răspuns 
intențiilor regizorale cu 
promptitudine. Valentin 
Loghin — > Clucerul Mo

ro

ale
Delavrancea. 
mare

uzurpatori Ulea, 
Stavăr (în 

Jean Bănescu,

și demnitate naționala tînărul bas Mihai
pe care o degajă lu- fianghe în rolul hatmanu- 
crarea. ......,'ZZ

Lucrările anterioare ale 
compozitoarei ne-o re- 

o bună 
a genului

• ACTORICEȘTI

comandi ca 
cunoscătoare
lirigo-dramatici și a mu
zicii vocale : bogata ei 
experiență în domeniul 
liedului și a genului ora
toria! a di’tit un țuvînț 
de spus țn elaborarea 
operei „Apus de soare". 
Reușita spectac.dțillui j se 
dalofește în, ipare mă
sură regiei semnată de 
Jean Rînzescu și sce
nografiei lui I laser.

Figura dominantă a 
domnitorului Moldovei în 
interpretarea baritonului 
Octav Enigărescu și-a 
găsit o întruchipare re
velatoare.

tn rolul Doamnei Maria, 
îulia Buciuceanu a reali
zat o. unitate între par
tida vocală, bine conce
pută pentru vocea ei

• lui - Arbore s-au inte
grat in atmosfera spec
tacolului. conferind un 
contur bine reliefat par
titurii muzicale si scenice.

Intervențiile corului 
(pregătit de Stelian Olarul 
au constituit o partici- 

. pare înțărcată de sens 
muzical și dramatic bine 
dozată în desfășurarea 
Spectacolului.

Dirijorul Paul Popescu, 
stăpînind partitura cu 
competență și prestanță, a 
reușit sd polarizeze în 
jurul baghetei sale com
plexul vocal și orchestral 
al spectacolului.

Propagarea creației au
tohtone pe prima scenă 
lirică a țării noastre se 
înfăptuiește prin efortul 
comun al tuturor factori
lor artistici animați de 
acest suprem deziderat.

B. ROMAN

UN T î N A R
ARTIST

Intre prezențele artistice ale Ca
pitalei, generoase încă la început de 
un, refine în mod deosebit atenția 
expoziția tînărului pictor Mihai 
Olos. găzduită la Galeriile de artă 
din Bulevardul Maghetu Artistul 
care trăiește și creează la Baia Mare, 
iși prezintă exigenței publicului 
hucureștean, după alte trei expozi
ții personale și partiepări la mani
festări colective, roadele unei activi
tăți puse sub semnul reflecției adîn- 
cite, pentru construirea unui stil 
apt să traducă o complexă și origi
na’* personalitate.

Cunosctnd adine folclorul, în spe
cial cel transilvănean — cunoaștere 
datorată apartenenței la structurile 
spirituale intime ale acestor locuri și 
nu doar unor impresii culese în pa
sagere „documentări", cum prea a- 
desea se mai intîmplă — învăță
mintele picturii moderne, așa cum 
au înțeles-o Klee, Braque, Rouault 
sau Țuculescu, Olos realizează, ca 
rezultat al unei profunde și stărui- 
foaie decantări interioare, O nouă 
simbioză, o sinteză originală care-i 
conferă un loc de frunte între cei 
mai proeminenți artiști din tînăra 
generați?

Artistul investighează zonele spi 
ritualității noastre neocolind sub
conștientul sau taina (Măști, Descîn- 
tec), propunîndu-și să prezinte fi
zionomia unei lumi unde tradiția și 
modernitatea se îmbină, se condi
ționează reciproc. Pictura pe lemn

• PE SCENELE
’capitalei

10 N E L 
PUTEA

Premiul I 
la Barcelona

Vă prezentăm două dintre cuplurile de protagoniști ale 
unor recente premiere bucureștene :
- CONSTANTIN DIPLAN și ILINCA TOMOROVEANI) 

în ..Martin Borman" (Teatrul Național ,,I. L. Caragiale",
— SANDA TOMA și MIHAI FOTINO in „Sfintul" 

(Teatrul de Comedie).

SE REDESCHIDE
TEATRU

Astăseară colectivul 
Teatrului Mic Iși inau
gurează cu spectacolul 

Dat pe uri balansoar" 
localul renovat Vor fi 
reluate apoi succesele 
din ultimele stagiuni ale 
teatrului <printre care 
„Jocul ielelor", „Richard

Tradiții e sugestivă prin felul în 
care, într-o viziune simultană, figu
rează integrarea organică a noului 
în structurile noastre străvechi, de 
asemenea, o subtilă situare a vieții, 
in relația ei osmotică cu cosmosul 
Eliberat în cea mai mare parte a 
operelor expuse de tentațiile litera
turi, Olos abordează cu rezultate 
remarcabile o problematică semni

ficativă pentru orizontul spiritual al 
omului de azi, propunîndu-ne dia
logul cu un univers structurat pe 
coordonate dramatice, tinzînd spre 
pătrunderea misterului existențial. 
Zbuciumată, dramatică, lumea pic
turii lui Mihai Olos accede însă la 
echilibru. Pregnanta realizare a a- 
cestui echilibru este Fereastră fere
cată — metaforă a iluminării.

L MIC
al tl-lea"). șt spectacole 
ce n au putut continua 
după premieră (.,Tango". 
„Amintirea a două dimi
neți de luni") Se anunță 
de asemenea foarte in
teresante prierniere cu 
lucrări din dramaturgia 
română și universală.

OLOS
Artist febril și multilateral, pre

ocupat de descoperirea înțelesurilor 
lucrurilor, Olos impresionează prin 
polivalenta picturii sale, prin refu
zul facilităților, printr-o compozi
ție mereu adecvată ideii, concen
trată în uleiuri, dezlănțuită baroc în 
pictura pe lemn. In foarte multe 
opere se remarcă o transcedere a rea
lului în fabulos, în mit, folosindu-se 
simboluri de o puternică forță dra
matică și expresivă (Iad, Zodia cum
penei), de o învăluitoare incantație 
magică.

Materia picturală, oscilind între 
game extreme, e cînd sumbră, bo
gată, aruncată în tușe și pete groase, 
cînd luminoasă și purificată visînd, 
și prin aceasta, contribuind la rea
lizarea unității de ansamblu a acestei 
picturi diferențiate. Artistul deține 
capacitatea de autoîncorporare in 
actul creației, care se oficiază stra
niu asemenea unui rit O subtilă po
lemică în toate lucrările cu tentația 
grandomană a existenței prin pic
tură I Lemnul fără pretenții, dura
bile, materiale sortite stingerii, 
ceara, se împacă cu scurgerea fi
rească a vremii, cu petrecerea lucru
rilor, destăinuind, în mod parado
xal, un cult al efemerului.

Ținuta acestei expoziții cu un oe- 
ritabil succes de public dovedește 
o înaltă conștiință artistică a cărei 
impunere ne bucurăm să o semna
lăm.

ION VULTUR

Presa artistică ne-a adus 
recent o nouă veste ce de
monstrează din plin valoarea 
tinerei școli inteipretative ro
mânești • basul Ionel Pantea, 
asistent al Conservatorului 
clujean, a dobîndit Premiul I 
al celui de al V-lea Concurs 
international de canto „Fran
cisco Vinas" din Barcelona.

Concursul organizat în me
moria celebrului tenor wag
nerian, este deschis tuturor 
tinerilor între 18 și 35 de ani,

pretinzînd să se cînte cel pu
țin în două limbi arii din ora
torii, din operă și lieduri.

Conform regulamentului, Io
nel Pantea a interpretat în 
cadrul concurs ului( la care au 
participat 75 de concurenți 
din 23 de țări ale lumii) trei 
arii din oratorii de Haendel 
și Haydn, două arii din ope
re de Verdi și Orf și patru 
lieduri de Schubert, Schu
mann, Mahler și Enescu.

Alături de Ionel Pantea, 
care a obținut Premiul I și 
Premiul „Schubeit" al con
cursului, un alt tfnăr concu
rent român Vasile Martinoiu, 
a dobîndit la Barcelona, Pre
miul II.

Premiul de la Barcelona 
încununează o remarcabilă 
activitate artistică coroiată de 
distincții în prestigioase con
cursuri internaționale: Zwi
ckau (o diplomă la concursul 
„Robert Schumann” — 1963), 
Miinchen (premiul special al 
juriului). Zwickau (premiul I 
și medalia de aur — 1966),
premiul III la concursul „Pri
măvara la Praga” în 1966, 
Premiul II la concursul in
ternațional „George Enescu" 
1967.

L SA VA

Mihai Negulescu : Ceramică regăsită (versuri)
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Amatorii de poezie își în
cep anul cu trei volume deo
sebite „Versuri" de Adrian 
Maniu în colecția „Cele mal 

frumoase poezii", 
de Miron Radu 
cu. și „Șapte 
Leonid Dimov, 
de proză le sînt oferite vo
lumele • „Dansul focului" de 
Traian Filip. „Doamna stră
ină" 
o carte de debut 
la plecarea fratelui 
de Maria Luiza 
De asemenea, o 
„Crai de curte 
Matei Caragiale 
Lyceum. Dintre 
semnalăm epopeea finlandeză 
„Kalevala" în B.P.T. și < 
volume de „Teatru englez 
contemporan".

Pentru cine a urmărit în 
paginile ziarului nostru în
semnările Iul ')

L VoineSm", „ 
găsi reunite tntr-un ■ volum 
cu același titlu. In 
amatorii colecției Aventura 
vor avea prilejul să dezlege 
„Cifrul Petre Popeecu", de 
scriitorul cluj an Grigore
Beuran.

I
I
I
I
I
I
I
I
I semnările

„In poartă

găsi reuni

I
I
1

„Tristele" 
Paraschives- 
poeme" de 
Amatorilor

de Laurențiu Fulga și 
„Capricii 

Iubit" 
Cristescu.
reeditare : 

veche" de 
în colecția 

traduceri

O PREMIERĂ:
„Comedie pe întuneric" (Teatrul ,,Lucia Sturdza 

B’ilandra")

Spectatorul : Poftiți o luminare, și lăsați-ne 
să plecăm liniștiți acasă.

MEMORIA FOTOGRAFIEI
La Început, cînd 

abia au apărut fo
tografii, era cel 
mai simplu. Pen
tru că în primul 
rînd te îmbrăcat 
atit de bine in
cit nu-ți uitai pă
lăria acasă. Iar 
pe urmă bastonul 
sub cot și batista 
albă pe inimă. Ră- 
mînea ca urmașii, 
răsfoind albumele 
de familie, să te 
admire, dacă nu 
chiar să te și 
regrete. Mai ales 
atunci cind foto
graful te „fixa" 
între doi palmieri 
de carton și o 
cămilă de vopsea. 
Dar toate acestea 
au fost. Treptat, 
de la ce era la 
început fotografia, 
s-a ajuns la alt
ceva, cum cei fo- 
tografiați acum se 
îmbraci și ei alt
fel decît înainte. 
Astfel, astăzi pu
tem afirma ei 
„arta fotografiatu
lui" este o artă 
intr-adevăr gi nici

decum doar un 
mimetism întîm- 
plător care fixea
ză „la moment" 
cum arătam noi 
în acel moment, 
triști sau veseli, 
gînditori sau nu. 
Iar în afara ce
lor care poartă 
aparatul de foto
grafiat numai în 
concedii ori în 
excursii, au apărut 
și ceilalți, pasio
nata fotografiei, 
maeștri ai unghiu
rilor imposibile, a- 
devărați artiști ai 
„momentului" îm
pietrit pe pelicu
lă. Dintre aceștia 
mulți nu se mai 
mulțumesc cu pro
prietatea lor a- 
supra fotografiei, 
oferind ceea ce 
lor le-a plăcut 
sau li s-a părut alt
fel, tuturor celor 
care vor să vadă 
ceea ce e frumos 
și greu de uitat. 
Astfel, tn decem
brie — ianuarie, 
la sala Brezoianu 
a fost deschisă cea 
de a doua expoziție 
republicani a

cercurilor de fo- 
toamatori a sin
dicatelor, expoziție 
în care s-a se
lectat tot ce a 
fost mai bun din 
producția fotogra
fică a anului 1967. 
Nu știm cîți vor 
crede că o astfel 
de expoziție te 
poate emoționa es
tetic, totuși o tre
cere cît de scur
tă prin fața pa
noului cu foto
grafii din toate 
regiunile țării este 
emoționantă prin 
însuși faptul că 
te poți reîntîlni 
astfel cu locuri 
văzute sau doar 
bănuite în călăto
riile noastre atit 
de moderne, de 
aceea ți atit de 
repezi. Rețin, fără 
a fixa o ordine a- 
nume, fotografiile 
care mi-au plăcut 
mai mult prin i- 
deea lor compozi
ționali : înghețare 
(Vasilescu Octav), 
Capete de expre
sie (Pop lullu). 
Soare șl viscol 
(Dcnpel Hansgp-

org). Rapsod (Mi- 
cu Dan Geliu), 
Tablou cu porum
bei (Lupea Vio
rel), Liniște (Laz
io Antal), Papa
gal (Lavric Mihail), 
Cosaș (Balint Ari- 
eta), Fără titlu 
(Weis Stefan), Stă- 
pîna casei (Barbu 
Sever), Cosași <An- 
dron I. G.), Stam
pa (Bichiceanu
Mircea). Desigur 
stnt și altele care 
mi-au plăcut mai 
puțin pentru că 
semănau foarte 
mult cu ce mai 
văzusem în alte 
expoziții, tn filme, 
in reviste (blocuri, 
peisaje, toamne, 
ierni, Delta, co
paci, etc). Ceea 
ce mi se pare 
însă cel mai im
portant într-o a- 
semenea expoziție 
este memoria fru
mosului. Pentru că 
ce altceva ar pu
tea fi fotografiile 
acestea dacă nu 
imaginile reaminti
te altfel decît știm.

IULIAN NEACȘt

CARTEA • SCENA • ECRANUL • ȘEVALETUL • PARTITURA



ÎNTR O SEARĂ

■ La ultimul etaj al Casei 
de cultură a studenților s-a 
acumulat o stivă curioasă 
de cuburi de lemn. Vn ti- 
năr cu frac fi „țilindru" 
negru, altul cu maieu văr
gat. cu politețe jucăușă le 

- distribuie; te invită în 
sală, iți oferă un loc — ori 
unde vrei, in orice parte.

O sală lungă, cu un pla
fon jos. înt-o agreabilă pe
numbră. Dezordonat, ca
pricios, cuburile umplu 
spațiul central. Fasciculele', 
de lumină ale reflectoare
lor mobile orientează pu
blicul spre unul sau altul 
din colțurile sălii, contu
rează spațiul de joc — 
unica demarcație intre rea

litate și lumea ficțiunii, 
între public și actori.
- De-aproape; -neverosimilă 
'tinerețe, "actorii se simt 
bine împresurați de specta
tori. Sînt costumați, ma- 
chiați cu maximă simpli
tate. Nici o distanță, nici o 
barieră, nici un efect teh
nic nu-i apără, nu-i mas
chează ; prin nimic nu pot 
amăgi spectatorul. „Cutia 
cu iluzii" — scena — a dis
părut. Orice fracțiune de. 
expresie . este înregistrată, • 
orice clipă de oboseală sau 
relaxare s-ar simți. Proba
bil niciodată scena nu va 
obliga actorul la o concen
trare asemănătoare cu cea 
pe care o impune, apropi
erea nemijlocită a specta

torului. Lipsită de orice 
protecție, obligată la o te
ribilă continuitate a emo
ției, interpretarea tși arată 
fața concentrată, întoarsă 
in sine, expresivă. Parti
cipi la căutarea ei, ești im
plicat tn eforturile ei; tre
buie tu însuți să creezi.

Teatrul studențesc inau
gurează un dialog între ac
tor ți spectator de o acui
tate, de o intimitate după 
care am intuit adesea că 
rîvnește spectacolul mo
dern.

„Proprietate condamnată", 
„Vorbește-mi ca ploaia și 
lasă-mă să te ascult" de 
Tennessee Williams (regia 
Grigore Popa), și „Bătă
turi, bătături de fiecare zi" 
de Radu Dumitru (regia 
Magda Bordeianu) au rea
lizat o neașteptată unitate 
de atmosferă, in ciuda dis
tanțelor dintre autori. Re
marcabil este, de aceea, cu
rajul acestui cupă la prima 
vedere atît de curios. Re
marcabil prin puterea de a 
intui in această lucrare cu 
totul inedită un autor Ve
ritabil a cărui știință de a 
articula dramaturgie nu 
seamănă de loc cu a unui 
debutant.

Aplauze de a căror sin
ceritate nu te poți indoi, 
pentru ca nimic din ambi
anța acestei săli nu le re
clamă, au constituit răs
punsul firesc, aprobativ, 
emoționat, pe care primii 
spectatori l-au dat dorințe
lor atît de elocvent expri
mate de tinerii artiști. Da, 
au găsit uri drum spre arta 
adevărată, au izbutit să 
vorbească despre frumuse
țe. puritate, ideal, cu sim
plitate, cu putere de con
vingere. Au fost înțeleși.

HORIA

Mi-a produs o neașteptată 
bucurie acest teatru studen
țesc.

Mi se pare foarte interesant 
faptul că el nu dublează acti
vitatea studenților de la 
I.A.T.C., că, „amator" fără 
compromisuri, iși propune to
tuși să atingă o treaptă artis
tică superioară, de o calitate 
apropiată celei profesioniste.

Aplaud din toată inima mo
dul în care a fost concepută a- 
menajarea sălii,\ care a izbutit 
să realizeze acea intimitate — 
neîntîlnită în teatrul obișnuit 
— între interpreți și public.

Am avut marea bucurie de 
a descoperi miercuri seara o

APLAUDĂ
Mi-a produs o neașteptată 
bucurie. • Aplaud din toată 
inima. • Am descoperit o re
gizoare, o interpretă și am 
cunoscut un text inedit. • Do
resc să tiu de folos acestui 
teatru • încă o dată m-am 

bucurat.

regizoare de incontestabil ta
lent — Magda Bordeianu. Re
marcabil e și felul în care a 
știut să stăpînească, să orien* 
teze această trupă, care nu are 
încă o formație artistică do- 
bîndită.

Am descoperit, de asemenea, 
o interpretă cu o vocație tea
trală categorică — Liliana Du
mitrescu, pe care, în ciuda 
stîngăciilor explicabile, prin 
lipsa de experiență, o urmă
rești totuși cu interesul pe care 
știu să ți-1 întrețină actrițele 
veritabile.

în sfirșit am cunoscut prin 
teatrul studenților un text ro
mânesc inedit — nu numai ori

ginal prin formă, ci și de o pu
tere de a impresiona cu totul 
surprinzătoare. Radu Dumi
tru m-a frapat prin intensita
tea gîndirii și a emoției.

Mă preocupă viitorul acestui 
teatru. Nu obiectez, doresc 
să-i fiu de folos. Cred că nu 
ar trebui să continue pe linia 
anunțată de prima parte a 
spectacolului — punerea în 
scenă a lui Tennessee Wil
liams. Aceasta este misiunea 
teatrelor profesioniste, care se 
achită de ea cu multă serio
zitate, poate cu oarecare întîr- 
ziere, dar oricum mai profund 
și cu mai amplu răsunet decît 
o poate face un teatru de a- 
matori. Cred că misiunea Iui 
este să se diferențieze cît mai 
mult — nu din și prin extra
vaganță, ci pentru că are po
sibilitatea de a experimenta 
niște sectoare ale teatrului 
modern pe care teatrele pro
fesioniste nu Ie pot încă aco
peri. Spectacole de poezie, 
pantomimă, improvizații, chiar 
happening — orice. Cu acești 
oameni trebuie să se încerce
mereu. Apoi tot ei pot desco
peri autori dramatici sau pot 
chiar crea ei înșiși dramatur
gie, prin încercări colective, 
sugerate de scenă, verificate 
imediat în scenă.

încă o dată : m-a bucurat 
foarte mult această manifes
tare. vorbind răspicat, emo
ționant despre tinerețe, curaj, 
talent.

INTERVIU ÎN CUȘCA
Nu m-am simțit chiar în largul 

meu în vecinătatea LIDIEI JI- 
GA și a prietenilor săi Luță, 
Benga și Banana. (Vn tigru, un 
leu și o panteră). Am scurtat cît 
am putut timpul conversației.

— Să nu vă temeți de leu, el 
niciodată, chiar și în junglă, nu 
atacă pe la spate, ne-a spus dre- 
soarea. Pantera este o felină vic
leană, dar cea de față e îmbltn- 
zită. Și Luță (tigrul) este un 
„băietei" cuminte, pe care l-am 
oblojit de cînd era mic. (Luță a- 
răta cît un măgar ciobănesc de 
la Rășinari). Știe să dea mîna !

— Poate că, să-mi ia mîna I 
Oricum eu sînt convins fără să 
mai verific, de amabilitatea 
„dumnealor", dar mai bine ar fi 
să le băgați în cușcă. Nu de alta, 
dar am aparatele...

Lidia liga este unica femeie în 
lume care a reușit pînă acum 
dresarea a trei specii de feline 
care niciodată în junglă nu s-au 
avut în pace: leul, tigrul și pan-

CU
tera, care mai de care mai stă- 
pîn, mai revendicativ.

— Cum ați reușit să-i poto
liți, să-i faceți să se îngăduie ?

— Cu duhul blîndcții. Eu nu 
folosesc dresarea cu biciul. Acțio
nez pe baza reflexelor condițio
nate create animalelor și le re
compensez. Animalului, cînd e 
adus de mic în captivitate, i se 
mai știrbește din personalitate, 
oricît de bine ne-am purta cu 
ele, oricît le-aș iubi eu de mult, 
cușca nu suplinește 
libertate 
cite 40 de ani, în cușcă „rezistă", 
fiindcă acesta e termenul — doar 
15—20, cu toate că aici nu fac 
niciun efort să-și procure hrana.

savana. In
tigrul și leul trăiesc

LEI
— Vă sînt animalele recunos

cătoare ?
— Insinuați, fiindcă ați văzut 

cicatricele. Să vă fac un istoric 
al semnelor. La debut, o panteră 
mi-a retezat falanga unui deget 
de la mîna dreaptă, aici o ti- 
groaică mi-a lăsat această dîră pe 
antebraț iar de la un tigru am 
niște semne care acum nu se 
văd. Dar animalele nu au fost de 
vină, și nici nu au fost rău inten
ționate. Ele nici nu-și închipuie 
că o'mîngîiere de-a lor... Știți ce 
spune Kippling i

— Care este cel mai puternic 
și cel mai feroce animal ?

— Dintre feline e leul. El est» 
puternicul ți stăpînul tingurătă-

ții sălbatice. Atacă totdeauna 
prin față ți nu face exces de pra
dă. Pantera și rîsul sînt cele mai 
feroce și cele mai viclene. Pante
ra zgîrie ca o pisică și e capri
cioasă ca o femeie; cînd e fu
rioasă, chiar și leul o evită, tn 
fond o ignorează. I

— Care e cea mai primejdioasă 
dresură de animale ?

— Pantera neagră ți rlsul. O 
singură persoană în lume, o fe
meie din America, fără o mînă, 
care i-a fost smulsă tot de ani
male, a realizat acest lucru. Cît 
va dura nu știu...

— Ce proiecte de noi „îm- 
blînziri" aveți ?

— Trebuie să iau doi pui de 
puma, acasă la mine să-i dresez. 
Voi ieși cu ei în „lume" — la 
primăvară. Va fi o dresură com
plexă de patru specii de feline : 
lei, tigri, pantere, pume.

— Spuneți-mi ceva frumos 
despre animale.

— După ce
tot ce era mai frumos despre ele, 
eu nu pot decît să le iubesc I

Am părăsit cușca leilor bupu- 
ros că acest emoționant interviu 
s-a încheiat cu bine.

CINEMA

Kippling a spus 
rrumos de

ION MARCOVICI

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Patria (orele 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30).

ESCROC FĂRĂ VOIE
rulează la Republica (orele 
9,30; 12; 14,30; 16,45; 19; 21,15). 
București (orele 9; 11,15; 13,30; 

16,30; 18,45; 21), Feroviar (ore 
le 8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30 
20), Excelsior (orele 9,45; 12 
14,15; 16,30; 18,45; 21).

LORDUL ----- ------------------
PLATZ

rulează
9; 11,15;
20,45).

REGINA ZĂPEZII
rulează la Unirea (orele 16 
18.15 ; 20,30).

RĂZBOI și pace
— seria I —

rulează la Capitol (orele 8,30 
11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30).

DOSARUL NUMĂRUL XII 
rulează la Festival (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 21), Gri- 
vița (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,30).

REÎNTOARCEREA LUI SUR- 
COUF

rulează la Giuleștl (orele 10;

9;

DIN ALEXANDER-

la Luceafărul (orele 
13,30; 16.15; 18,30;

Fotografiile paginei O. PLEGAN și C. CONSTANTIN

15,30; 18; 20,30), Popular (ore
le 15,30: 18; 20,30).

SPARTACUS — ambele serii — 
rulează la Lumina (orele 

9,15; 15,45; 19,30).
O SUTA UNU DALMATIENI 

rulează la Doina (pentru co- 
după-amia- 

20,30). 
13,30 ;

pii orele 9; 11;
ză 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 
Gloria (orele 9 ; 11,15 
16 ; 18,15 ; 20.30).

CERUL SI IADUL 
rulează la Union 
15,30; 18; 20,30).

»
(orele

»

REPUBLICA LA 29 DE ANI. 
PRIN SATUL ROMANESC —
— FILE DIN ISTORIA SPOR
TULUI ROMANESC — ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 11/1967
— VIATA ÎNCEPE LA 40 DE 
ANI

rulează la Timpuri Noi (orele
9—21 în continuare).

LOANA
rulează la Dacia (orele 8—21 . 
în continuare), Rahova (orele

O FATA FERICITA
rulează la Buzeștl (orele 15; 

17; 19; 21), Moșilor (orele 15; 
17; 19; 21).

CORBGENTA domnului 
PROFESOR

rulează la Victoria (orele 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21).

15,30; 18; 20,30).
UN TAXI PENTRU TOBRUK 

rulează la Drumul Sării 
(orele 15; 17.30: 20).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
rulează la Bucegi (orele 
11,15; 13.30; 16; 18,15 
Modern (orele 9,30; 
13.30; 16; 18,15; 20.30).

CÎND TU NU EȘTI
rulează la Tomis (orele 9—• 
16 în continuare. 18,30; 21),
Aurora (orele 8,30; 10,45; 13; 
15.30; 18; 20,30). Flamura (ore
le 9; 11.15; 13,30. 16; 18.15;
20,30).

CONTELE 
VESTULUI

rulează
15,30; 18;
16: 18,15: 20.30).

TREIZECI DE ANI DE 
SELIE

rulează la Vitan (orele 
18; 20,30).

CEA MAI LUNGA NOAPTE
rulează la Miorița (orele 9,30; 
12; 15,15; 18; 20,30)

ROMANȚĂ PENTRU TROM
PETA

rulează la Arta (orele 9—16 
în continuare : 18.30: 20.45).

CINE VA DESCHIDE UȘA 
rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18,00; 20,30).

9; 
20,30), 
11,30;

BOBBY, SPAIMA 
SĂLBATIC 

la Flacăra 
20,30), Munca

(orele 
(orele

VE-

15,30;



REPORTAJ DE ANTICIPAȚIE
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La ora 10 și un sfert dimineața, 
Chefariu nu bănuia nimic

Da, chiar așa, Chefariu habar n-ave* ca duca în geanta 
lui de poștaș, la ora zece ți un sfert, cînd i-a spus tovarășei 
LUica, diriginta oficiului, că se duce la treabă. Cartierul 
Crumizaros, în care Chefariu îți îndeplinea modesta muncă 
de poștaș, se întindea la sudul orașului, pe un deal cu vege
tație bogată, ți, fiind un cartier nou, impresiona prin puri
tatea liniilor, prin zburdălnicia agresivă a copiilor, prin 
chioșcurile de ziare, care erau repartizate la egală distanță 
unul de altul, pe cele patru laturi exterioare ale cartierului, 
precum și înăuntru pe aleile foarte drepte. Așa că lui Che
fariu îl convenea să împartă scrisori în acest cartier, visul 
viefli lui, cum îi plăcea să-1 numească. începuse să-și cu
noască clienții și, la ora zece și un sfert, pleca, să le ducă 
tot felul de vești, bune sau rele, asta nu depindea de el. Ce 
treabă complicată și poștăria ! Taman cînd ești șl tu mal 
vesel, duci cine știe ce scrisori îngrozitoare și întristezi 
omul, ba chiar, dacă vestea e neașteptată, îți moare clientul 
în mînă. Chefariu însă avea mînă bună. Cu 25 de ani de 
meserie, învățase scrisorile pozitive să vină la el. Iar cînd 
dădea pensiile, Chefariu era în culmea fericirii. Ce chestie 
domnule ! Să duci pensiile la oameni ! E ca și cînd ai duce 
bomboane copiilor tăi. Astfel gîndea Chefariu, cînd a urcat 
pe scările blocului C 5, la etajul I, unde stătea doamna Po
pescu, pensionară de la Finanțe Bănci, căreia, nu-și aducea 
aminte să-i fi adus altceva, decît pensia, în tot timpu1 de 
cînd ședea aici. Chefariu își rezemă tașca de sprlșțșri pe 
segmenții caloriferului din hol, șl sună. Soneria zbîrnîii lung, 
în garsoniera doamnei Popescu, și într-un, tîtziu o voce 
stinsă (probabil proaspătă pe la începutul veacului) .în- 
găimă :

— Cine sună acolo ?
—- Eu, poștașul. Am o carte poștală pentru dv.
— Un moment, domnule dragă. Să-mi pun un capod și 

vin numaidecît să vă descul, zise vocea dinăuntru cu o 
prețiozitate, în care Chefariu recunoscu educația unei familii

Nu trecură nici trei minute și yala bocăni ușor, iar doamna 
Popescu, o femeie uscățivă și tremurătoare, deschise lent
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Neumoriștii 

fac... UMOR
E îndeobște cunoscut că umoriștii nu fac alt

ceva decît umor : cel puțin așa pretind ei. 
Atunci ce fac neumoriștii ? Drame ? Greu de 
precizat ți totuși ușor. Există, de pildă, o anu
mită categorie de oameni care prin natura 
muncii lor par niște oameni foarte sobri, 
poate chiar închiși. Meseria lor nu permite 
glume. Nu poți glumi cu matematica, fizica, 
chimia, medicina. Aici există niște legi abso
lut concrete. Mai mult chiar, uneori, nici nu 
ne-am permite să credem că un tragedian, un 
matematician, un medic etc, poate face și 
glume, și încă reușite, fără să le zică neapărat 
umor. Și totuși răspunsurile de mai jos...

9,10 — Pentru tineretul șco
lar ; 10,30 — Emisiunea pen
tru sate ; 12,15 — Concert 
simfonic ; 17,30 — Varietăți
folclorice; 18,00 — „Strune 
ți palete". Transmisiune de 
la Sofia ; 18,30 — Magazin 
111 ; 19,30 — Telejurnalul de 
seară î 19,50 — Desene ani
mate ; 20,00 — Mari inter- 
preți. Violonistul Iascha Hei
fetz. Prezintă George Sbîr- 
cea ; 20,20 — Selectiuni din 
spectacolele Teatrului de es
tradă din Ploiești ; 21.50 —
Filmul artistic : „Bonanza" ; 
22,45 — Telejurnalul de
noapte ; 23,00 — Telesport.

— Sînt avionul ILA. Per
miteți aterizarea. Sînt avio
nul ILA. Permiteți ateriza
rea...

— Aeroportul primește...
Știu, pentru mulți din citi

tori, cuvintele de mai sus nu 
spun nimic. Dacă ați ști însă 
că pentru rostirea lor îți dau 
avizul nu numai dispecerul 
de serviciu, dar și zeci de a- 
parate de semnalizare care 
nu-și permit nici cea mai 
mică... neatenție.

Să ne imaginăm — ceea ce 
este foarte posibil la urma 
urmei — următoarea întîm
plare. O furtună năpraznică 
produce, prin provocarea unei 
defecțiuni, scoaterea uzinei e- 
lectrice a aeroportului de sub 
sarcina energetică. Ar însem
na ca In clipa aceea să se 
înregistreze, dacă deasupra 
aeroportului s-ar afla avioane 
care ar fi cerut aterizarea, o 
catastrofă. In numai un sfert 
de secundă (mai puțin decît 
cît ai clipi din ochi) conver- 
tizori cu mers conftrftiu Sesi
zează pericolul și trimit cu

rent electric în „plămînii" a- 
paratelor speciale care ve
ghează la elementara —■ dar 
unica lor datorie — securita
tea circulației. Aici, în incin
ta și deasupra aeroportului, 
accidentul este preîntîmpinat 
cu un coeficient de siguranță 
de sută la sută.

Dar de fapt, eu nu asta vro
iam să vă spun. îmi propuse
sem să fac cunoștință cu ae
roportul. Or, în cazul acesta, 
tebuie s-o iau de la început. 
Ca să ajung la aerogară m-am 
urcat într-o elegantă mașină 
a TAROM-ului și am parcurs 
din oraș pînă la aeroport dis
tanța de 16 km. în mai puțin 
de 10 minute. Aeroportul nos
tru are una din cele mai a- 
propiate amplasări de oraș, 
„Orly“ din Paris are 20 
de km; aeroportul din 
Londra tot 20 de km. 
Cele din Moscova și Roma au 
în fur de 40 km. Am auzit în 
mașină din partea călătorilor 
cuvinte de mulțumire adresa
te proiectanfilor și în calitatea 
mea de reporter al primei
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ușa, de parcă ar fi intrat după începerea spectacolului într-o 
sală arhiplină.

— Poftiți nițeluș înăuntru.
— Nu, nu vă deranjați doamnă Popescu.
— Ba nu, intrați, că n-o fi foc.
Și-1 luă binișor de braț și Chefariu -trecu pragul casei în 

care văzu de îndată mobila patinată a modei 1920—23, vie
țuind cu luciul stins, greoi ca o menajerie cu animelele 
moarte.

— Ședeți domhule poștaș, luați loc, continuă doamna Po
pescu cu aceeași voce prețioasă de adineauri, singurul lucru 
interesant cu care mai rămăsese, după vraiștea celor aproape 
70 de arii ai ei.

Si, în minutul acela, Chefariu avu halucinația unui birou 
lung, plift numai cu femei, care lucrau cocîrjate peste niște 
scripte ce, nimănui, niciodată (așa i se păru lui Chefariu) 

/ nu i-au fost și nu-i vor fi de folos. Dar, chiar atunci, cele 
două pisici ale doamnei Popescu sărită pe masă și clăti- 
nară vaza cu flori artificiale, frecîndu-se cu spinările de ea.
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în această vreme, doamna Popescu căuta în dulap, de 
unde mîinile ei uscate scoaseră un borcan cu dulceață de 
cireșe amare, din care lingurița de argint rupse cinci șase 
cireșe, învăluite îri sirop, și le aȘeză pe o farfurioară cu 
monogramă de vechi restaurant.

— Dar de ce vă deranjați ?
— Vai, domnule poștaș, pentru mine orice vizită este un 

eveniment. Mi-aș permite .să spun — o sărbătoare. Am rămas 
văduvă la 29 de ani și, de atunci, n-am auzit soneria casei 
mele (și am stat în multe ease), de mai mult de 20 de ori.

Chefariu înfulecă repede cireșele, se gîndi că femeia exa
gerează. și sorbi apa din paharul adus cu grijă de doam
na Popescu din bucătărie. Pozele de pe pereți erau îngălbeni
te, pisicile mieunară sinistru. Așa i se păru lui Chefariu. și 
se ridică de pe scaun, mulțumind respectuos doamnei Po
pescu. uitîndu-se încă o dată prin odaie și observînd că, pe 
peretele din dreapta, biblioteca pensionarei arăta destul de 
bine, colecții întregi de romane arătîndu-și cotoarele sono
re. Vru să plece, îngăimă din nou cîteva cuvinte de mulțumi
re și de scuze, dar cînd ajunse la ușă își dădu seama că a 
uitat ceva și, da. într-adevăr. uitase, uitase lucrul cel mai 
important.

— Uitasem să vă dau scrisoarea, atît de emoționat am fost.
— Da, chiar.
Și în acest „da chiar" Chefariu văzu că nu scrisoarea o 

Interesa pe biata femeie, ci faptul că venise cineva să i-o 
aducă, faptul că mai poate schimba o vorbă cu cineva.

— De-aia au bătrînii chef de ceartă, gîndi în tăcere Che
fariu, fiindcă nu-i bagă nimeni în seamă altfel.

Și scoase cartea poștală și i-o dădu doamnei Popescu care 
o primi cu atîta ceremonial încît pe Chefariu nu l-ar fi 
surprins să o vadă aducînd o tavă de argint, ștearsă bine în 
prealabil, ca să-și primească scrisoarea.

— Sărut mîna doamnă, numai bine, zise Chefariu și trase 
încet ușa după el, fără să știe ce groaznic moment urma în 
garsoniera bătrînă a bătrînei doamne, unde pensionara își 
pusese ochelarii, scoși din port-moneul de căprioară, și citea 
cu vocea ei tremurătoare și cu o spaimă uriașă următoarele 
cuvinte : „Stimată doamnă Popescu, peste o oră veți muri. 
Indiferent ce ați întreprinde, sfîrșitul dumneavoastră e ho- 
tărît.

cu respectuoase sărutări 
de mîini și salutări tovărășești, 

Destinul".
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GH. CIPRIAN
Ce poate fi mai amuzant de

cît debutul pe scenă al „Mîr- 
țoagei mele literare" („Omul 
cu mîrțoaga") și așteptarea cu 
inima cît un purice a păreri
lor criticilor dramatici ?!

Am însfășcat gazetele de sea
ră ca nebunul care înghite 
nouă pîini, dar în loc Să le 
deschid, am luat-o cu pași de 
lup în susul bulevardului. Pe 
care s-o desfac mai întîi ? Din 
Schitu Măgureanu ajunsesem 
la statuia Pake și încă nu mă 
hotărîsem cu care să încep. 
M-am așezat pe o bancă în 
rotondă, lîngă o duduie care 
citea o gazetă. Pe pagina a 
doua, sus, în capul coloanei, 
cu litere mari, groase, sta 
scris : CRONICA DRAMATI
CA. Nasul meu borcănat s-a 
țuguiat și literele începuseră 
să crească în ochii mei și să 
acopere toată pagina. Cînd 
pulsațiile inimii se mai potoli
ră, observai că vecina mea ur
mărea chiar cronica lui Iosif 
Nădejde.

— Zice bine ? mă încumetai 
eu să întreb. Duduia încruntă 
sprincenele și se trase către 
capătul băncii.

— „Zice bine ?“
Vecina îmi aruncă o pereche 

de ochi mînioși și dete să se 
ridice.

— „Soarta mea e în mîinile 
dumitale. Nu mă părăsi !“ Și îi 
tai drumul — „Zice bine

— „Se vede că ai apă la cap, 
domnule !“

Și iubitoarea de frumos se 
depărtă demnă și agitată.

IRINA RĂCHIȚEANU- 
SIRIANU
> -. ..... ■ -

— Jucam un rol de compo
ziție și aveam un monolog care 
îmi plăcea foarte mult. In plus 
plăcea tot atîț de mult și co
legilor mei. Odată am găsit 
cîteva actrițe care repetau în 
travești monologul meu. M-am 
deghizat și am intrat și eu în 
grupul lor. La urmă s-a făcut 
o clasificare, în ordinea reuși
tei, a, celor care imitau mai

V

bine pe Irina Răchițeanu. Re
zultatul a fost că eu m-am 
clasat pe ultimul loc. Hazul a 
fost mai mare cînd s-a văzut 
că pe locul unu era un bărbat. 

PETRE ȘTEFĂNESCU- 
GOANGĂ

lntilnindu-l pe un vechi 
prieten, medic de profesie, 
l-am întrebat: — „Ce faci, 
doctore ? Te văd vesel1"

„Așa sînt eu totdeauna, mi-a 
răspuns medicul — niciodată 
nu iau viața în serios". La care 
eu completai: — „Viața... al
tora, desigur".

GEO BARTON
— Eu nu am avut întîmplări 

vesele, sau nu le țin minte. 
Am muncit foarte mult și des
pre asta aș putea vorbi destul. 
N-am cum spuhe ceva vesel.

Și cu toate astea, ne-am per
mis să-i amintim o întîmplare.

Cu mulți ani în urmă, juca 
în „Cumpăna inimii" de 
P. Guști la Teatrul Muncito
resc de pe str. Uranus, condus 
pe atunci de marele om de tea
tru Victor Ion Popa. Era cu
noscut ca exemplu de conștiin
ciozitate profesională. Nimeni 
nu-1 știa să fi întîrziat la spec
tacol sau la repetiție. Nu mai 
vorbim că nimeni, nu putea 
să-1 facă să bea un pahar de 
vin înainte de spectacol. Și to
tuși, cîțiva colegi i-au promis 
că-1 vor face să bea. Și într-o 
seară a băut, chiar în teatru și 
chiar în scenă și chiar în fața 
publicului. Iată cum : Aflîn- 
du-se în scenă, trebuia să se a- 
plece peste peretele unei pris
pe și să ridice o oală (chipu
rile cu vin) Și să o ducă ia 
gură după care trebuia să o a- 
runce și printr-o replică să a- 
rate că a golit-o. Oala era de 
obicei goală, dar în seara cu 
pricina a dus-o la gură aproa
pe plină cu vin. Și pentru că 
tfebuia s-o arunce goală și să 
nu contravină replicii a băut, 
și încă tot conținutul 1

Se pare că gluma a făcut-o 
Alexandru Giugaru.

în blocul E 1 destinatarul 
nu era acasă

îndulcit de dulceața doamnei Popescu, poștașul avea parcă 
mai mult chef de viață și — miracol ! — putu să observe, la 
cei 50 de ani ai săi că la chioșcul de ziare din Aleea Stră
duinței, o cumpărătoare avea pulpe întru totul remarcabile. 
Faptul că mai erau douăzeci de ani pînă să ajungă ca doamna 
Popescu îi dădea forțe noi, lui Chefariu, și-1 făcea să pri
vească cu ochi mai violenți lumea din jur.

își vîrî mîna stingă în tășcălăul cu scrisori.
— Ah, scrisori de dragoste 1 scrîșnl pe alt ton ți 1 se 

perindară, prin fața ochilor, scrisori pline de cifruri șl de
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Fara cuvinte Fără cuvinte Fără cuvinte

Fără cuvinte

curse pînă la aeroport îmi fac 
datoria de a comunica cît 
mai exact impresiile lire

Pasagerii așteaptă cri emo
ție întîlnirea cu pista călăto
riilor rapide. Depășim pădu
rea Băneasa în viteză și, 
după alți cîțiva kilometri, ne 
apare in față aerogara — tri- 
mițînd spre noi, ca un soare 
razele, reflexele strălucitoare 
ale pereților de sticlă, In 
timp ce călătorii comentează 
în fel și chip estetica arhitec
turală — una dintre cele mai 
frumoase — afirmă călătorii 
cu experiență internațională 
m-am gîndit să vă fac cunoș
tință cu „viața interioară" a 
aeroportului pe care nespe- 
cialistul nu are cum s-o cu
noască.

Viața intimă a aeroportului 
se petrece acolo Sus, tn 
„Turnul de control". In fața 
Stației de telecomandă — 
prin atîtea și atîtea aparate de 
semnalizare — dispecerul de 
serviciu coordonează ateriza
rea, în fiecare oră, a 36 de ă- 
vioane. Indiferent de mări
mea avionului, inclusiv a a- 
vioanelor de 500 de pasageri, 
indiferent de oră, de starea 
vremii, dacă e ceață sau 
ploaie, dacă ninge sau visco
lește, dacă e zi sau noapte, 
aeroportul primește.

Dară capacitatea pistei 
este de 3500 m., cu o lățime 
de 45 m, dacă acum are un 
trafic de peste 1.100.000 că
lători pe an, proiectanta — 
acești oameni care gîndesc 
atît de exact în spațiu și timp 
— au prevăzut soluții inge
nioase pentru ca aeroportul 
să-și deschidă din mers , bra
țele" spre cer. Construcția 
are posibilitatea de extindere 
în perspectivă. Pereții despăr
țitori interiori sînt indepen
denți de structură și pot per
mite. extinderea spațiilor în 
funcție de nevoile traficului. 
Așa că aeroportul nostru se 
poate „întinde" și să nu ne 
mirăm dacă în anul 2000 nu-i 
vom mai recunoaște granițele.

Pun punct aici prezentării 
generale pentru că primii că
lători au și făcut cunoștință 
cu serviciile diurne ale aero
portului. Mai întîi cu elegan
ta sală de așteptare în care, 
printr-un Sistem de amplasare 
tip oglinzi, ecranele televizoa
relor te țin la curent cu ora
rul curselor, cu tot ce se 
mișcă aici. Aeroportul este și 
un ispititor vad comercial în 
care tonete, ghișee, expoziții, 
artizanatul te invită la tot 
felul de cumpărături. Ca să 
nu mai vorbim că nu poți 
rezista să nu servești o here 
rece în modernul restaurant, 
sau să bei o cafea, un wtsky, 
să asculți o melodie la tono- 
matele barului-zi, care-ți ofe
ră o permanentă priveliște pe 
aeroport, această uriașă sce
nă, pe care păsările albastre 
fac un popas între un zbor și 
altul.

V-aș mai relata și alte im
presii din Aeroportul central 
din București dar chiar aici, 
în bar. sînt chemat la telefon 
de redacție.

■— Gata reportajul despre 
prima zi de zbor de pe Aero
portul central Rucurești ?

— Gata. Notați următoa
rea încheiere: Reportaj de 
anticipație: sfîrșitul anului 
1969.

C. PRIESCU

aluzii senzuale ; și Chefariu pătimi mult, pînă să-și revină 
la starea Iui de om al muncii. își drese vocea interioară și 
pătrunse pe bcara trei a blocului E I unde la parter locuia 
renumitul Stan Tigănescu, fost director al societății „îngriji
rea sufletelor". Sună de două ori, așteptă și iarăși sună, și 
într-un tîrziu auzi o voce de copil :

— Cine e ?
— Eu poștașul.
Ușa se deschise și apăru copilul, care nu avea mai mult de 

șase ani și care dete Ia o parte scaunul pe care se urcase 
ca să deschidă yala.

— Ce vrei nene poștașule ?
— Am adus o scrisoare, pentru bunicul tău.
— Bunicul meu nu stă aici. Eu sînt fetița „vecinului de la 

trei" și am venit să mă joc cu albumele lui domnul Stan. 
Chefariu nu șovăi să observe că fetita era de fapt, băiat.

— Unde e domnul Stan ?
— Domnul Stan e dus să-și cumpere ziarul.
— De mult a plecat.
— De două zile.
— De două zile ? Și Chefariu își dădu seama că băiețelul 

nu are noțiunea timpului. Cîte poze ai văzut, de cînd a plecat 
domnul Stan ?

— Vreo 200—300.
— Nu ne putem înțelege cu copiii care n-au fost la școală, 

gîndea Chefariu, și se vedea pus în imposibilitate de a afla 
vreun adevăr despre oamenii mari de la un om mic. Ii lăsă 
scrisoarea copilului și-și urmă drumul prin cartier, în vreme 
ce această scrisoare, identică cu cealaltă, avu o soartă foarte 
hazlie. Rămas singur cu scrisoarea, probabil enervat că nu 
are poze, supărat pe banalitatea desenului de pe verso, 
crezînd se vede, că literele acelea sînt murdării, copilul duse 
scrisoarea în baie șl o strecură în chiuvetă, deschizînd ro
binetul cu apă caldă, să o spele.

Chefariu o luă la stînga, printre blocuri, și odată îl veni 
In cap ideea că nu trebuie să lase scrisori copiilor. Ce scri
sori ? Cărți poștale. Da, chiar, cărți poștale. Ce dracu’ dom
nule duc numai cărți poștale ? Băgă mîna în tașcă șl scoase 
cîteva. Același scris, aceeași cerneală. Aceeași ilustrație pe 
partea cu adresa, aceleași cuvinte parcă.
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îngrozit, Chefariu are un mo
ment de dezechilibru sufletesc

Citi tn grabă textul și se îngrozi. Pe încă zece scrisori — 
același text. Spaima lui nu cunoscu margini. Vasăzică, niște 
oameni sînt anunțați că mor peste o oră. Se rezemă de o 
baracă (care strica priveliștea cartierului nou — n.n.) și 
ținu scrisorile în mînă ca pe niște cărți de joc. Îngrozit,

Chefariu avu un moment de dezechilibru. îi venea să strige, 
să urle, și nu făcu decît să sîsîie puțin, ca un șarpe provocat. 
Nu știu ce să facă. Datoria lui de poștaș era să nu citească 
scrisorile. Trebuia să le ducă destinatarilor. Atît. îi privea 
pe aceștia ce fac cu ele.

Ilustrații de CONST. MARA

(VA URMA)
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astăzi întrebărilor pe care 
tinerii le adresează 
prin intermediul ziarului

✓-----------------
ACADEMICIANUL

DIONISIE

La întrebările unui grup 
de cititori, pasionați ai isto
riei, care se interesează de 
contribuțiile cercetătorilor ro
mâni la lucrările ultimului 
Congres de epigrafie greacă 
și latină desfășurat la Cam
bridge, răspunde acad. prof. 
Dionisie Pippidi, conducătorul 
delegației române la aceas
tă reuniune științifică.

— Lucrările congresului de 
epigrafie greacă și latină au 
reunit la Cambridge circa 300 
de epigrafiști din Anglia, 
Franța, Italia, K.F. a Germa
niei, S.U.A. etc. printre care 
personalități științifice mar
cante.

Delegația românească a 
prezentat un raport asupra 
activității de editare a texte
lor epigrafice grecești și lati
ne descoperite la noi în țară 
în cele două mari zone de in
teres epigrafie — teritoriul 
vechii provincii romane Da
cia, și Dobrogea.

Personal, am prezentat o 
comunicare intitulată „A doua 
întemeiere a Istriei în lumina 
unui document inedit" care 
cuprindea date asupra reclă
dirii orașului, distrus de geți 
sub Burebista, cuprinse în- 
tr-o veche inscripție greacă 
din secolul I î.e.n

Celelalte comunicări româ
nești s-au referit la unele do
cumente epigrafice noi, des
coperite pe teritoriul vechii 
Dacii. Textele care au făcut 
obiectul comunicărilor erau 
o dedicație din secolul doi al 
erei noastre, intitulată Apollo 
Particus, care comemora bi
ruințele romanilor într-un 
lăzboi cu părții, precum și 
o inscripție care atesta pre
zența în Dacia a legiunii a 
IV-a Flavia și care cuprindea 
informații inedite asupra or
ganizării administrative a Da
ciei romane.

Primite cu viu interes și 
amplu discutate comunicările 
cercetătorilor noștri au confir
mat continuitatea valoroaselor 
tradiții românești în domeniul 
epigrafiei afirmate pe plan 
international de către savanți 
de renume ca Grigore Toci- 
lescu și Vasile Pârvan.

ARTISTUL EMERIT

într-una din cabinele 
teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra“ am răpit cîteva 
clipe maestrului N. Secă- 
reanu, în timp ce aștepta să 
dea probe pentru filmul 
„Mihai Viteazul".

— Maestre, slntem mesa
gerii unor cititori ai „Scînteii 
tineretului", care admirîn- 
du-vă în „Livada cu vișini", 
ne-au scris pentru a ne so
licita cîteva date, mai impor
tante, despre activitatea dv. 
artistică.

— Am debutat în 1931, la 
deschiderea stagiunii Operei 
Române, cînd am cîntat ro
lul Călugărului din „Boris 
Godunov". De atunci, am in
terpretat foarte multe roluri 
în operă, mai bine zis le-am 
cîntat cu egală plăcere ne 
toate : Don Bazilio din 
„Bărbierul", „Faust", „Olan
dezul zburător" etc.

— Și revelația teatrului... ?
— Am avut-o de abia în 

1967 cînd am jucat în rolul 
lui Firs din „Livada cu 
vișini" de Cehov. Teatrul mă 
pasionează.

— Dar filmul ?
— Am jucat pînă acum în 

4 filme, printre care : ..Răs
coala", „Faust ’20", „7 bărbați 
și-o fetișcană". După cum 
vedeți acum dau probe pen
tru filmul regizat de Sergiu 
Nicolaescu. Sper să reușesc.

— Sîntem convinși că 
„victoria" nu vă va părăsi 
niciodată.

— Am și antrenament 
sportiv. In 1919 am făcut 
parte din prima echipă na
țională de fotbal a României 
care a participat la o „Olim
piadă" la Paris, pentru săr
bătorirea Păcii.

Am continuat să joc fotbal 
pînă în 1923 în echipa Colțea. 
Iar din 1923 pînă în 1945 am 
practicat și avocatura, ple- 
dînd la bară. Mi-amintesc că 
mi se spunea : „Cel mai mare 
cîntăreț din avocați și cel mai 
mare avocat dintre cîntăreți". 
Iar cineva, după un proces 
mă întrebă : „Dumneata ești 
rudă cu Secăreanu, cîntărețul 
de„ la Operă ?“ „Oarecum 
da", răspund eu. „Am auzit 
că e licențiat în drept ? De 
ce ne face domnule breasla 
de rîs ?“
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4 OPINII
DESPRE

PERSO
NALITATE
Efort creator
Academicianul

TIBERIU POPOVICI
Ceea ce constituie marea dis

tinctă a personalității intelectua
lului — indiferent de domeniul 
în care își exercită facultățile in- 
telective, științific sau artistic — 
este creația. De aceea obișnuim 
— apelînd la o terminologie a- 
propiată oamenilor ce studiază 
disciplinele de calcul — să-1 a- 
preciem pe intelectual drept un 
canal prin care informația trece 
și este prelucrată în mod creator. 
Se poate spune că personalitatea 
intelectualului, format cu prețul 
eforturilor greu de evaluat — iese 
pe deplin în relief numai atunci 
cînd acesta devine un fondator 
de școală, o mare individualitate 
în stare să producă Ia rindul ei 
o sumă de individualități, plasate 
mereu pe direcția înainte.

ARTISTUL EMERIT

IOSIF
CONTA

— înainte de toate. ce 
prime audiții de muzică 
simfonică românească și-a 
programat orchestra pe care 
o conduceți ?

— Pe afișul viitoarelor trei 
luni de concerte se vor gă
si în continuare „ultime" re
alizări ale „șantierului com
ponistic" românesc : „Studii 
pentru orchestră" de Liviu 
Glodeanu, „Cronica arcuri
lor de beton" de Corneliu 
Cezar, „Odă simfonică" de 
Ludovic Feldman, „Uvertu
ra" de Gh. Costinescu, Con
certul pentru orchestră de 
cameră de M. Chiriac.

— Și celelalte piese ma
jore din literatura simfo-

Eternă tinerețe 
spirituală

Prof. univ.
D. D. ROȘCA

membru corespondent 
ol Academiei

Republicii Socialiste România
Fără interesul și înțelegerea 

manifestate permanent pentru 
rostul și valoarea muncii în an
samblu, intelectuale și fizice in 
special, nimeni — oricîte cunoș
tințe ar fi acumulat în lungul vie
ții, în școală și la locul de pro
ducție — nu poate deveni o per
sonalitate adevărată. O eternă ti
nerețe â spiritului — iată trăsă
tura esențială ce caracterizează 
deopotrivă pe omul cu preocupări 
exclusiv intelectuale, dar și pe a- 
cela care dă expresie însușirilor 
sale umane pe terenul atît de 
vast al muncii practice. In ceea 
ce îi privește pe tineri, mai ales 
cînd beneficiază de condiții cu 
totul excepționale, cheagul In mă. 
rară să contribuie in modul col 

nieă p« care le vom auzi 
în suita concertelor de joi 
seara ?

— „Simfonia alpilor" de 
Richard Strauss, Simfonia a 
Vil-a de Schubert, „Pate
tica" lui Ceaikovschi, Simfo
nia a IlI-a de Roussel, 
„Hart Janos" — de Kodaly, 
Simfonia a Vl-a (în primi au
diție românească) de Mahler, 
Simfonia „Fantastica", „Ser
bările romane".

— In această trecere în 
revistă a unei interesante 
agende numiți-mi și oaspeții 
pupitrului dirijoral...

— Alături de șefii de or
chestră pefmanenți Vor con
duce concertele noastre An
dre Jolivet, C. Bugeanu, M. 
Brediceanu, P. Popescu...

•— Mai există desigur pen
tru cititorii noștri surpriza 
„tribunelor" închinate tine
rilor...

— Inițiativa continuă. Nu
mai în cursul acestui tri
mestru ne-am propus două 
„tribune ale tinerilor soliști". 
In primul concert (22 ianua
rie) îi vom putea asculta pe 
Ilinca Dumitrescu, Gh. Vio
rel Caius, Theodora Maio- 
rescu și Robert Merkler, iar 
în cadrul celui de al doilea 
concert (25 martie) patru pia
niste : Victoria Petri. Stefa
nia Jienescu. Cornelia Ra
dulescu, Lavinia Tomulescu.

Interesant mi se pare de 
asemenea, faptul că în aceste 
prime trei luni ale anului, 
orchestra de cameră fără di
rijor susține un nou concert 
cu lucrări de Vivaldi și Mo
zart. ’ 
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mai eficient la realizarea lor ca 
oameni, care poartă în mintea și 
brațele lor viitorul, este cultura 
filozofică.

Capacitatea 

integrării
Prof. univ. dr. docent 
CONST. CIOPRAGA

Personalitatea — în sensul larg 
al cuvîntului — este confundată 
cu trăsăturile de caracter ale in
dividului, trăsături care nu tot
deauna sînt pozitive. Accepția 
restrînsă — de altfel și cea mai 
aproape de adevăr — atribuie

ARHITECTUL

OCTAV 
DOICFSCU

■— Cum va arăta un oraș 
al viitorului ?

— Nu știu dacă un practi
cian ca mine, își poate per
mite să facă pe profetul, dar 
ținînd seama de evoluția 
științelor, de industriile care 
se dezvoltă continuu, pot a- 
firma desigur; că . orgșul .viir. 
torblui va n total diferit de 
cel de azi. Mijloacele de 
transport care intervin așa 
de mult în viata cotidiană, 
vor schimba în viitor ideea 
de circulație, de stradă și de 
trotuar Construcția locuin
țelor. beneficiind de cuceri
rile tehnice actuale, se va 
desfășura în înălțime. Mij
loacele tehnice care stau 
chiar azi la dispoziția con
strucțiilor ca ■ presiunea 
apei, energia electrică, sis
temele de construcție, fac de 
pe acum posibilă locuința 
grupată pe 20—25 de etaje. 
Forul public care apare în 
viitorul oraș — centrul cul
tural. comercial — nu va 
mai fi un Ioc expus intem
periilor ci va deveni un 
mare spațiu protejat. ase
mănător unui hol public. 
Spații comerciale întinse vor 

noțiunii valori și semnificații deo
sebite. Dacă Jean-Jacques Rous
seau preconiza personalitatea izo
lată și Goethe încerca să-și con
vingă contemporanii că bunul cel 
mai de preț al omului este per
sonalitatea văzută ca expresie a 
individualității dominatoare, în 
orînduirea noastră personalitatea 
este, indubitabil, o sinteză — 
punctul de convergență a valorii 
individuale cu exigențele sociale.

Referindu-mă, undeva, la per
sonalitatea intelectualului, consi
deram — și lucrul mi se pare a 
fi valabil pentru definirea în ge
neral a personalității — că o 
sumă de însușiri sînt indispensa
bile in procesul de judecare a 
valorii unui individ : claritatea 
scopului și orientarea tuturor e- 
forturilor către realizarea lui ; o 
mare voință de a aduce o contri
buție personală în domeniul pro
priu de activitate, dublată de o 
capacitate de muncă pe măsură ; 

fi amenajate de asemenea 
în trecerile subterane de Ia 
o clădire importantă la alta, 
precum si în gările subtera
ne. Produsele indus
triale folosite în construc
ții vor crea o altă ima
gine decît cea a orașului 
moștenit, iar anumite 
valori estetice care astăzi 
sînt pentru noi mărturii ale 
gustului actual, vor fi înlo
cuite treptat cu plăcerea pe 
care o avem de a descoperi 
istețimea mașinilor inventa
te de om. Ordinatoarele, cal
culatoarele electronice vor 
oferi soluții neașteptate.

— Ce proiecte, după opi
nia dv., interesante si în
drăznețe sînt în lucru, în 
momentul de față pentru 
București ?

— Nodul principal al ora
șului. Piața Bălcescu cu Tea
trul Național.

— Lucian Blaga spune un
deva că „Arhitectura deter
mină psihicul". Se lucrează 
acum în sensul acesta al de
terminării unei anumite psi
hologii a omului modern ?

— Cadru] construit al 
omului i-a creat acestuia o 
stare spirituală de încredere 
în sine și în forțele sale. 
Există orașe vechi în care 
nimic nu s-a schimbat de 
sute de ani. Veți găsi pe lo
cuitorii unui asemenea oraș 
într-un imobilism determi
nat tocmai de mediul în care 
s-au născut și au trăit. Cum 
cunoașterea actuală este 
funcțional necesară în toate 
domeniile, aihitectura nu 
poate rămîne izolată într-o 
poziție de contemplație. Ea 
nu poate constitui un cadru 
de permanentă ci mai repe
de, un cadru dinamic care 
să sugestioneze și să stimu
leze pe om pentru depășiri 
viitoare.

consecvență cu sine însuși și per
severență, dăruire integrală ; cre
dința în utilitatea activității de
puse ; respect neîntinat față de 
creația precursorilor etc. Se a- 
daugă Ia acestea, uneori in mod 
hotăritor, influența modelului 
uman urmat, acordul cu conștiin
ța socială și cu psihologia socie
tății Ia momentul dat.

Un crez umanist
Maeitrul emerit 

al artei 
ROMULUS LADEA
Nu cred că neapărat numărul 

anilor își poate permite să dai 
sfaturi, ci momentul în care s-a 
cristalizat un crez, o viziune asu
pra a tot ce ne este dat să cu
prindem cu mintea și simțurile

— Cu puțin timp în urmă, 
m-am întors din Cuba, unde 
am participat împreună cu 
Dan Spătaru și H. Măfinea- 
nu la Festivalul național de 
muzică ușoară. Vă puteți în
chipui ce senzație am avut 
cînd am trecui de la —42° 
cit era la Polul Nord, peste 
care am zburat, la +30° la 
Havana, cînd am aterizat. Și 
totuși ne-am străduit să pre
zentăm cît mai bine muzica 
ușoară românească Ia acest 
festiva] la care au participat 
cîntăreți din 16 țări. Amin
tesc doar pe cîțiva : Jennv 
Luna, din Italia, Jose Bartel 
din Franța, Pauline Julienne 
din Canada, Juli Șoghelli din 
Uniunea Sovietică. Aș men
ționa succesul pe care l-a 
avut cîntecul „Ale tale? de 
Manolache în adaptarea spa
niolă pe care am făcut-o. Cu
vintele „Ale tale" din refre
nul cîntecului au fost înlo
cuite prin „Varadero", loca
litatea unde se desfășura fes
tivalul. ceea ce a trezit entu
ziasmul participanților.

— Proiecte ?

noastre. Dacă facem din felul 
nostru de a fi și de a gîndi un 
etalon de verificare a celor din 
jur, fără să răminem deschiși la 
ceea ce se naște și poartă în sine 
însemnele durabilității, dacă nu 
reacționăm cu oportunitate și e- 
nergie la manifestările ce violen
tează — mascînd lipsa de vocație
— în ultimă instanță umanitatea,
— dacă nu ne zbatem pentru 
promovarea acelora la care apti
tudinile au trecut deja în certi
tudini dintre cele mai serioase, 
dacă nu ne iubim țara cu oame
nii și locurile ei nu vom ajun
ge niciodată cu conștiința împă
cată că am trăit și trăim cu ros
turi depline, că putem pretinde și 
merităm să fim respectați. Ce alt
ceva decît respectul face să creas
că prestigiul unui om, să se audă 
și să se vorbească atît de des de 
personalitatea lui ?

OPINII CONSEMNATE DE 
V. BIBICIOIU

— In primul rind aștept 
cu emoție premieia filmului 
„împușcături pe portativ" a 
regizorului Cezar Grigoriu, 
în care dețin un rol principal, 
în zilele premierei va fi lan
sat și discul filmului. Apoi, 
mă gîndesc cu plăcere la un 
viitor film muzical, o copro
ducție româno-iugoslavă în 
regia lui Francisc Munteanu

— Proiectele interpretei de 
muzică ușoară ?

— Să realizez un intere
sant program de muzică 
cubaneză pe baza adaptării 
unor cîntece. Mi-am adus 
discuri, partituri... Mai do
resc ca la Festivalul de Ia So
pot la care particip, să fiu în 
plină formă artistică.

— Tînăra compozitoare ce 
ne poate spune ?

—■ Voi relua în spectacole 
cîntecul meu. „Indiferentul", 
în cadrul „Magazinului 111", 
voi prezenta o nouă compo
ziție, „Tu o iubești pe ea".

MUSTREI EMERIT
AL SPORIILU

TitaSl
BlitSW

între sportivii români au
reolați în ultima vreme de ce
lebritate, deci între acei ti
neri care au intrat în rîndu- 
rile stelelor ele primă mă
rime în sportul mondial, se 
numără și TAXASE MURE- 
ȘAN. Despre succesele- sale 
se interesează mai mulți ci
titori.

— Am 27 de ani. sînt pro
fesor la Centrul sportiv expe
rimental „Viitorul" unde lu
crez cu copiii, evident în scri
mă. Sînt căsătorit, în eurînd o 
să am și un copil. Soția inea 
este cercetătoare în domeniul 
hîrtiei și celulozei. Cariera 
sportivă mi-am început-o a- 
cum 20 de ani, deci la vîrsta 
de... 7 ani. Am fost campion 
republican de juniori de 5 
ori și în tot atîtea rînduri am 
obținut titlul și la seniori. în 
două ediții ale criteriului 
mondial de tineret, la Bucu
rești și Paris am ocupat 
locul I, iar la Săptămînâ pre- 
olimpică din acest an, locul Z 
III.. Am dobîndit victorii tn- I 
tr-o serie de întîlniri interna
ționale — peste 20, dintre 
care aș aminti : am învins e- 
chipe cu tradiție, experimen
tate, ca Italia, U.R.S.S., Po- i 
lonia. Ungaria, Franța, Japo- I 
nia, R. F. a Germaniei. Dar ' 
cea mai mare performanță a i 
mea și, evident, a echipei j 
noastre naționale de floretă, j 
o constituie obținerea titlului 
suprem la campionatele mou- j 
diale ce au avut loc la Mont
real — Canada, în iulie 1967.

— Ce credeți despre ceea 
ce numim în mod curent 
viață sportivă ?

— Că nu este o vorbă în 
vînt ci o aspră realitate pen
tru sportivi. Aș vrea să ada
ug că viața sportivă înseam
nă renunțare, renunțare, re
nunțare la multe plăceri pe 
care și le permite omul obiș
nuit. Și renunțarea nu vine 
fără imboldul marii pasiuni 
și marii răspunderi. Viața 
sportivă înseamnă nopți aca
să, nu pe drumuri, înseamnă 
disciplina odihnei, a alimen
tației și efortului și, — în a- 
ceeașî măsuri — a coresixm- 
denților acestor* pe plan mo
ral.



(Urmare din pag. I.)

înțelegînd că nu mă voi pu
tea descurca fără ajutorul unui 
ghioc, cotesc spre Oxford Cyr- 
cus și-i dau. bătaie. Știam unde
va un magazin încărcat cu de 
toate. Și cum goneam așa cu 
capul în piept, feriridu-mă pe cît 
era posibil să nu calc pe coadă 
vreunul din sutele de dini, in 
drum spre locul de plimbare 
(probabil fi de slăbire) din Hyde 
Părk, mă izbesc piept în piept 
cu un gentlemen care, furios, se 
pornește să mă împroaște cu o- 
eări. Uit că sînt pe teren străin, 
adică pe teritoriul Regatului 
Unit al Marii Britanii, în care 
soarele nu apune niciodată, și 
unde duelul a fost interzis de 
foarte multă vreme, scot cartea 
de vizită, o vîr în palma 'tipului 
și-t cer , să aleagă armei,e ce-i 
convin. ,.

Gentlemanul o pipăie, o citeș
te, o răsucește și la urmă mi-o a- 
rtincă în nas. In clipa următoare 
am descoperit că persoana din 
față era prietenul meu, Ion Bă
ieții.

B : Umbli cu mine cu figuri 
englezești, ha ?

EU : Altădată să te s/lți pe 
tinde mergi.

B : Iar tu să mergi pe unde te 
uiți. Și acum, să-mi ‘răspunzi 
foarte scurt la o întrebare*: 
unde-ai făcut aceste hărți de 
vizită ? Răspunde-mi iute, fără 
să stai pe gtnduri; eu am 
un frate achizitor la ORACA, 
nu-l știi, until cdre face ‘teren cit 
zece reporteri’ft cunoaște o' groa
ză de lume el ti-if 'izbutit tn'- 
patru luni ' slP-Șî ' facă * niște 
invitații de nuntă... Tu cum 
te-ai învîrtit și... la Cine?f

EU : Domnule, nu-ți permit,'
B : Zău ? (și cu-n glas • Pare 

mi-a băgat fiori în oase). Dacă 
fii la serviciul tău, dacă ții la 
familie (și știu că ai mama,.bol
navă !), te sfătuiesc să spui ade
vărul.

EU : (făcînd ochii roată și ză
rind o circiumă pe o stradă la
terală) : Hai acolo și-ți, voi măr
turisi totul.

Circiuma se cheamă Sherlock 
Holmes. (Puțin mai încolo, ve
chea clădire a Scotland-Y ardului 
și fioroasa cameră neagră). De
cor : toate obiectele din garso
niera celebrului detectiv (in 
plus, pe oglindă, desenate cu 
cretă — B susține altă variantă : 
cu săpun „Cheia", — o pereche 
de cătușe, două revolvere și ste
toscopul doctorului Watson), in
clusiv statuia din ceară, repre-

de Fănuf Neagu
Pelerina cadrilată a lui Sherlock Holmes alături de redingo

ta, jobenul și stetoscopul doctorului Watson

zentîndu-l pe domnul Holmes, 
în care criminali cinici și fără 
pic de scrupule au tras cu pisto
lul, confundînd statuia cu mode
lul, ți dincolo de care, sub fe
reastră, în stradă, un tip pletos 
ajuta acum o bătrînică să oco
lească, în plină viteză, un auto
buz supraetajat.

NECUNOSCUT: (plin de in
tenții rele, cum vom constata la 
nota de plată). Mîinile sus!

Nu vorbim engleza, cu toate 
astea ridicăm mîinile.

NECUNOSCUT: (intr-o fran
ceză pe care la Paris n-o pricepi 
fără ajutorul unui interpret). Ce 
doresc domnii să bea P

EU : Vin roșu (ți arăt cu ochii 
spre damigeana neînvelită in ră
chită, și plantată pe altarul din 
dreapta 'casieriței, pardosit cu 
biftecuri).

B : (lăsînd mîinile în jos și bă- 
gînd ușor dreapta în buzunarul 
hainei, unde ascunde o armă al
bă, o ascuțitoare de creioane, 
pentru care Di Stefano, trimis al 
unei agenții de presă spaniole la 
Campionatele mondiale, a con
tractat — șezusem toți trei, unul 
lingă altul, două ceasuri, la un 
meci-, pe Wembley — un amor 
fulgerător și a vrut s-o cumpere 
cu o* sumă exorbitantă). Că in
dividul și-a dat repede seama că 

In fața căminului unde Holmes și Watson purtau îndelungate 
discuții.

n-are de-a face cu niște englezi 
nu mă miră, nu-nțeleg însă de 
unde pînă unde te-a luat pe tine 
drept francez P

EU : Pariez că după croiala 
hainelor.

B : Așa e, uitasem că tu „coși" 
la nea Gogu, din Piața Chibrit, 
care i-a bazonat pantalonii lui 
frate-meu cu meșină.

EU : (în românește, dar puțin 
pe nas, așa cum îmi închipui că 
obișnuiește lordul purtător al si
giliului privat). Chelner, fă-mi 
plăcerea și trage-un glonț în 
dopul ăla nenorocit de la dami- 
geană.

Individul trosnește c-un „Para
helium", vinul țîșnește spumos 
ți se revarsă în pahare, iar afară 
se face de-o noapte lungă, bă
tută de ploaie. Stăm aici închiși 
ca într-un Ou, și un gînd asasin 
ne ridică pe-amîndoi la vorbă.

EU : Acum, la bufetul „Slăti- 
oara", băieții joacă șeptic și se 
gîndesc la șefu.

B : Mi-nchipui cum mirîie ei 
că i-a lăsat singuri, sub toate 
viaturile.

GLAS DIN UMBRĂ : Cunosc 
cine dă, cunosc cine dă tare !

EU : Cine-a vorbit ?
B : Maestrul Holmes.
Mă uit spre statuia de ceară.

Mută, și cu pipa In colțul gurii
— tot de ceară.

EU: Fugi domnule de-aici! 
Sherlock Holmes a pierit în cas
cada Reichenbach din Elveția în 
1893, pe cînd se bătea cu Ha, 
cu Moriarty. De altfel, nici n-a 
existat cu adevărat, dovadă că 
pe Baker Street nu afli nici o 
casă cu numărul 221 B.

B : Ești in necunoștință de ca
uză. L-a salvat de la înec maio
rul Tache, omul meu din „Ma
iorul și Moartea".

EU : A, despre această minu
nată și nemaipomenită faptă a 
maiorului Tache n-avem știre.

B : Ei, află c-a făcut-o.
GLAS DIN UMBRĂ : Știu 

cine lovește I
B ; (enervat). Domnule Hol

mes, asta o știm și noi la fel de 
bine. Citim gazetele. Dacă poți, 
însă, spune-ne cine-a fost lovit 
astăzi ? Vă ofer două guinee, di
urna mea pe o zi. Și un „fix" la 
cursele de ogari. Eu am crescut 
sub poalele Penteleului și vă a- 
sigur că mă pricep nițel la dini. 
In nopțile de vară, cînd se iau 
să latre, ridică muntele de patșpe 
picioare spre stele.

Bătrînul detectiv iți scutură 
pipa și pelerina cadrilată și vor
bi iar ■

— Domnilor, îmi cereți impo
sibilul. Am destui dușmani, la 
ce hun să-mi fac încă unul ? 
Căci ăsta despre care vorbeați a- 
dineauri e arțăgos și răzbunător. 
Mai pe vremuri, avea o diblă cu 
care scotea oftaturi într-un fund 
de mahala. A pus-o în cui, după 
ușă, lingă hîrtiile de prins muște.

EU : (grăbit). Domnule Hol 
mes, trebuie să plec. Mi-a părut 
bine că v-am văzut, ci existați 
cu adevărat. Dacă voi avea ne
voie vreodată, știu unde să vă 
caut.

BĂTRÎNUL DETECTIV : Aici, 
sau în Elveția. Locuiesc în două 
părți: aci, unde m-ați găsit as
tăzi, și la un han din Elveția, 
unde fiul lui Conan Doyle — 
biograful meu — a organizat un 
muzeu. Știți, e în apropiere d» 
cascada unde n-am fost învins, 
ci numai m-am dat la fund.

B: „Sfîntul" vă face concu
rență. Acest Roger Moore, tînăr 
și frumos, are o droaie de admi
ratoare pe la noi.

BĂTRÎNUL DETECTIV: Veți 
avea și voi unul.

EU : Vă mulțumesc, chiar că 
se simțea nevoia,

Și am ieșit din nou în ploaie. 
Pe Tamisa, alte valuri, dar ace
eași ceată.

Arhivele ministerului de 
externe, ale Gestapoului, 
stenogramele discuțiilor lui 
Hitler, ordinele secrete ale 
O.K.W. (comandamentul 
suprem german), documen
tele privitoare la cercetări
le germane în domeniul 
rachetelor și ale bombei a- 
tomice, documente, sau 
mai precis rămășițe de do
cumente care au permis 
reconstituirea, aproape pas 
cu pas, a firului agresiunii 
și crimelor comise de hitle- 
riști la adăpostul diploma
ției și al „onoarei militare" 
germane.

FOCUL DE LA 
BERCHTES

GADEN
S mai 1945. în după- 

amiaza zilei sergentul 
Allen din Divizia 101 aero
purtată americană organi
zează la hotelul Bellevue 
un birou al M.I.S. (Military 
Intelligence Service) pen
tru sectorul diviziei sale, 
avînd sarcina de a examina 
pe civilii germani cărora li 
s-ar putea încredința pos
turi în viitoarea adminis
trație locală. Două zile 
mai tîrziu se prezintă doi 
civili, neincluși pe nici una 
din listele existente, care 
se recomandă ca făcînd 
parte din fostul serviciu 
stenografie al lui Hitler. Ei 
îl anunță că înaintea intră
rii americanilor, un detașa
ment special al S.S. stațio
nat la Obersalzberg a pro
cedat, în apropierea lacului 
de lîngă Berchtesgaden, la 
incinerarea tuturor steno
gramelor existente din do
sarul convorbirilor lui Hit
ler cu generalii . germani.

Sergentul Allen ezită să 
ia drept bune declarațiile 
celor doi nemți. Este con
fruntat pentru prima dată 
cu un lucru mult prea im
portant pentru postul pe 
care-1 deține. Totuși, în zi
lele următoare, se îndreap
tă spre locul indicat în 
compania lor. în apropierea 
lacului, printre mașini ava
riate și tunuri distruse pă
răsite de nemți, o baracă 
servind drept garaj. O per
cheziție atentă nu desco
peră decît cîteva dosare ale 
secretariatului partidului 
nazist, hărți militare și o- 
biecte de artă. în spatele 
barăcii, spre lac, se desco
peră o groapă cu un strat 
gros de 50 cm de cenușă 
Cu multă atenție. Allen 
împreună cu stenografii 
germani încep să răscoleas
că maldărele de hîrtie arsă. 
Trei zile la rînd a durat a- 
ceastă operație.

Eforturile îi sînt răsplă
tite — focul nu reușise să 
mistuie tot maldărul de do
cumente — circa 50 de pro
cese verbale sînt recupera
te. Unele sînt intacte, alte
le au marginile arse sau 
unele foi carbonizate. Ele 
sînt fie transcrierea dacti
lografiată a stenogramei, 
fie stenograma propriii- 
zisă. Manuscrisele respecti
ve se aflau fie în fundul 
gropii, fie în părțile ei la
terale și conservarea lor se 
datora dificultăților bine 
cunoscute de a face să ardă 
o mare cantitate de hîrtie.

Sergentul american își 
anunță superiorii. Indica
țiile primite sînt exprese : 
trebuie făcut totul pentru 
descifrarea și păstrarea do
cumentelor. Operațiunea 
trebuie să aibă prioritate 
absolută. Patru foști secre
tari ai birourilor lui Bor
man, reținuți de americani 
împreună cu stenografii 
primesc o încăpere spe
cială, au totul la dispoziție 
și își încep activitatea în
tr-un ritm febril. Pînă la 
sfîrșitul lunii sînt dactilo

grafiate circa 1 000 de pa
gini de text.

Dar aceasta reprezenta 
mai puțin de 1 la sută din 
manuscrisul original. în 
perioada 1942—1945 munca 
celor opt stenografi ai lui 
Hitler s-a concretizat în 
103 000 foi dactilografiate. 
Dacă toate acestea ar fi fost 
conservate, publicarea lor 
ar fi necesitat 140 de vo
lume a 750 de pagini fie
care. O adevărată muncă 
faraonică !

GREȘISE OARE 
FELDMARE

ȘALUL LIST?
Stenografii nu au parti

cipat la ședințele O.K.W. 
de la începutul războiului. 
Nici măcar după ce Hitler, 
în 1941, demițîndu-1 pe 
Brauchitsch, preluase și 
conducerea armatei. Proce
deul s-a încetățenit de abia 
la 9 septembrie 1942, la ce
rerea lui Hitler.

Două zile mai înainte, 
Hitler îl admonestase pe 
generalul Jodl că nu i-au 
fost respectate indicațiile 
pe care le-a dat grupului 
de armată A, condus de 
feldmareșalul List. Jodl 
i-a obiectat, după inspecția 
efectuată, că feldmareșalul 
respectase întru totul in
strucțiunile lui Hitler. „List 
nu a făcut decît să urmeze 
literă cu literă ordinele pri
mite" — declara Jodl. Fap
tul l-a înfuriat și mai tare 
pe Hitler care a cerut ca 
începînd din zilele urmă
toare să se înregistreze în 
întregime discuțiile care au 
loc la reuniunile zilnice ale 
O.K.W., indiferent de zona 
geografică unde au loc în
trunirile, procesele-verbale 
urmind să reprezinte un 
document „tabu", ele nepu- 
tînd fi consultate de ni
meni dintre participanți, ci 
doar de el.

La 8 septembrie, la Bor
man se prezintă doi steno
grafi care se adaugă pri
mului existent pe lîngă 
cancelaria Reichului. La 
16 septembrie, încă trei. Ei 
notau absolut totul — șe
dințele zilnice, conferințele 
speciale consacrate opera
țiunilor proiectate. Cu două 
excepții — unul dintre ste
nografi fusese înlocuit din 
motive de sănătate, iar al
tul — murise cu prilejul a- 
tentatului împotriva lui 
Hitler la 20 iulie 1944 —
grupul de stenografi a lu
crat în permanență pînă la 
sfîrșitul războiului.

în anturajul lui Hitler, 
inovația n-a fost găsită ca 
„oportună". Goering îi îm
părtășea lui Goebbels la 
l martie 1943 că metodele 
de lucru folosite de O.K.W 
i se par total neraționale 
„în esență — scria Gobb- 
bels în notele sale zilnice 
— fiihrerul era prejudiciat, 
întrucît nu făcea nici un 
mister din ce gîndea".

r,NU VOI MAI 
NUMI NICI UN 
FELDMAREȘAL"

Deși reprezintă o parte 
infimă, stenogramele care 
s-au păstrat au valoarea 
unui adevărat document, 
permițînd să se cunoască 
reacțiile camarilei hitleriste 
asupra celor mai spinoase 
probleme care s-au ivit în 
cel de-al doilea război mon
dial, demonstrînd tehnica 
pe scară industrială de de
naturare a evenimentelor.

Iată două momente refe
ritoare la bătălia de la Sta

lingrad, așa cum sînt oglin
dite în procesele-verbale.

12 decembrie 1942. Grupul 
de armate hitleriste condus 
de generalul Hoth caută să 
degajeze Stalingradul. La 
conferința care a avut loc 
în aceeași zi la amiază, 
sosesc primele rapoarte. 
Cităm din procesul-verbal :

„Hitler: S-au întâmplat 
lucruri catastrofale... Trea
ba asta mă face să petrec 
adevărate nopți albe... Ina
micul se apropie cu viteză 
fulgerătoare. Se aruncă a- 
supra noastră și nu avem 
cu ce para.

Generalul Zeitzler : Ceea 
ce mă preocupă mai ales 
pentru zilele următoare 
este de a putea rezista în 
cazul în care inamicul va 
ajunge pînă aici (punct no
tat pe hartă — n. r.). El a- 
vansează. Iar întăririle vor 
sosi doar peste două sau 
trei zile.

Hitler : Totul se va aran
ja, firește. Dacă lucrurile 
vor reuși, totul se va a- 
ranja... Nu vom putea nici
odată înlocui ceea ce avem. 
Dacă vom abandona asta, 
vom abandona dintr-o dată 
însuși spiritul campaniei 
actuale".

O lună și jumătate mai 
tîrziu. 31 ianuarie 1943. Ge
neralul Paulus capitulase. 
Hitler, care îi ceruse „să 
lupte eroic" și să se împuș
te dacă nu are altă soluție, 
nu poate concepe pur și 
simplu evenimentul. Din 
procesul-verbal din 1 fe
bruarie s-a conservat doar 
un fragment, ale cărui pa
gini sînt pe jumătate dis
truse.

„Generalul Zeitzler: Cred 
că este fals. Continui să 
fiu de părere că știrea este 
falsă și că Paulus este pro
babil grav rănit.

Hitler : Nu, știrea este 
exactă... Dar cînd nervii te 
lasă, nu există o altă solu
ție decît să te împuști... Va 
trebui oricum să susținem 
că și statele majore au lup
tat pînă lai capăt și că nu
mai după ce au fost răniți 
au cedat în fața superiori
tății numerice. Va trebui 
să spunem ..ei n-au capitu
lat, ci au fost copleșiți de 
numărul inamicilor"...... Nu
voi mai_ numi nici un ma
reșal pînă Ia sfîrșitul răz
boiului".

Și astfel, stenografii l-au 
însoțit pe Hitler pretutin
deni. Chiar și în ultima pe
rioadă, cînd reuniunile a- 
veau loc în bunkerul de la 
Berlin, situat sub clădirea 
cancelariei Reichului. în 
total au existat trei exem
plare: primul numit „exem
plarul filhrerului". El era 
expediat la Berlin pe mă
sură ce se aduna un număr 
suficient de rapoarte zil
nic și depus într-un seif 
special. Al doilea exemplar 
era trimis „istoriografului" 
lui. Hitler, generalul Scherff 
pentru a servi la „istoria 
războiului". în timp ce al 
treilea servea ca exemplar 
de lucru rămînînd în arhi
va stenografică, respectiv 
însoțind O.K.W. în deplasă
rile sale. Nimeni nu avea 
dreptul să facă vreo modi
ficare, cu excepția lui Hit
ler, iar Borman, care răs
pundea de toată activitatea 
și care cunoștea nemulțu
mirea lui Hitler față de 
orice amestec în text, nu 
intra în camera stenogra
filor.

TRANSPORT 
SPECIAL

în a doua jumătate a 
lunii aprilie 1945 a încetat 
stenografierea întrunirilor 
lui Hitler, care de altmin
teri deveniseră tot mai rare 
și într-un cadru tot mai 

strîns. O.K.W. se destrăma- 
se. Nici un general eoman- 
dînd vreo armată nu se 
mai afla în apropierea lui 
Hitler. în afara anturaju
lui său nu mai rămăsese 
nimeni. în acel moment, 
fiecare exemplar din steno
grame număra peste 100 000 
de foi dactilografiate.

în noaptea care a urmat 
aniversării zilei de naștere 
a lui Hitler — la 20 aprilie 
1945 — Goering, Himmler, 
Speer și alți conducători 
naziști au părăsit Berlinul 
amenințat de încercuire. A- 
vioane încărcate își luau 
zborul. Coloane lungi de 
autocamioane ieșeau din o- 
raș îndreptîndu-se spre 
vest și purtând în ele bogă
țiile conducătorilor hitle- 
riști, jefuite în țările ocu
pate.

în dimineața cenușie de 
21 aprilie, un „Junker" tși 
lua zborul de la aeroportul 
Schftnefeld. La bordul avio
nului se aflau șase din ste
nografii lui Hitler, îm
preună cu mai multe case
te metalice, cuprinzînd „e- 
xemplarul fuhrerului", ca 
și stenogramele tuturor ra
poartelor zilnice care fuse
seră scoase în noaptea pre
cedentă din seiful cancela
riei.

După o scurtă escală la 
Praga, avionul aterizează 
la Salzburg, unde totul este 
încărcat într-un camion cu 
destinația Obersalzberg. 
Aci, încărcătura a fost de
pusă într-o galerie subte
rană în spatele vilei lui 
Hitler, Bergho.f.

Ceilalți doi stenografi ră- 
mașini la Berlin, înregis
trează la 21 aprilie ultimul 
proces-verbal în cursul că
ruia Hitler, care pînă a- 
tunci își exprimase încă 
„încrederea în victorie", re
cunoaște public că războiul 
este pierdut. Hitler ține în 
mod deosebit ea procesul 
verbal din acea zi să „fie 
păstrat pentru istorie" și 
cei doi stenografi rămași 
sînt expediați cu ultimele 
stenograme spre Obersalz
berg în aceeași zi.

A doua copie — cea a 
generalului Scherff — a 
fost distrusă de acesta care, 
o lună mai tîrziu, s-a sinu
cis.

La Berchtesgaden se afla 
la acel sfîrșit de aprilie 
1945, consilierul particular 
al lui Borman, Muller. Cine 
a dat ordinul de ardere a 
stenogramelor ? Faptul este 
greu de stabilit. Stenogra
fii susțin că de la Berlin 
nu numai că nu sosise un 
asemenea ordin, dar dim- 
potrivă Hitler în megalo
mania sa dorea să păstreze 
pe hîrtie fiecare vorbă ros
tită. Nici Borman nu a dat 
se pare un asemenea ordin, 
întreaga camarilă nazistă 
era preocupată de cu totul 
altceva. Cum să se poată 
salva. Cum să poată dis
pare din fața mîniei po
poarelor.

Prin urmare singurul 
care a dat ordinul a fost 
Muller. El a pregătit minu
țios arderea stenogramelor, 
dar evenimentele l-au îm
pins de la spate. Arderea 
într-o groapă, distrugerea 
destul de puțin atentă a 
manuscriselor s-a făcut sub 
imperiul evenimentelor. 
Stenografii au încercat să 
salveze măcar o parte din 
.stenogramele oficiale, dar 
n-au reușit.

Și astfel ei s-au prezentat 
sergentului Allen.

SERGIU VERONA

DUMINICA VIITOARE: 
ÎN BUNKERUL
LUI HITLER

”•*•••••••••• • ••••••••••• • ••••••••
(Urmare din pag. I.) 

de insecte scîrboase deasupra 
cărora noi turnăm insecticid.

îl întâlnești și printre acei care 
par la prima vedere oameni ce 
nu atrag dezaprobarea semenilor 
lor aparenți- Oricîț de puțini ar 

prezența lor nu poate trece 
însă neobservată și nu putem în
toarce capul cînd îi întâlnim. A- 
tunci cînd se manifestă, ei ne 
otrăvesc aerul pe care-1 respirăm. 
Prin falsa celebritate ce și-o cre
ează, devin o primejdie publică. 
Un fel de oglinzi hidoase în care 
tineri necopți, carp jinduiesc 
după „originalitate", sînt tentați 
să- se privească. Huliganul, în 
felul său, este și el un țip „ori
ginal". Are comportări foarte va
riate. Ele se pot produce in îm 
preiurări minore, lipsite aparent 
de efect negativ.. Ajung și. la a- 
eele împrejurări grave, atunci 
cînd delictul de huliganism de
generează : de la bătaie putând 
ajunge la crimă.

Iată im r"."'

HULIGANUL
A , A.

MIRIIE
Alaltăieri seară, în holul cine- 

mătcgrafului „Luceafărul", îna
intea ultimului' spectacol. ■ Reze
mat de. perete, un .tânăr, 18—19 
ani, cu o mină după gîtul unei 
fete cil cealaltă fluhirînd în aer

H U
o țigare. Plasatoarea i-a atras 
atenția. „Bine, o sting dacă ești 
atît de deșteaptă". Și a stins ți
gara apăsînd-o în perete. Pere
tele era tapisat cu pînză. După 
acest gest a dispărut în aglome
rația sălii. Nimeni n-a încercat 
să-L oprească, nimeni nu i-a spus 
vreurt cuvînt

HULIGANUL 
E AGRESIV

La procuratura raională „N. 
Bălcescu", procurorul Constantin 
Petrescu, mi-a relatat un fapt. 
La un restaurant de pe Șoseaua 
Giurgiului, a venit într-o seafăo 
tânără pereche să petreacă cîteva 
ceasuri. Muzică, un pahar de 
vin, friptură etc. De cum au 
intrat, de la o masă vecină, pa
tru cetățeni, care se aflau acolo 
de mai mult timp, au început 
să-i ‘privească insistent. -Au Ur-i 
mat apoi cuvinte obscene pe care 
tiparul refuză să le reproducă și 
iar priviri insistente. Nici mai 
mult nici mai puțin, cei patru, 
toți tineri, doreau soția cplui 
care era așezat la masa vecină.

L I G A N 11
într-o epocă îndepărtată, cînd 
omul mai umbla uneori și în pa
tru labe, se întâmpla ca un mas
cul să dorească femela altuia, 
dar și atunci, de cele mai multe 
ori se accepta regula unei lupte 
cavalerești. Pe cînd aici, cei pa
tru văzînd că tânăra pereche pă
răsește localul au sărit și au blo
cat ușa. Unul dintre ei l-a lovit 
pe tânărul sot.

HULIGANUL 
TERORIZEAZĂ

între prima și această întâm
plare, care demască cruzimea și 
bestialitatea, gama manifestărilor 
huliganice este foarte variată. 
Nfhlți acostează femei pe stradă 
și la o ripostă demnă ei trec la 
injurii și chiar gesturi brutale, 
în tramvaie doi-trei indivizi, 
după un chef de o noapte, tero
rizează pe toți călătorii supunîn- 
du-i la înjurături și bruscări fi
zice. Mi s-a povestit cazul în 
care trei tineri au intrat într-o 
sală de cinematograf cu buzuna
rele pline de ouă clocite. Au în
ceput să arunce în mulțime șl 

pe pereți pînă cînd spectacolul a 
fost întrerupt și sala evacuată.

HULIGANII 
SE ORGANIZEAZĂ 

ÎN „6ĂȘTI"
La începutul acestei luni la 

Pavilionul Expoziției au fost or
ganizate seri distractive pentru 
tineret. Iu seara zilei de 6 ianua
rie, Dumitru Vulpe, lucrător la 
depoul I.T.B.-Nordului, împreu
nă cu „gașca" a provocat un 
scandal. Intre cei 5000 de tineri 
care petreceau în acea seară, el 
s-a supărat pentru motivul că în 
timpul dansului a fost călcat pe 
picior. A început să azvîrle 
pumni în stânga și-n dreapta în’ 
ajutor sărindu-i imediat Busuioc 
Tudor (locul său de muncă n-a 
putut fi identificat), Vasile Cre- 
țu (elev la școala profesională a 
Uzinei de mașini electrice), Ni- 
culescu Dumitru (care pentru a 
fugi de răspundere și-a dat ca a- 
dresă Uzina Danubiana, de la 
care el plecase cu două luni în 
urmă), Constantin Nicolae și Ilie 

Petre de la Uzinele Semănătoa
rea și încă alții. Comitetul oră
șenesc U.T.C. care organizase 
seara a hotărît ca în organiza
țiile U.T.C. de la locul de mun
că al celor de mai sus să se dis
cute scandalul provocat, O mă
sură bună. Miliția i-a amendat 
pe loc cu cîte 150 de lei — o 
măsură, de asemenea, meritată.

HULIGANUL 
SENTIMENTAL

„Actele huliganice repetate și 
rămase nepedepsite, stimulează 
credința unora care cred 
că-și pot permite orice — ne 
spune procurorul Vasile Olteanu 
de la Procuratura raională N. 
Bălcescu. De la bătaia provocată 
la casa de cultură și acostarea 
unei femei pe stradă, pînă la un 
act de viol sau o crimă nu este 
decît un pas".

Pasul acesta l-au făcut recent t 
Gh. Mihalache — 20 de ani —

Iată-l pe unul dintre protago
niștii scandalului din seara 

zilei de 6 ianuarie.

tipograf; Marian Olaru — 18
ani, absolvent de liceu și Ion 
Dumitru — 20 de ani, șofer. Cei 
doi cu vîrsta de 20 de ani erau 
cunoscuți în cartierele respective 
și la locurile de muncă ca ele
mente înrăite, oricînd gata să 
înjure și să sară la bătaie, cer
tate cu disciplina muncii și re
gulile cele mai obișnuite de con
viețuire socială. Cel mai tînăr nu 
avea aceste antecedente, dar 
datorită „prieteniei" cu ceilalți 
a ajuns în foarte scurt timp să 
fie capabil de „fapte mari". Cei 
trei au cunoscut o minoră, pe 
eleva S. C. Au invitat-o în 
apartamentul lui Dumitru 
Venzeanu sub pretextul că 
vor asculta muzică la mag
netofon. Fata a acceptat. 

Pe unii dintre huligani organele legii îi opresc la timp, 
unora le aplică pedepse. însă o parte din ei, în special cei 
ale căror manifestări nu par la prima vedere prea pericu
loase pentru societate rămin nepedepsiți. Organele care 
veghează la aplicarea legii nu pot fi oriunde și oricînd. 
Oriunde și oricînd sîntem noi cetățenii, care de fapt și su
portăm manifestările huliganilor. Noi sîntem cei care 
putem, primii, să-i chemăm la ordine și la prima încercare 
de abatere, cît de mică, să-i aducem în fața legii.

(A se reține aici că în cazurile 
de viol se remarcă o imensă 
credulitate din partea fetelor. 
Toate acceptă cu multă ușurință 
să meargă cu cei care se nu
mesc „cavaleri" la un ceai, să as
culte muzică, adică să intre în
tr-o casă pe care n-o cunosc). 
Ajunsă la Dumitru Venzeanu 
fata și-a dat seama că la mijloc 
e o farsă fiindcă acolo nu exista 
nici un magnetofon. A plecat lă- 
sîndu-și geanta în semn că se va 
întoarce. Cei trei au urmărit-o 
și pînă la urmă au convins-o să 
intre într-o altă casă. Acolo s-a 
petrecut violul. Pentru fapta lor, 
cei trei tineri au fost condamnați 
de tribunalul raional N. Bălce
scu la cîte 4 ani închisoare și 
4 ani interdicție.

C. VICTOR
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PROPUNERILE
COMISIEI CENTRALERenunță Anglia la bombar Orientul Apropiat

Incidentedierele „F-lll“?
în Valea BeisanDezvăluirile ziarului „Daily Express //

Orientul Apropiat:

Incidente
în Valea Beisan DE PARTID Șl DE STAT

După cum relevă zia
rul „DAILY EXPRESS'^ 
guvernul britanic ar fi 
hotărit anularea comen
zii sale in Statele Unite 
privind cele 50 de bom
bardiere „F-lll".

Hotărîrea ar fi fost luată vi
neri de cabinetul Wilson în
trunit în mod special pentru 
a dezbate preconizatele redu
ceri bugetare în vederea re
dresării balanței de plăți de
ficitare a Angliei. Dacă aceas
tă informație va fi confirma
tă, continuă ziarul, va însem
na o gravă înfrîngere pentru 
Denis Healey, ministrul brita
nic al apărării, care este prin
cipalul susținător al comenzii 
avioanelor „F-lll". O nouă 
reuniune a cabinetului este a- 
nunțată pentru luni, iar în 
ziua următoare premierul 
Wilson va expune în Camera 
Comunelor ansamblul măsuri
lor hotărîte de guvern. Se 
știe că aceste măsuri prevăd 
economii bugetare în valoare 
de 1 miliard lire sterline în

următorii trei ani. și se preco
nizează a fi realizate, printre 
altele, prin retragerea antici
pată a forțelor britanice sta
ționate la Est de Suez, anula
rea unor comenzi militare în 
străinătate, reducerea cheltu
ielilor bugetare publice, intro
ducerea unor noi impozite ete.

Alegeri prezidențiale
în

AGENȚIILE occidental» de 
presă relatează că vineri seara 
la Nicosia s-a anunțat în mod 
oficial că la 25 februarie a.c. în 
Cipru vor avea loc alegeri pre
zidențiale. Potrivit agenției 
France Presse, la acest scrutin 
electoral ce va desemna pe noul 
președinte al Republicii vor par
ticipa numai ciprioții greci. In
tr-adevăr, subliniază sursa cita
tă, actuala Constituție a Cipru
lui prevede că cipr.oțîi turci nu 
pot alege decît pe vicepreședin
tele Repub'toit, funcție în care 
este desemnat un reprezentant 
al comunității turce. Ultimele 
alegeri prezidențiale au avut loc 
în anul 1959.

■ •

Finlandezii la urne
Luni și marți au loc în Finlanda alegeri prezidențiale. 

Campania electorală, care a avut o desfășurare destul de 
vie, s-a încheiat vineri seara cu o amplă dezbatere televi
zată între sprijinitorii celor trei personalități care candi
dează pentru înalta funcție dc președinte al republicii.dc președinte al republicii.

SOFIA 13. — Coresponden
tul Agerpres', Gh. leva, trans
mite : La Sofia și-a încheiat 
sîmbătă lucrările cel de-al 
XI-lea Congres al Uniunii 
Tineretului Comunist Dimi- 
trovist. In ultima zi, delegații 
au adoptat o rezoluție finală, 
au aprobat unele modificări 
ale statutului și au ales noile 
organe centrale de condu
cere. In funcția de prim 
secretar al C.C. al U.T.C.D. 
a fost ales Ivan Panev, mem
bru supleant al C.C. al P.C. 
Bulgar.

In încheierea lucrărilor 
congresului, Todor Jivkov, 
prim secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, a rostit 
o cuvîntare.

Agenția FRANCE PRESSE citind cercurile diplomatice 
de la O.N.U., relatează că după acordul între Izrael și R.A.U. 
cu privire la schimbul de prizonieri ar urma să fie încheiat 
și un aranjament in șederea deblocării navelor străine imo
bilizate în Canalul de Suez 
tul Apropiat.

in urma conflictului din Orien-
CU PRIVIRE L

Aranjamentele necesare au 
fost 'stabilite în principiu în 
cursul întrevederilor avute la, 
Cairo și Ierusalim de Gunnar 
Jarring, reprezentantul special 
al lui U Thant pentru Orien
tul Mijlociu și au fost puse 
apoi la punct de departamen
tele interesate. Reprezentanții 
R.A.U. și Izraelului la O.N.U. 
au avut în ultimele zile între
vederi cu secretarul general 
U Thant/ consacrate examină
rii acestei probleme.

Sirflbătă dimineața, la fron
tiera dintre Izrael și Iordania 
au aviit loc din nou schimburi 
defoctiri nare au durat aproa
pe trei ore. Uțl purtător de 
cuvînt izraelian a precizat că 
incidentul dintre forțele ior- 
daniene și izraeliene staționa
te de o parte și .de alta a flu
viului Iordan, s-a produs in 
valea Beisan, la sud de lacul 
Tiberiada.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

• MISIUNEA permanentă a 
U.R.S.S. la O.N.U a adresat 
președintelui celei de-a XXII-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., Corneliu Mănescu, o 
scrisoare în care, după cum re
latează agenția TASS, sînt res
pinse afirmațiile discriminatorii 
ale misiunilor permanente ale 
S.U.A., Marii Britanii și Fran
ței la adresa Republicii Demo
crate Germane, cuprinse în 
scrisorile adresate de cele trei 
țări la 11 decembrie 19.67 pre
ședintelui Aduhării Generale.

de la Havana in cadrul căreia 
s-a dat citire Declarației gene
rale și Apelului către intelec
tualii din întreaga lume, adop
tate de participanti.

în incheierea congresului, a 
luat cuvîntul Fidel Castro, 
prim-secretai al C.C. al P.C. 
din Cuba, primul ministru al 
Guvernului revoluționar al 
Cubei.

• IN ședința din 10 ianuarie, 
Vecea Executivă Federală a 
R.S.F. Iugoslavia a fost de a- 
cord cu începerea tratativelor 
cu Republica Federală a 
Germaniei referitoare Ia resta
bilirea relațiilor diplomatice. 
Nu au fost precizate data și lo
cul începerii tratativelor.

ORGANIZAREA JUDEȚE
LOR Șl MUNICIPIILOR

Alegerile prezidențiale se des
fășoară în două faze distincte. 
La începutul săptămînii viitoare, 
corpul electoral se prezintă la 
urne pentru a desemna pe cei 
300 de membri ai Colegiului e- 
lectoral Aceștia se întrunesc 
him- viitoare și îl aleg pe preșe
dinte Este declarat, ales candi
datul care obține cel puțin 151 
din cele 300 de voturi ale elec
torilor.

Cei trei candidați sînt actua
lul președinte Urho Kekkonen, 
Sprijinit de partidele care com
pun în prezent coaliția guverna
mentală Matti Virkkunen, spri
jinit. de partidele de dreapta, și 
Vekko Vennamo, din partea 
partidului țărănesc. Subiectele 
principale ale campaniei electo
rale au fost cele referitoare la

diverse aspecte ale situației eco
nomice, precum și probleme ale 
politicii externe în elaborarea și 
aplicarea căreia președintele joa
că un rol important.

Surveyor-7 a reușit să în
vingă ultima defecțiune con
statată la dispozitivul de 
coborîre al „cutiei" care 
conține un aparat de anali
ză chimică a solului. în ur
ma unei comenzi de la sol, 
s-a produs deblocarea aces
tui dispozitiv, iar aparatul a 
început să transmită date 
despre compoziția chimică a 
solului lunar pe care îl 
„bombardează" cu particule 
Alfa.

Pînă acum, Surveyor-7 a 
transmis peste 4 000 de fo
tografii ale regiunii în care 
a aselenizat.

• PREȘEDINTELE Republi
cii Ruanda, Gregoire Kayiban- 
da, a făcut apel la guvernul Re
publicii Congo (Kinshasa) să 
reglementeze pe calea tratative
lor problema mercenarilor stră
ini refugiați de Ia Bukavu în
tr-o tiabără situată pe teritoriul 
ruandez. Intr-un interviu a- 
cordat presei, președintele Ru- 
andei a subliniat că nu dorește 
prezenta nici unui mercenar 
străin pe teritoriul ruandez. 
După cum s-a anunțat, guver
nul de Ia Kinshasa a hotărit să 
rupă relațiile diplomatice cu 
Ruanda. întrucît guvernul aces
tei țări a refuzat să dea curs 
cererii d» extrădare a mercena
rilor către autoritățile congole
ze și insistă asupra repatrierii 
lor în țările de unde provin.

O Congresul internațional 
de la Havana

• VINERI s-a deschis la Tira
na ■ cea de-a Ii-a Conferință 
pentru studii de albanologie 
consacrată comemorării a 500 
de ani de la moartea eroului na
țional albanez Scdnderbeg.

• 0 nouă grupare de parti
zani in Columbia

• ••••••••••••

Patrupezi, 
nizați

însfîrșît, patrupedele canine din „lumea bună" 
a Occidentului au acum unde să-și trateze... as- 
teniile. La Los Angeles, tn California — rela
tează săptămînalul francez PARIS MATCH — 
Dare Miller, doctor în psihologie la universita
tea din Kansas-City, ți-a deschis un cabinet de 
psihologie veterinară. Clienți ? Unul și unul .' 
patrupedele nevrozate ale actorilor Bob Hope și 
Zsa-Zsa Gabor, guvernatorului Californiei, aspi
rant la Casa Albă, Ronald Reagan, și ale altor 
mai bine de o sută de actori , ’ . _
lități politice și oameni de afaceri de 
ordin...

Dar la urma urmei, de ce o fi ajuns această 
parte a lumii canine într-o asemenea „stare de
presivă" ? Că doar numai „viață de dine" — nu 
duce — cum se remarcă și tntr-un studiu consa
crat acestui fenomen, publicat tn 
blicație științifică britanică NEW 
Case de modă și case de coafură, 
turi specializate — ca de pildă 
„Sainsbury’s" și „Boots" — unde _ 
cele mai diverse accesorii vestimentare și pînă 
la „piscine" pneumatice și paturi „climatizate" 
— sînt numai cîteva din aspectele ce ilustrează 
o anume „viață de dine". Deasemenea, și nu tn 
ultimul rînd, trebuie; amintit sectorul gastrono
mic, unde locul tradiționalului os — mai întîi 
ascuns prin fundul curții și apoi scos și ron
țăit cu plăcere... cîinească — l-au luat așa nu
mitele „pets food" — conserve alimentare spe
cial preparate și., vitaminizate.

Create de imaginația unor businessmani în
treprinzători toate acestea au devenit, desigur, 
un adevărat ,os de ros". In Anglia, de pildă, 
„piața canină" vinde anual produse ce totalizea
ză impunătoarea sumă de 55 milioane lire ster
line. fn Statele Unite numai vînzarea conserve
lor destinate hranei dinilor se cifrează anual la 
400 milioane dolari iar în Franța unde — cum 
sublinia revista „L’EXPRESS" — între 1963 și 
1966 a crescut cu 3()0’/t, fabricanții (acestor con
serve — n.n.) prevăd că în zece ani cifra lor de 
afaceri va atinge un miliard" (de franci — n.n.).

9 VINERI a avut loc ultima 
ședință plenară 
international al

a Congresului 
intelectualilor

• O NOUA grupare de par-, 
tizani și-a făcut apariția ■ într-o 1 
zonă din junglă. din estul de
partamentului Cordoba (Co-- 

, Iumbi.a). Intr-un manifest dis-ț 
tribuit vineri prin poștă la Bo
gota „Mișcarea, .populară de e-'r 
liberare" informează să este ai-’ 
cătuită din țărani. muncitori, 
sdldați și studenți revoluționari. 
Documentul precizează că miș
carea este plasată sub ordinele 

. unei junte patriotice constituită 
la 11 noiembrie anul trecut.

In manifest se arată că un de
tașament de partizani a ocupat 
la 6 ianuarie satul Ure și a e- 
xecut.at un mare proprietar, 
funciar-, Orlando- Marchena, ca
re s-a făcut vinovat de însuși-^ 
rea pământurilor apartinînd tă-J 
rănilor. ,

• Starea Sănătății lui Blaiberg 
s-a îmbunătățit în proporție de 
50—60 la sută. El nu va părăsi 
însă spitalul înainte de o lună, 
a declarat prof. Barnard, Vineri, 
Blaiberg s-a simțit „excelent". 
Cînd a apărut un lichid în pe- 
ricardhl inimii transplantate, a- 
cum cîteva zile, acest fapt a 
produs neliniște. Prof. Barnard 
consideră că fenomenul este 
frecvent în operațiile de inimă : 
sîngele care se adună în jurul 
inimii se transformă apoi în 
apă.

Mike Kasperak, care a fost 
supus unei .opeiatii de transplan
tare a inimii în noaptea ele sîm
bătă spre duminica trecută, a pu
tut, pentru prima oară de la o- 
perafie, să se așeze vineri în- 
tr-un scaun de lîngă patul lui, 
unde a stat timp de 15 minute. 
Cu toate acestea; într-un buletin 
medica] dat publicității de cli
nica Universității Stanford 
se arată că starea lui continuă să 
fie considerată drept critică în- 

T trticit fi cri trd ți- funcțiile renale 
- nu se prezintă satisfăcător.

(Urmare din pag. t.)

Denumirea 
județului

Orașul de re
ședință a ju
dețului

Suprafaț» 
totală 

in km p
Popu
lația

Alba Alba lulia 6 353 387 237
Arad Arad 7 741 481012
Argeș Pitești 7 282 569 380
Bacău Bacău 6 914 606 183
Bistrița-Năsăud Bistrița 5116 269 038
Botoșani Botoșani 5 140 469 594
Brașov Brașov 6 215 485 757
Buzău Buzău 5 902 471 839
Caraș-Severin Reșița 8 089 347 459
Cluj Cluj 9 380 802 988
Constanța Constanța 6 774 473 558
Crișana Oradea 8 193 668 011
Dîmbovița Tirgoviște 3 271 389 031
Dolj Craiova 8 852 801 518
Galați Galați 7 647 686 487
Gorj Tîrgu Jiu 8 915 506 793
Harghita Miercurea-Ciuc 7 680 375 921
Hunedoara Deva 7 291 481 396
Ialomița Slobozia 6 «532 388 341
Iași Iași 5 673 634 692
Ilfov București - 8 034 742 063
Maramureș Baia Mare 6119 447 061
Mureș Tîrgu Mureș 7 323 (>06 794
Neamț Piatra Neamț 5 788 461 065
Olt Slatina 5 494 474 764
Prahova Ploiești 4 687 707 249
Satu Mare Satu Mare 4 517 368 553
Sibiu Sibiu 5 805 428 107
Suceava Suceava 8 890 570 917
Teleorman Alexandria 5 994 526 944
Timiș Timișoara 8 921 619 161
Tulcea Tulcea 9 003 242 942
Vaslui Vaslui 5 435 445 663
Vîlcea Rimnicu Vîlcea 5 886 386 583
Vrancea Focșani 5 972 479 508

• • • • • • • • ••••• • • • • • •

serioasa pu- 
SCIENTIST. 
supermarke- 
londonezele 

găsești de la

ji actrițe, persona
prim

In imagine o prezentăm pe 
Chirstiene Gillio (21 ani) aleasă 
recent „Miss France", vizitînd 
Parisul.

• •••••••••••• •••••

A doua enigmă
a Giocondei

• «

Devine tot mai evident că omul ză
pezilor din Himalaia are o rudă care 
trăiește pe coasta de vest a Statelor 
Unite.

Se crede că un animal gigantic, păros 
Si cu înfățișare de om, avînd o înălți
me de 2,4 pînă la 3 metri și cu o greu
tate de oină la 272 kilograme, se plim
bă din Columbia britanică prin Canada 
Si pînă in California.

Cunoscut sub numele de „picior

mare" în California, sau „oh-mah“ tn 
Canada, el este un mit pentru sceptici, 
dar este o realitate pentru multi care 
cred în existenta lui.

S-au înregistrat 120 de incidente în 
legătură cu acest om al zăpezilor, mer- 
gînd de la simpla observare ți desco
perire de urme pînă la atacuri. în Co
lumbia britanică, și peste 40 de Inci
dente asemănătoare în trei țări latfno- 
americane.

Unele mărturii sînt argumentate de 
existența unor urme, asemănătorie CU 
cele ale omului, de o lungime pînă la 
40 centimetri și de unele strigăte Ciu
date.

Atenție la lei 1“
Cel mal dramatic drum in 

vecinătatea capitalei unei 
țări este cel ce leagă aero
portul de Nairobi, capitala 
Kenyei. De-alungul mai mul
tor kilometri el străbate o 
rezervație naturală situată 
la o înălțime de 1 666 m. Din 
mașina închisă In care se 
găsește vizitatorul vede cu 
uimire apăririd la dreaptă' 
sau la stingă drumului, ani
male sălbatice lăsate in cea 
mai deplină libertate.

Peste tot, călătorul tnttl- 
nește indicații ca acestea: 
„Atenție la lei”, sau „Spre 
hipopotami". Altele indică 
locul unde pot fi găsiți rino
ceri, leoparzi, girafe, zebre, 
struți dar nici un elefant. 
Elefanții s-au refugiat in 
mijlocul junglei. Totuși dez
voltarea turismului modern 
a dus la descoperirea ascun- 
zișurilor lor. Chiar din cen
trul capitalei Nairobi, pleacă 
mașini vopsite in dungi albe 
șl negre, imitînd pielea ze
brei numite de localnici „sa
fari". Initial „safari" în
seamnă în limba localnicilor 
călătorie, expediție de vînă- 
toare. Astăzi „safarii" spe
ciale de fotografiat, pescuit și 
vînat cutreieră în lung și în 
lat platourile Kenyei dezvă
luind călătorilor impresio
nanta imagine a celor 2 mi
lioane de păsări flamingo, 
din jurul lacului Nakurp. Ele. 
se opresc apoi la Kilaguni 
pentru a urmări, seara, ani
malele care trec spre lacu
rile de adăpat. Vînătorul a- 
mator se urcă în alt „safari" 
care-1 duce în inima pădurii 
sălbatice. Dar numărul, ani
malelor s-a micșorat simți
tor pentru că plăcerea de a 
vina se plătește foarte ief
tin — de la o liră — o pa
săre din cele 2 000 de specii' 
existente, pînă la 1*5 de liie 
— un elefant.

D. T.

INFORMAT
La invitația guvernului brita

nic, o delegație guvernamentală 
română, condusă de tovarășul 
Ilie Verdeț, 
al Consiliului 
o vizită în 
perioada 23 
bruarie 1968.

In timpul vizitei, prim-vicepre-

prim-vicepreședinte 
de Miniștri, va face 
Marea Britanie, în 

ianuarie — 8 fe-

Enigmaticului surîs 
al Giocondei i se mai 
adaugă acum o enig
mă, Mona Lisa din. 
Luvru nu e Mona Li
sa? Dr. Henry Pu
litzer, proprietarul u- 
nei galerii de artă din 
Kensington afirmă, 
foarte sigur de el, că 
posedă adevăratul por
tret al Giooondei și 
că pictura celebră a 
lui Leonardo, expusă 
la Luvru, nu reprezin
tă chipul sofiei boga
tului negustor floren
tin.^

„Mona Lisa engleză" 
a fost descoperită de 
Pulitzer cu treizeci de 
arii în urmă și cumpă
rată in 1957 pentru o 
sumă uriașă de . un 
grup "de oameni de a- 
facerl care se ocupă 
cu traficul operelor de 
artă. Specialistul bri
tanic în pictură și-a 
dedicat cele trei dece
nii cite au trecut de ia 
descoperirea prezu- 
matei Gioconde, cerce
tărilor pentru stabili-, Pulitzer a invitat zi

lele trecute experți a- 
mericani. italieni și 
francezi să vină la 
Londra spre a se con
vinge de-visu de ve
ridicitatea afirmații
lor lui. Confruntarea 
va avea loc la începu
tul lunii februarie. De 
pe acum și-au anun
țat sosirea multi spe
cialiști în istoria ar
telor plastice.

Femeia fascinantă 
din portretul _ celebru 
expus la Luvru nu 
pare ’a fi fost o ființă 
neliniștită. Cel puțin 
după trăsăturile sur
prinse de Leonardo. 
Ș-ar părea că s-au 
ivit motive să se ne
liniștească. întrebarea 
este însă : pentru ce ? 
Pentru că adevărata 
identitate i-a fost de
naturată secole în șir 
sau pentru că e con
testată astăzi?

rea identității por
tretului. Teoria lui, 
expusă într-o carte 
care a apărut în au
gust trecut, intitulată 
„Unde este Mona Li
sa", e simplă. Pictu
ra din Luvru aparține 
lui Leonardo da Vin
ci, dar n-ar reprezen- 
ta-o pe Mana Lisa del 
Giocondo, ci o frumu
sețe napolitană, nobi
la Constanza d’Avalo. 
Două documente des
coperite. de Pulitzer 
și a căror autenticita
te a fost certificată de 
experți din- Italia, An- 

' glia și Spania, par să 
vină. Jn sprijinul aces
tei supoziții. E vorba 
de o scrisoare din 
anii '600 în care un 
poet napolițan vorbea 
despre faptul că Leo
nardo pictase un por
tret al Constanzei' 
d’Avalo (poetul, pri
eten apropiat al nobi
lei napolitane, se re-

1

lui 
pe 
a-

Con- 
care 

cu 
por- 

In

ferea în scrisoarea 
la mărturisirile 
care i le-a făcut 
ceasta). E vorba, tot
odată. de un manu
scris în care sînt des
crise trăsăturile 
stanzei, trăsături 
seamănă izbitor 
cele surprinse în 
tretul din Luvru.
plus, a fost descoperi
tă o schiță făcută du
pă pictura lui Leonar
do de Rafael (se știe 
că Rafael obișnuia a- 
desea să facă pro-me- 
moria schițele portre
telor faimoase pe care 
le vedea). Desenul a- 
cesta are doi stllpl 
dispuși lateral, înca- 
drtnd parcă portretul 

, bogatei florentine. A- 
cești doi piloni nu fi
gurează pe portretul 
din Luvru. Ei oot 
distinși însă în 
ra din Anglia.

Anunțînd că 
mata-veritabilă 
Lisa se găsește 
în seiful unei

fi 
plctu-

prezu-
Mona 
acum 
bănci.

EM. RUCAR
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ședințele Consiliului de Miniștri 
va avea întîlniri cu primul mi
nistru al Marii Britanii, Harold 
Wilson, cu membri ai guvernului 
și cu alte oficialități britanice.

Mai multe firme comerciale 
americane tu solicitat din tara

noastră 1 100 
mânești, care 
apreciere în 
Americii. Comanda a fost încre
dințată cunoscutelor țesătoare 
din Topoloveni, care vor expedia 
primii 300 mp la sfîrșitul acestei 
luni.

m.p. de covoare ro
se bucură de bună 
Statele Unite ale

între 17 și 22 ianuarie, tn 
Sala Palatului, se va desfășura o 
serie de concerte de muzică 
ușoară ale cărui protagonist va fi 

‘ , cu-cîntărețul italian Michele, 
noscut iubitorilor genului din 
emisiunile posturilor noastre de 
radio și televiziune. în concerte 
va apărea și cintăreața italiană

Adele Maffina. Cei doi interpreți 
vor fi acompaniați de o formație 
ritmică italiană.

După București, artiștii oaspe
ți vor prezenta două concerte și 
pentru iubitorii muzicii ușoare 
din Cluj.

(Agerpres)

Datele privind condițiile 
naturale, mărimea geografică, 
potențialul 
cultura] al județelor propuse 
evidențiază ---- ——’*
racteristici

Suprafața unui județ 
în medie, de 6 786 km p și va
riază de la 3 271 km p la 9 380 
km p Această diferențiere a 
fost determinată de factori eu 
caracter natural- ți geografic, 
de situația căilor de comuni
cație. precum și de legâtprlW* ' 
tradiționale existente între lo
calitățile de pe euprinsul ju
dețelor.

în ce privește populația, 
județele propuse numără în
tre 243 mii și 803 mii locui
tori, ceea ce reprezintă, în 
medie, 509 mii de locuitori.

Din punct de vedere «1 po
tențialului industrial, pe ju
deț revine în medie o produc
ție globală industrială în va
loare de peste 6,0 miliarde 
lei. Cu toate că în anii con
strucției socialiste s^au reali- . 
zat important» progrese 
în înlăturarea disproporțiilor 
moștenite de la vechiul, re
gim în nivelul de dezvoltare 
economică a diferitelor re
giuni ale țării, continuă să e- 
xiște și astăzi zone mai puțin 
industrializate. La repartizarea 
fondurilor de investiții în vii
torul plan cincinal, precum și 
în perioada 1976—1980, se va 
acorda o atenție deosebită ju
dețelor mai puțin dezvoltate 
din punct de vedere economic, 
asigurîndu-se repartizarea ra
țională a forțelor de producție 
pe întreg cuprinsul patriei.

îmbinarea în eadrul majori
tății județelor a mai multor 
forme de relief, condițiile e- 
xistente de climă, sol, întări
rea continuă a bazei tehnice 
materiale a agriculturii, fa
vorizează dezvoltarea intensi
vă și multilaterală a produc
ției agricole. S-a avut în ve
dere ca în cuprinsul județelor 
să existe zone agricole pentru 
culturile cerealiere,, pentru 
creșterea animalelor, pentru 
pomicultură, viticultură și al
te ramuri de producție agri
colă.

La întocmirea propunerilor 
privind organizarea județelor 
s-a urmărit, de asemenea, a- 
sigurarea condițiilor necesare 
pentru desfășurarea unei in
tense activități social-cultura
le. în acest scop, fiecare ju
deț va dispune de o rețea co
respunzătoare de instituții de 
învățămînt, de cultură, de ac
tivitate artistică, de mijloace 
adecvate pentru ocrotirea să
nătății populației. Potrivit ce
rințelor vieții economice, poli
tice, sociale, culturale, de pe 
teritoriul său. fiecare județ va 
dispune de ziare locale.

îmbunătățirea organizării 
administrativ-teritoriale a tă
rii exprimă grija conduce
rii partidului și statului pen
tru înfăptuirea prevederilor

economic și social-

următoarele ' ca- 
mai importante : 

este,

Constituției R?S. România-co 
privire la deplina egalitate 
în drepturi a tuturor cetățeni
lor țării, la întărirea 
oamenilor muncii, fără 
bire de naționalitate, 
trainică a egalității în 
turi o constituie dezvoltarea 
multilaterală economică și so
cială a tuturor județelor, re
partizarea armonioasă a for
țelor de producție pe întreg 
cuprinsul țării. ■■'< . •■

frăției 
debSe-

Baza 
drep-

!n localitățile unde, alături 
de români, trăiesc naționali- 

, tați -conlocuitoare, se va asi
gura folosirea limbii mater
ne 
de.... ....... . ................... .......
de cultură, deplina, posibilita
te 
cii de...a beneficia de. dreptu
rile. cetățenești, . pentru afiț, 
marea nestingherită -a perseți 
nal’itații ș.i. aptitudinilor tutu-^ 
rpr cetățepilpr, indiferent dj” 
naționalitate, In slujba dez?I 
voltării.patriei noastre soc ia,, 
liste-' ,'„'s

în oe. privește denumirea., 
județelor, s-a. ținut. seama atîț. 
de. tradițiile istorice, cît și dțf 
sernnîficațiâ contemporană ar 
unor, zone și orașe determina
tă de dezvoltarea economică^ 
și social-d'ulturâlă în anii cor.-" 
strucției socialiste.

La stabilirea orașelor reșe
dință de județ , s-au,. avut înt 
vedere ațît nivelul, de dezvolt, 
tare economică, social-cultura.- 
lă și itrbKnă, "cit și pe'rspecti-~ 
vele evoluției’ viitoare a aces-4 
tor localități. De asemenea^, 
s-a_ . urniărit. ca orașele reșe
dință să fie situate cît maf 
centra] în cuprinsul Județului 
pentru'a înlesni legăturii'#'- cu 
toate localitățile ce, intră în. ’ 
componența acestuia. Ținînd-. 
seama de importanța și .rolul 
reședințelor de județ, condu-’ 
cerea partidului și statului vă 
acorda o atenție sporită ridi* 
cării economice, edilițar-gos- 
podărești și sociaj-culturale a_ 
celor care prezintă rămîneri în 
urmă din aceste puncte de ve-.

, ,Orașele mal importante, ca
re,au un număr mai mar» d«ț 
locuitori, ți o însemnătate de^( 
osebită în viața economică, 
politică, socială, științifică șL 
culturală a țării,, urmează să 
fie declarate municipii. Din 
cele 187 de ■ orașe ale țării, 
sînt propuse a fi- municipii 31f, 
după eum urmează ț,

a acestora în admir 
stat, în școli, în 1

pentru toți oamenii mun-

'j:

sw»

Arad Media#
Bacău > Oradea , *
Baia Mare ■ ț, Petroțeni
Birlad Piatra Neamț
Botoșani Pitești
Brașov Ploiești ..........
Brăila Reșița ■
București Roman
Buzău Satu Mare
Cluj Sibiu
Constanța Suceava
Craiova 
Galați 
Giurgiu

Timișoara -
Tîrgu Mure#

■ ■ tyr

Hunedoara Turda •< y ■
Iași Turnu Severin ■

;î

Municlpiile vor avea plan și 
buget proprii, dispunînd de 
competențe largi în conduce
rea treburilor de stat și ob
ștești, în rezolvarea probleme
lor economice, social-cultura- 
le și edilitar-gospodărești. Or
ganele de conducere ale mu
nicipiilor vor fi subordonate 
celor județene, cu excepția o- 
rașului București care va a- 
vea legături directe cu orga
nele de conducere centrală.

Municipiul București va fi 
organizat — din punct de ve
dere administrativ — pe sec
toare, menținîndu-se, în., ge
neral în stabilirea acestora li
mitele actualelor ra-oane.

în înfăptuirea politicii eco
nomice a partidului și statu
lui se va urmări în continuare 
dezvoltarea economică și so-r 
cial-culturală a tuturor ora
șelor țării, astfel îneît acestea 
să devină puternice centre ur
bane în care să pulseze din 
plin viața socială, exercitînd 
o influență sporită asupra zo
nelor înconjurătoare.

Propunerile cu privire
organizarea județelor și a mu
nicipiilor au fost aprobate de 
Comitetul Executiv al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, care a ho- 
tărît ca ele să fie supuse dez
baterii publice, iar apoi pre
zentate spre examinare și le
giferare Marii Adunări Na
ționale. Dezbaterea publică va 
permite oamenilor muncii să 
contribuie la definitivarea a- 
cestor măsuri, care priveso 
importante domenii ale vieții 
noastre de stat. Propunerile și 
sugestiile vor putea fi adresa
te Comisiei centrale de partid 
și de stat, comitetelor regiona
le, raionale, orășenești de par»

la

tid șf organelor Ideale de stat, 
precum și presei centrale și 
locale. -• ,t

După legiferarea . organi
zarea județelor, organele ju
dețene de partid și de stat 
vor elabora propunerile pri
vind delimitarea orașelor., ți. 
comunelor, în spiritul pripei: 
piilor adoptate de Conferința 
Națională a partidului. Aceste 
propuneri vor fi supuse dezba
terii populației din unitățile 
administrâtîv-teritoriale res
pective, iar ulterior aprobate 
de‘către Comitetul Central ai 
Partidului Comunist Român și 
Consiliul de Miniștri.-’

Comisia centrală ' de partid 
și de Stat consideră Că propu'-- 
rieriîe cu Privire la organiza
rea județelor și a municipiilor 
corespund principiilor și -Cri
teriilor cu privire la îmbună
tățirea organizării administra- 
tiv-teritorlale a țării, adopta
te de Conferința Națională a 
partidului:

Noua organizare adminis
trativă a teritoriului țării ere*1 
ează condiții' pentru' sporire£ț 
răspunderii inițiativei și ope
rativității organelor locale d# 
partid șT de stat în rezolvarea 
multiplelor sarcini privind dez- 
voltarea economică și socială A’ 
tuturor zonelor precunj și 
pen tru îfn bunătăiț i rea' con d uce- 
rii de partid și de stat a în
tregii vieți economice, politi
ce și sociale din patria noas
tră. Se va asigura, totodată, un 
cadru mai favorabil pentru în
deplinirea marilor obiective ce 
stau în fața poporului român, 
pentru dezvoltarea întregii 
noastre societăți pe calea pro
gresului și civilizației.
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