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PRODUCȚIA INDUSTRt
JIA REALIZATĂ IN DECURSUL PRIMULUI PLAN CINCINAL 1951-1955

menționează Comunicatul cu privire la 
îndeplinirea planului de stat de dezvoltare 
a economiei naționale a Republicii Socialiste 
România pe anul 1967 publicat în presa de 

azi, din care consemnăm:
în cursul anului 1967 — cel de-al 

doilea an al cincinalului — s-au obținut 
noi și importante succese în dezvoltarea 
economiei naționale. Planul producției 
globale în industrie a fost îndeplinit și 
depășit de toate ministerele și organi
zațiile economice; rezultate bune s-au 
obținut în agricultură, atît la producția 
vegetală cît și la producția animală; 
volumul de investiții planificat a fost

realizat integral; s-au intensificat și di
versificat relațiile economice externe 
ale țării; a crescut eficiența economică 
în toate domeniile de activitate și au 
(ost obținute noi realizări în ridicarea 
nivelului de trai al populației.

Principalii indicatori care caracteri
zează dezvoltarea economiei naționale 
se prezintă astfel:

1967 în procente față de

1965 1966

Proletari din toate țările, uniți-vă I
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Produsul social .....
Venitul național...................
Producția globală industrială
Producția de construcții-montaj
Producția globală agricolă .
Volumul comerțului exterior
Volumul investițiilor din fondurile centralizate ale sta

tului ...........................................................................
Productivitatea muncii în industrie............................ ....
Numărul salariaților . . ................................. - •
Veniturile bănești ale populației de la sectorul socialist.

— veniturile bănești ale familiilor de salariați . . .
— veniturile bănești ale familiilor de țărani . . .

Vînzările de mărfuri prin comerțul socialist . . . . .
Cheltuielile social-culturale de la bugetul de stat . , »
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Santiago Carillo, secretar 
general al P. C. din Spania

Sîmbătă a părăsit Capitala 
tovarășul Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului 
Comunist din Spania, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., a făcut 
o vizită în țara noastră.

La plecare, oaspetele a fost 
condus de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al

C.C. al P.C.R., Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

(Agerpres)

ÎN PAG. 7
Telegrame 

de felicitare
adresate

tovarășului
Nieoiae

Ceausescu»

DUBLĂ LINIE ELECTRICĂ
AERIANĂ

CRAIOVA. — Intre Ișalnița și 
Slatina pe o distanță de 153 km 
au început lucrările de construc
ție la linia aeriană cu dublu cir
cuit de 220 kilovolți, care va ali
menta cu energie noile capacități 
ce se construiesc la uzina de a- 
luminiu în cadrul celei de-a treia

etape de dezvoltare. Echipamen
tul acestei linii, precum și echi
pamentul de intrare în stația de 
220 kv de la Slatina este produs 
la uzinele „Electroputere" din 
Craiova.

20
ARHITECTURA
PAȘI

Capodopera lui Goethe, 
„Faust" este un imn adus ti
nereții dar, totodată, este 
drama sufletului omenesc 
care-și caută destinul și sen
sul său, o patetică pledoarie 
pentru acțiune, li este dat tî- 
nărului, din acest punct de 
vedere, să fie entuziast și ge
neros, să ardă de pasiune, să 
reconstruiască în mintea sa 
Universul, făcîndu-l mai bun, 
să privească nu înapoi, nici 
înainte, ci în sus, spre piscuri.

Datorită personalității sale 
tn plină formare și afirmare, 
adolescentul se socoate și 
vrea să fie socotit adult, dar 
vrea să fie mai mult decit 
adulții cu care vine în contact, 
să-i depășească, manifestînd 
uneori, pe un fond de pla
nuri altruiste și sentimente 
generoase, extravaganță și a- 
titudini megalomane. Dar, așa 
cum spune un ilustru psiho
log contemporan, Jean Pia- . 
get, adaptatea adevărată la 
societate se va realiza de la

sine cind adolescentul va de
veni creator.

Perioada adolescenței și a 
primei maturități este perioa
da uceniciei, în sensul cel mai 
larg al cuvîntului, perioada 
celei mai eficiente învățări și 
trebuie conștient trăită ca a- 
tare. Fără a cunoaște și a asi
mila ceea ce au construit și 
creat alții, nu vei putea nici
odată să construiești și să cre
ezi tu însuți. Cunoștințele nu 
se însușesc niciodată pe loc 
gol. Ele se fixează, „se alto
iesc" pe cele pe care le avem 
deja și în măsura în care le 
avem. Gîndirea creatoare duce 
la structurare și reînoire, iar 
în formă superioară la revo- 
luționarea ideilor, metodelor și 
tehnicilor tradiționale. Dar, 
pentru a schimba tradițiile 
trebuie să le cunoști. Despre 
cercetările omului de știință 
se spune, pe drept cuvînt, că 
numai acelea care sînt ferm 
aheorate în tradiția științifi
că contemporană sînt in mă
sură să spargă această tradi
ție și să dea naștere alteia 
noi.

Adolescentul poate părea u- 
neori o ființă asocială, dar 
societatea îl interesează pro
fund și o vede în schimbare,

(Continuare în pag. a Vil-a)
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al Academiei R.S. Rom

vă prezintă
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Cine ești dumneata

DOCTORE?
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simte lovit de eforturile omenești 
de autodepășire. El este un refu
lat. ’A vrut din totdeauna să fie 
cineva, ceva dar n-a dat nimic

Uit 
România

In ancheta pe care o publicăm în paginile 2 și 
3 ale ziarului nostru, găsiți răspunsul a 20 de 
specialiști la întrebarea : CARE SINT CONDI
ȚIILE PĂSTRĂRII SĂNĂTĂȚII, MENȚINERII 

UNEI TINEREȚI PERMANENTE

SĂ DISCUTAM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI j

Cinic — ă; cinici — e ; adj. 1 
(Despre oameni) care iji dă pe 
față cu singe rece și fără sfială, 
sfidător, fapte sau gînduri con
damnabile ; (despre manifestări 
ale oamenilor) care denotă o ase
menea atitudine.

nota bene : a nu se face con
fuzie totală cu filozofia cinică, 
doctrină filozofică în Grecia an
tică care nu recunoștea normele 
morale existente și propovăduiau 
o simplitate excesivă, prin în
toarcerea la natură.

ță ale vieții civilizate — pînă la 
nivelul animalității amorale.

Iată cum vede un mare mora
list francez, La Rochefoucquld, 
speța omenească a cinicilor în 
travesti animalier: „Există tot 
atîtea spețe deosebite de oameni 
pre cîte spețe deosebite de ani
male, iar oamenii sînt față de alți

toți dinii sînt și cinici I — n.n.) 
Există ogarii Nordului care tră
iesc din vitejia lor, sînt crescuți 
în vederea războiului, au noblețe 
în curaj; sînt și dulăi înverșu
nați, care n-au alte însușiri decît 
furia, aflăm și cîini, mai mult 
sau mai puțini folositori, care 
latră adesea și mușcă uneori,

de cinicul de ieri. Ceea ce diferă, 
particularizîndu-l, e machiajul 
său sincronizat capriciilor pro
spere ale modei. E deci un om 
modem, un om care se-nvîrte 
printre oameni, mușcă cu acope
rire, strîmbă din nas savant și, 
bigot, ridică privirile spre plafon 
implorînd mezaninul cind se

Chemată în camera de gardă, femeia se așezase 
pe scaun. Am privit-o cu atentie. Putea să aibă 
ceva peste cincizeci de ani. O vîrstă frumoasă, în
tipărită pe un chip blind, de mamă. Părea emoțio
nată. „Doamnă, vă rog să deschideți gura și să 
scoateți limba", i-a spus, într-un ritm ușor accele
rat, doctorul. Atunci am văzut ochii femeii d'.la- 
tindu-se. A intrat într-o ușoară stare de panică. 
Voia să spună ceva. „Ah, domnule...*, s-a plîns ea. 
Doctorul i-a repetat rugămintea, cuvînt după cu
vînt, mult mai rar. stlabe turnate cu pipeta, pică
tură cu picătură. Gestul solicitat a fost'îndeplinit 
brusc. Pe chipul femeii, blîndețea fuziona cu groa
za. Șl cu speranța totodată. își ținea limba scoasă, 
cu disperare. „Am. înțeles !“. părea să spună tre
murai și neliniștea ei. în clipa aceea, medicul a fost 

chemat la telefon.
Rămas cu bolnava, față în 

față, ruptura neașteptată a dis
cuției mi s-a părut neomeneas
că și, neștiind ce să fac, am 
pus o întrebare, cea mai banală, 
fără să bănui că voi primi cel 
mai crud răspuns, omenește 
vorbind, din miile de răspun
suri primite Ia interviuri în toți 
anii de reportaj. „Cum vă nu
miți?” am întrebat-o pe femeie. 
„Domnule dvegă. vă rog să mă 
iertați... (și ti repetat rugămin
tea de iertare de zece ori)..., vă 
rog să mă iertați.... știți,
știu că sînt eu. Știu... Dar nu 
mai știu cine sînt. Nu mai știu 
cine sînt, domnule,... nu mai 
știu !...

„Cazul este destul de grav, 
ml-a spus medicul. reVenind. 
Un vas sanguin — spart pe 
creier în zona vorbirii. A căzut, 
și-a pierdut memoria".

„Toată noaptea am plîns, 
domnule doctor"...

„De ce ?!“
„Nu mai știu cum o cheamă 

pe fata mea, domnule doctor... 
Am o fată si nu mai știu cum 
o cheamă...!“

Ca s-o ducă cu gîndul în altă 
parte, medicul i-a arătat ceasul 
de la mîna sa ; a întrebat-o ce 
este acela. S-a uitat la obiectul 
rotund vreme îndelungată, a- 
propiindu-se sau depărtîndu-se 
de el, mișcînd din brațe de par
că i-ar fi stat cuvîntul între 
degete si s-ar fi grăbit să-

EUGEN FLORESCU

Etimologie
Cuvîntul cinic are o origine 

seducătoare pentru un moralist. 
El vine de la grecescul kymikos 
care înseamnă cîine. Cinicii au 
ales nu numai cuvîntul pentru 
a se deosebi de alți doctrinari 
dar chiar și imaginea patrupedu
lui pe care l-au pus drept em
blemă. După ei, binele stă în au
tarhia (libertatea indivizilor față 
de împrejurările exterioare și fa
ță de toate convențiile sociale, 
considerate ca străine naturii) 
realizată prin coborîrea — prin 
refuzul posibilităților de existen-

CINICUL
oameni ceea ce diferitele spețe 
de animale sînt între ele și uneîe 
față de celelalte (...) Cîți oameni 
nu seamănă a cîini! își nimicesc 
propria lor speță ; vînează pen
tru plăcerea aceluia care-i hră
nește ; unii își urmează necon
tenit stăpînul, alții îi păzesc casa 
de unde se poate vedea că nu

sînt și javre care apără un ciolan 
prea mare pentru colții lor“ (etc., 
etc.)

Cinicul de azi nu trebuie să 
se simtă ofensat de o asemenea 
companie căci cinicii din această 
fabulafie animalieră sînt de mult 
oale și ulcele.

El nu se deosebește structural
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CINE EȘTI DUMNEATA
(Urmare din pag. I.)

prindă, să nu-1 scape, cînd, pe 
neașteptate, a izbucnit :

.....Are și fata mea !... Fata 
mea !... Geor-geta..."

Lîngă acea uluitoare declara
ție — „știu că sînt eu, dar nu 
mai știu cine sînt" — așez a- 
cum, la fel de terifiant, mo
mentul care a urmat după des
coperirea numelui fiicei. Striga 
numele și-i mulțumea în ace
lași timp doctorului;

Să încerci încă, după 
4000 de ani de încer

cări...

Așa l-am cunscut pe doctorul 
Mihai Ion Botez, de la Spitalul 
nr. 9 din București. Mai discu
tasem împreună într-o singură 
ocazie, mai aflasem cite ceva 
despre preocupările sale profe
sionale, dar pe doctori nu-i poți 
cunoaște cu adevărat decît vă- 
zîndu-i față in față cu bolnavii, 
văzînd ceea ce fac ei, ca oa
meni, pentru oameni.

Vizita în cabinetul său, o în
căpere mică (prea mică, am pu
tea spune pentru tovarășii din 
conducerea spitalului) este ea 
însăși o bună lecție de etică : 
lucrînd în acest cabinet de a- 
proximativ zece ani, doctorul 
Botez a tratat poate mii de bol; 
navi și, in plus, a scris _ trei 
cărți de specialitate (două în 
colaborare, și una singur, care 
i-a adus elogii in multe țări din 
Europa, Asia, America).

Școala medicală românească 
este recunoscută prin buna pre
gătire pe care o dă absolvenți
lor ei. Ca student, doctorul Bo
tez a înțeles însă că in practi
carea meseriei pot exista, totuși 
două căi : să dai din bunul care 
ți s-a dat (ceea ce fac cei mai 
mulți); dar să și adaugi, dînd, 
la bunul cu care ai plecat din 
amfiteatre. Constatînd cauza u- 
nei afecțiuni, el s-a hotărît ca, 
oferind leacul imediat, să-și pu
nă și întrebările care-i chinu
iesc pe mulți savanți : de ce ? 
și cum se poate mai bine ? Era, 
pe atunci, medic în provincie. 
Pacientul, plecind, rămînea pe 
masa sa o fișă. Un caz... Alt 
caz... Sute de cazuri care, adu
nate, puteau fi nu numai o 
bucurie a rezolvării, dar alcă
tuiau din ce în ce, o hartă a în
țelegerii. Candidînd la un con
curs pe țară, Botez a reușit cu 
excepțional. Apoi a devenit me
dic primar neurolog. Și totuși 
nu-i nimic curios în faptul că, 
auzind despre elaborarea sub 
conducerea profesorului Arseni, 
a unui manual („Elemente de 
diagnostic neurochirurgical"), o 
carte într-un fel elementară 
pentru specialiști, s-a angajat 
să contribuie Ia scrierea ei. O- 
mul care învățase, relua lucru
rile de la bază. Scriind, se obli
ga să se controleze, să-și dove
dească că, într-adevăr, știe (du
pă ce trecuse el însuși prin ade
vărata muncă de medic). Pasul 
următor a fost o altă carte („Al- 
giile craniene și cranio-facia- 
le“), scrisă împreună cu un co
leg. Durerile capului sînt cu
noscute, menționează documen
tele, de circa 4 000 de ani, încă 
de pe vremea lui Asurbanipal 
încercîndu-se rețete ~ pentru 
combaterea lor. A alcătui lis
ta tuturor acestora și a încerca 
să alegi, după propria părere și 
experiență practică, tratamentul 
cel mai eficace, iată o altă te
melie pusă pregătirii sale ca 
medic neurolog (tabla bibliogra
fică a cărții arată 383 de volu
me românești și străine, stu
diate).

în mod deosebit de ceea ce me
dicii numesc afazia (uitarea) 
numelor obiectelor și a forme
lor lor de către bolnavii „de 
cap“ ? Iată o întrebare pe care 
nu i-am pus-o, întrucît deși 
nespecialist, am subînțeles-o, 
totuși. Nebunii adevărați trăiesc 
într-o lume de saltimbanci in
conștienți. Lîngă tristețea cazu
rilor se asociază, de cele mai 
multe ori, iremediabilul. Oame
nii ca femeia descrisă, sînt, 
prin comparație, mult mai a- 
proape de starea omului nor
mal. în cazurile lor există spe
ranța... în plus, drama fiindu-le 
cunoscută, e cu atît mai mare. 
Poate și satisfacțiile medicului, 
ale omului ca om, sînt, în aces
te cazuri, infinit superioare.

Literatura medicală mondială 
lasă, la acest capitol. multe 
porti deschise cercetătorului. 
Și doctorul Botez s-a apucat din 
nou să studieze cazuri și să ci
tească. să citească și să studie
ze cazuri. Să adune date, să fa
că statistici, să pună întrebări 
pe care nu și le-au pus alții. 
Și să-și dea răspunsuri. Rezul
tatul a fost cea de a treia carte 
a sa, „Afazia și sindroamele 
corelate în procesele expansive 
intracraniene", apărută în Edi
tura Academiei române (lista 
bibliografică : alte 336 de volu
me studiate). carte apreciată 
de academicianul A. Kreindler, 
ca o „lucrare de mare interes11, 
dintre acelea „care pun jaloane 
de-a lungul dificile’ior etape pe 
care trebuie să le străbatem în 
căutarea soluțiilor științifice", 
în străinătate, cartea doctorului 
Botez (la care se adaugă alte cir
ca 90 de studii științifice publi-

derabilă — (prof. dr. Tomasso 
Senise, Napoli, Italia).

Aprecieri din toată lumea. A- 
vîndu-le în mină mă gîndeam 
ce formidabilă solidaritate mon
dială există, din cea mai pro
fundă umanitate, în favoarea 
omului.

„Cinci minute la porțile 
absolutului"

Desigur, pentru nespecialist 
este mai greu să traducă în cu
vinte obișnuite munca unui ast
fel de cercetător. în cariera 
doctorului de care ne ocupăm, 
există însă un moment care-1 
face ușor de cunoscut pe omul 
și, în același timp, medicul 
Botez.

Era acum trei ani. O bolna
vă, operată la clinica „Dr. Ma
rinescu", (operație pe creier), 
primise de acasă o scrisoare. A 
încercat s-o citească. Și-a dat 
seama că nu mai recunoaște li
terele. S-a îngrozit : avea 33 de 
ani, avea viața în față, ce putea 
face ca analfabetă ?

A rugat-o să scrie. Scria 
bine. De citit însă nu mal 
putea să citească. Voia să se 
ducă într-o cameră vecină, să-i 
aducă femeii niște litere dese
nate. Ca să nu irosească timpul, 
a mai încercat odată, desenîn- 
du-i cu degetul un „A", în aer, 
„Este litera a“, a spus femeia. 
I-a adus, totuși, un „A" scris 
pe hîrtie. Nu l-a recunoscut 
I l-a mai desenat odată cu de
getul. L-a recunoscut.

Paradox ? Dar cum se ex
plică ? Existau teorii care sus
țineau că pînă și mișcările ocu
lare foarte fine sînt absolut ne- 
ces'are pentru vedere. Altele, 
dimpotrivă, afirmă că aceste

însă experiența se făcea fără 
altă medicație.

Al doilea caz. deci, în lume. 
Iată cîteva din relatările docto
rului Botez, făcute după teme
rara operație.

„La cîteva secunde după ad
ministrarea substanței am avut 
o senzație de contr.-.ctură pu
ternică a tuturor extremități
lor, asemănătoare electrocută
rii. A urmat imediat senzația 
de sufocare, de lipsă de aer, 
moment în care mi-au căzut 
pleoapele. Dată fiind instalarea 
rapidă, brutală a paraliziei, nu 
am putut observa ordinea în 
care s-au paralizat diversele 
grupe musculare, cu excepția 
faptului că musculatura respi
ratorie a paralizat după muscu
latura membrelor. Pînă în mo
mentul cînd mi s-a aplicat 
masca pentru respirație artifi
cială, adică timp de 4—5 se
cunde, am avut un moment de 
panică, cu senzația de moarte 
iminentă. După primele două 
sau trei inspirații, mi-am recă
pătat sîngele rece, fiind per
fect conștient de ceea ce se 
petrece în jurul meu11.

Un om căruia nu-i funcționa 
decît inima și creierul, iată un 
fapt aproape incredibil. Nici 
limba în gură nu i se mișca, 
ochii îi rămăseseră fixați parcă 
definitiv. Și totuși... vedea, pu
tea citi ! Atît literele în miș
care. cit și literele desenate pe 
hîrtie, statice.

Poate fi reeducat bolnavul 
care nu mai recunoaște litere
le ? Da, poate, a răspuns re
adus fiind la starea normală, 
doctorul Botez. In trei luni, 
aplicînd metoda scrierii dina
mice, pacienta sa a început să 
vadă literele, să citească.

©„MODUL DE ALIMEN
TAȚIE -0 ȘTIINȚĂ" 
Dr. EUGENIA GROSU

...„Di considerevole 
valore“

Ce anume l-a îndemnat pe 
doctorul Botez să se preocupe

DOCTORE ?
O obsesie ? Un țel : 

reeducarea bolnavilor 
de afazie

Ce nevoie am să-mi fac și 
din alimentație o problemă 
— riposta o studentă — din 
moment ce pînă și primii oa
meni, chiar fără să gîn- 
dească prea mult, știau cum 
să se alimenteze. Dovadă : 
majoritatea dintre noi sînt 
astăzi foarte sănătoși I

Plasat pe vremea lui Hip- 
pocrat, raționamentul ar fi 
putut fi remarcabil. „Natura 
n-are nevoie de maeștri care 
s-o instruiască" — spunea a- 
cesta.

E foarte adevărat că „pofta" 
de a mînca un aliment sau 
altul se află în strinsă legă
tură cu nevoile interne, me
tabolice, ale organismului. 
Toate ar fi bune dacă ea ar 
depinde însă de un singur 
factor. Vn aliment foarte plă
cut de exemplu consumat me
reu pe „stomacul plin" poate 
ieși treptat din centrul aten
ției noastre iar un altul mai 
puțin agreat dar consistent 
și servit mereu în plină 
„foame" poate deveni agrea
bil. Ne plac condimentele cu 
toate că ele în general, nu 
conțin factori nutritivi. „Obiș
nuința este a doua natură"... 
Și totuși, ghidîndu-ne nu
mai după ..prima și a doua 
natură" riscăm să devenim 
foarte unilaterali.

Să nu uităm : toate celule
le corpului nostru — chiar și 
cele ale sistemului nervos, ca
re nu se mai înmulțesc — au 
nevoie de hrană nu numai ca

să funcționeze normal ci și ca 
să-și autoreînnoiască continuu 
compoziția chimică.

Deci prima — poruncă a 
păstrării tinereții ar fi și 
hrană cit mai variată pentru 
a asigura bogăția necesară in 
factori nutritivi a alimentației 
noastre (primii oameni nu 
consumau de pildă — nici 
biscuiți, nici piine albă și nici 
zahăr, produse extrem de ra
finate și deci sărace în fac
tori nutritivi). Adolescenți și 
tineri vor da atenția cuvenită 
laptelui (chiar peste o jumă
tate de litru pe zi), ca și de
rivatelor lui (iaurt, brînză, 
unt etc). Nu vor ignora 
ouăle dar nu vor uita că des
pre ele se spune ■ „dimi
neața — sînt medicament, la 
prînz aliment, iar seara — 
otravă") carnea și peștele 
(pentru care nu mai sînt ne
cesare recomandări speciale). 
Pastele făinoase și pîinea au 
partea lor importantă de con
tribuție în fortificarea orga
nismului. Fructele și legumele 
sînt tezaur neprețuit de vita
mine.

Diversitatea fiind deci rea
lizată se poate trece mai de
parte. Orele de masă — res
pectate cu sfințenie. Graba 
și tensiunea nervoasă excluse, 
pe toată perioada mesei. 
Alături de alimentele îndelung 
preparate să nu lipsească... 
„nepreparatele". Și o obser
vație de amănunt: mesele 
rare și consistente îngrașă mai 
mult decît cele frecvente.

mai aminteau decît 26 la sută, 
ceilalți mai știau încă 46,4 la 
sută. Astăzi, aceste cifre și 
date mă conving. Nu știu, la 
20 ani, dacă ele m-ar fi de
terminat să învăț întotdeauna 
cu o hîrtie în față și cu un 
plan precis dl materialului, 
dar tare bine ar fi fost dacă 
aș fi procedat așa. N-ar fi 
trebuit ca astăzi să „reinvăț" 
vechi lucruri din acele vre
muri I

De asemenea, pentru buna 
mea memorie, dac-aș avea 20 
de ani aș aplica cu entuziasm 
dictonul „repetito este mater 
studiorum". Dar cu mai 
multe amendamente I Ca să 
memorezi — știu astăzi — 
trebuie într-adevăr să repeți, 
dar nu la întîmplare. Una din 
regulile de care aș ține sea
ma, este oa repetiția să aibă

loc înainte ca textul sau ma
terialul respectiv să fie uitat.

Și aș mai ține seama de 
încă ceva, la 20 de ani: că 
pot să am deplină încredere 
în memoria mea. Aș ști ci nu 
există memorii cu adevărat 
proaste, ci doar metode mai 
proaste sau mai bune de în
vățat 1

Unii își exercită memoria 
prin reținerea zilnică a unei 
liste de cuvinte, obiecte etc. 
Mie personal mi se pare ciu
dată această operație, odată 
ce ai atîtea lucruri utile de 
reținut. Totuși, se spune că 
scriitorul Truman Capote, 
înainte de a scrie cartea sa 
„Cu singe rece", pentru care 
trebuia să facă timp de 2 ani, 
o anchetă fără să ia note, și-a 
exersat prin această metodă 
memoria.

„AUTOMOBILUL
0 MALADIE ?"

Conf. univ. dr. CONSTANTIN PUFAN
Automobilul este un pro

dus al vieții modeme și im
plicit o maladie, in măsura 
in care el este folosit nera
țional. Aceasta pentru că din 
punct de vedere medical în 
interiorul mașinii te afli în
chis ca într-o cutie. In acest 
spațiu omul nu are posibi
litatea de a face mișcările ne
cesare, de a pune sîngele și 
mușchii în mișcare, ceea ce 
conduce în ultimă instanță la 
imobilism, la sedentarism, și 
mai departe la infarct mio
cardic. In America, de pildă, 
folosirea automobilului in 
masă a determinat în parte 
procentul ridicat de boli de 
inimă.

Iată de ce automobilul nu 
este doar un „teren" pentru 
afirmarea capacității de a 
conduce, de a stăpîni o ma
șină, ci și o posibilitate de a 
te transporta în orele libere 
la vînătoare, la pescuit sau în 
apropierea unui munte pe 
care vrei să-l escaladezi. In 
felul acesta lipsa de mișcări 
din timpul drumului este re
compensată din plin. A avea 
automobil numai pentru a 
scurta vitezele devine pe 
lîngă necesitate o maladie 
modernă, un adevărat „virus". 
Și nu uitați: omul la volan 
obosește enorm mai ales din 
punct de vedere nervos.

cate în 
între care descoperirea 
nou semn clinic, care-i poartă 
numele în literatura medicală 
mondială), a determinat alege
rea sa ca membru titular al 
Academiei de științe din New- 
York și al Academiei de medi
cină din Toronto — Canada, ca 
membru afiliat al Societății re
gale de medicină din Londra, 
membru corespondent al aca
demiei „Andhra Pradesh" din 
India, membru de onoare al 
Societății franceze de neurolo
gie, al Societății de neurofizio- 
logie „J. F. Fulton11 al Comisiei 
de reabilitare, a Federației 
mondiale de neurologie etc.

„De un deosebit interes" — 
îi scria doctorului Botez, califi- 
cîndu-i volumul, academicianul 
Davîdenkov, din Leningrad 
„Lucrările dumneavoastră sînt 
extrem de prețioase11 (Ludo van 
Bogaert, președintele de onoare 
al Federației mondiale de neu
rologie). „Investigații remarcabi
le" (Russel de Yong, președinte
le Academiei americane de ne
urologie). „E una monografia di 
considerevole valore" — este o 
monografie de valoare consi-

mișcărl nu au nici un rol în 
percepția vizuală. A trata bol
nava însemna a porni de la 
adevăr. Dar.care era adevărul?

Exista o posibilitate : să 
oprească pentru un timp activi
tatea mușchilor ochiului la un 
om sănătos șl, astfel, să se tragă 
concluzia. Pentru aceasta era 
însă practic aplicabilă o singu
ră soluție : să se injecteze 
într-un organism o substanță 
numită curara, substanță care 
paralizează toți mușchii orga
nismului, cu excepția mușchilor 
inimii.

„Și a plămînilor, doctore ?“, 
l-am întrebat.

„Și..."
„Se mai făcuse vreodată o 

asemenea experiență ?“
„O singură dată. Un doctor 

american, farmacolog, vrînd să 
verifice efectele curarei, care 
este o substanță provenită de 
la triburile de indieni din Ame
rica centrală și Guyana, și-a 
administrat-o sieși. Deși o fă
ceam cu altă țintă de cerce
tare, singura soluție era să re
pet cazul. Folosită ca adjuvant 
în anestezie, curara nu este 
periculoasă. De data aceasta

Trebuie să spunem că toate 
acestea sînt smulse doctorului 
Botez cam cu... forța.

„Există, spune d-sa, în medi
cină descoperiri excepționale, 
după care vin lucrări de mina 
întîia, a ua etc, etc. Lucră
rile mele ,a sînt dintre cele 
excepționale..."

„Aveți în plan vreo asemenea 
cercetare ?“

„Sincer : am. Este vorba de o 
ipoteză asupra procesului de 
degradare a celulei nervoase. 
Comunicată (ca ipoteză) ea a 
trezit ecouri bune în țară și 
străinătate. Rămîne de făcut 
demonstrația, pentru care am 
nevoie de timp și, de ce să n-o 
mărturisesc, de ajutor din par
tea celor ce mi-1 pot da...".

în planurile doctorului Botez 
jrevine îns^, la capitolul urgen- 
țe, problema reeducării bolna
vilor care au suferit sau suferă 
de pe urma afecțiunilor neuro
logice. Echivalentul concret 
ar fi un număr considerabil de 
oameni redați activităților prac
tice, scoaterea lor din rîndul 
acelora ce devin, pentru fa
milii și societate, o povară. Spi
talul nr. 9 n-are pentru aceasta 
decît o sală, insuficientă, dar 
alături de ea se găsesc alte trei 
în care se adăpostește o biblio
tecă veche, pe care n-o frec
ventează aproape nimeni (în 
spital existînd încă o bibliotecă, 
nouă). Propunerea făcută de dr. 
Botez, s-a întîlnit. deocamdată, 
cu unele inerții.

...Ascultîndu-1. mă gîndeam că, 
pentru izbîndă — de la cu
noașterea celulei nervoase pînă 
la mici amănunte de organi
zare, omului îi este necesară 
dragostea pentru meseria lui, 
sînt necesare și munca și cura
jul. Altfel nu se poate înfrunta 
moartea de dragul unei expe
riențe.

Poate că asta este. în esența 
ei, rețeta vieții adevărate, pe 
care doctorul Botez o știe. Și 
și-o aplică.

EUGEN FLORESCU• ••••••••••••••••• •••••
(Urmare din pag. I.) 

de la el — frate bvn cu egoistul 
— și nțifând nimic nici mezani
nul nu i-a pus mtn» pe umăr.

Schița de portret
Cîrpaci in profesia sa, cinicul 

n-a prea avut de ales. El latră 
oriunde i se pare că mișcă ceva. 
S-a oprit la o mască mondenă 
care paralizează cîteodată pe cel 
care transpiră muncind ziua și 
noaptea și care are prea puțin 
timp să fie „om de lume". „Din

ți-o mărturisească nici măcar si
eși, a avut o altă vină abomina
bilă : se împăca după cum a vă
zut făcîndu-i un teribil hatîr de 
&4 trece pragul, cu soacra. „Auzi, 
dom'le, să-mpaci varza cu 
capra I Este dincolo de înțele
gerea firii !" Nu precizează care 
fire și, evident, trebuie să-l crezi 
căci de firea cîinească e vorba, 
fntr-un cuvînt el are filozofia 
servitorului unui erou care se 
crede — prin răsturnarea de va
lori, unde e hîrșîit de atîtea lă
trături — superior stăpînului său. 
Crede cu sinceritate. Și cînd cle
vetește cu vorbe care-ți înghea-

din fundul amfiteatrului, a aler
gat la pupitru să-i țină șuba pro
fesorului, la cursuri i s-a uitat în 
gură numărîndu-i dinții și oa
menii naivi au crezut că tî- 
nărul le inventariază ideile. El a 
fost la început un demagog care 
și-a potrivit glasul lătrînd pe o 
partitură care nu-i era de loc 
destinată dar unii, fără ureche 
muzicală, n-au reușit la timp să-și 
dea seama de asonanța lătrătu
rilor sale și au crezut că partitura 
a fost asimilată și nu lătrată. El 
a făcut-o pe lucidul în dragoste. 
Nu calcă în străchini, se duce la 
slujbă, vine acasă ia în mină o

CINICUL
lut venim, în lut ne-ntoarcem" — 
perorează el, coborînd valo
rile în mîlul stătut în care rezi- 
dențiază. Scrupule morale ? 
Scrupule profesionale ? Scrupule
le sînt pentru „proști". Și el nu 
e piost să atenteze la libertatea 
sa patruedică. Pierzînd, prin 
lipsă de efort constructiv ocazia 
de a se evidenția onest, cinicul 
care a ales filozofia micimii — 
ridicînd nulitatea sa sufletească 
la rangul de adevăr general ome
nesc — e un cîine care latră și 
nu mușcă. Aparent. Nocivitatea 
sa nu este chiar atît de neglija
bilă. El descurajează pe unii mai 
slabi de înger, întristează pe 
alții. Singura sa profesie de cre
dință pentru care se ostenește e 
să fim cu toții o apă și-un pă- 
mînt. Cutare coleg de bancă 
din clasa cu abecedar, ajuns prin 
muncă cinstită și talent înnăscut, 
e descalificat în ochii celor care-l 
privesc în gură pentru vina cri
minală de a fi avut atunci, la 
lecția cu a.b.c. pantalonii cîr- 
piți; cutare inventator de a cărui 
descoperire se bucură fără să

ță coloana vertebrală cum că toți 
sîntem o apă și un pămînt sau 
din lut ne tragem, în lut... etc. ne 
face o concesie. Să-i fie lui — 
gestul sincer. E adevărat, cini
cul acesta e deobicei oral, e un 
altfel de Mitică care și-a urmat 
universitățile sale la ieșirea din 
Sărindari cu femei — fatale și 
criminal — tangou, cu apași și 
obiceiuri de Mondo-Cane, com
puse pentru două ore, contra 
cost, pe pînza cinematografului. 
El latră, dar nu mușcă. Ne asur
zește.

Dar mai e un alt tip, cîine de 
rasă, care știe să se gudure și 
știe și cînd să atace, mușcînd. 
Aici ironia e prea mîngîioasă și 
lovitul său peste bot e singurul 
gest, care ne poate scuti de multe 
neplăceri.

El e de o abilitate care înru
dește toate viciile morale și amo
ralitatea sa nu este un capriciu 
de modă ci singura sa natură 
reală unsă cu toate alifiile. El 
n-a fost din totdeauna, sau cel 
puțin aparent, un dine. La în
ceput a fost un lingușitor care,

carte (poate să fie și de bucate), 
latră trei aforisme din lumea că
țeilor, pune capul pe pernă și a- 
doarme, sau își trimite nevasta 
la piață ca să-și primească aman
ta în cotețul lui personal și al 
sărmanei jumătăți.

El a fost la început un puri
tan. Oral. „Spune ce spune po
pa, și fă ce face el" — e sistemul 
său intestinal de existență. Puri
tan a rămas și acum, li pute tot, 
mîrîie la orice, căci încearcă să 
roadă un ciolan mai mare decît 
puterile sale, latră în stingă și în 
dreapta, se gudură, lingînd labele 
încălțate ale altora, cu un ochi la 
stăpîn și cu celălalt la ciolan. Tot 
dinele iese din iarnă dar numai 
pielea lui știe cum. Scornește 
vorbe cu venin, se gîndește puțin 
la el, analizîndu-se autocritic (se 
aude numai el) și pune tot ce 
află din această întîlnire cu o- 
glinda, nu știu ce peripeții amo
roase sau certuri cu nevasta 
(dinele nostru e monogam, ține 
el să se știe, să se audă I) pe 
seama cutăruia care face pe dracu 
în patru, muncind, să se reali

zeze profesional. Ah, ce javră de 
cîine e cinicul nostru I Cînd oa
menii sînt gata să-i lege tinichea 
de coadă face și el pe dracu-n 
patru, schelălăind sau lătrînd la 
alții de parcă nici gura nu-i mi
roase și nici labele-i nu-i put. El 
știe că prostului nu i se spune 
întotdeauna prost ci slab (insufi
cient) pregătit, lichelei nu i se 
spune (decît în particular și 
doamne ferește să ne audă, că 
nu-i sufletistic) dintr-o filantro
pie rău înțeleasă, lichea ci „tova
rășul Cline mai are și lipsuri că 
doar nu-i om, tovarăși". Și di
nele care nu-i om (o știm atît de 
bine de la zoologie), după ce se 
pocăiește latră și mușcă iar și se 
gudură la cine știe el că-i place 
să se lase lins. Și latră, și mușcă 
turbat, adulmecînd peste tot 
unde sînt adevărurile noastre 
sfinte, sfintele noastre sentimente, 
atentînd cu duhoarea lui la 
eforturile noastre omenești de 
mai bine. N-are nici un dumne
zeu, nici o credință, numai lui 
să-i fie bine și cald, numai cote
țul lui să-i fie prea plin. Pîngă- 
rește fără scrupule, crezînd 
scrupulele (criteriile de dreptate, 
de cinste, de omenie) slăbiciuni 
omenești pe care javra în cîinis- 
mul său nu le poate crede dem
ne de seminția sa patrupedică ci 
doar demne de lătratul cu care 
făcînd zgomot într-o parte, muș
că hulpav cu instinctele dilatate 
din agoniseala colectivă a celor
lalți, într-o altă parte.

Din acest sumar portret s-ar 
putea crede că acest cinic în 
acțiune este cinic cu cei mici și 
lingău cu cei mai mari. Eroare. 
Cinicul își schimbă părul, năpîr- 
lește într-o antecameră dar nu-și 
schimbă năravurile. Auziți-l o 
dată cum vorbește despre șeful 
său pe care dv. nu-l cunoașteți 
personal și veți vedea ce canalie 
e. Peste tot el e lipsit de scrupule, 
sfidător, îi pute tot deși e singu
rul care duhnește a dulău. Față 
de el, ironia este o plăcută mîn- 
gîiere. Nu-i faceți plăcere. Ples- 
niți-l peste bot. E tot ce merită 
această lichea.

VARTAN ARACHELIAN

„EXCURSIA - VITA
MINA CEA MAI BUNĂ

Prof. dr. doc. EMIL CRĂCIUN
Membru corespondent al Academiei

Păstrarea tinereții și sănă
tății este indisolubil legată de 
călătorii și plimbări. Plimba
rea zilnică, mersul pe jos 
constituie după părerea mea 
cea mai bună refacere a po
tențialului de bună dispoziție 
și de muncă.

Noi, medicii, știm cu toții 
cit de mari sînt diferențele 
între cei care își petrec orele 
libere în casă, sedentar și cei 
care obișnuiesc să iasă în aer 
liber. Contrastele sînt evidente 
și desigur nu în favoarea celor 
clin prima categorie.

Obișnuiții munților se re
cunosc de departe prin gradul

lor de sănătăte superior din 
toate punctele de vedere. Ei 
nu obosesc la efort, au o ten
siune arterială fermă, fără 
oscilații, dispun de o respira
ție adîncă, posedă un somn 
mai odihnitor, dețin o poftă 
de mîncare „de lup", sînt mai 
puțin capricioși și iritați, și 
desigur, mai puțin impulsivi. 
Toate acestea, pentru că plim
bările și călătoriile constituie 
adevărate vitamine, iar micile 
și marile neplăceri ale vîrstei 
tinere tind astfel să dispară 
și să permită mai multă sănă
tate în organism.

„0 PEDAGOGIE 
A CUNOAȘTERII

Dr. I. VIANU
Problema sănătății mintale 

este mai mult decît o igienă, 
este o pedagogie, o pedago
gie a facultăților de cunoaș
tere și simțire.

Ieșind din marea criză vi
tală care este adolescența, 
tînărul aspiră către desăvîr- 
șire pe căile radioase ale suc
cesului.

Nu vom greși spunînd că 
revărsarea energiilor juvenile 
nu exclude canalizarea lor; 
această „tactică și strategie" 
a îndrumării energiilor sufle
tești este una și aceeași pro
blemă cu a igienei mintale.

Noțiunea de sănătate min
tală este de o extremă lărgime 
aproape pînă la pierderea 
contururilor. Ea înseamnă 
normalitatea fizică în cadrul 
vîrstei și societății respective. 
Ea înseamnă absența unei 
boli psihice și ca atare ține 
de medicină. In sens pozitiv, 
sănătatea mintală înseamnă 
fericire, desăvîrșirea persona
lității. De aceea, poate mai 
mult ca orice vîrstă a omului, 
tinerețea în timpul căreia în
cep să prindă forme aspirațiile 
legitime ale omului pune cu 
mai multă acuitate problema 
sănătății mintale.

Ceea ce interferează pro
blema sănătății mintale la

tineri, este extrema și brusca 
lărgire a orizontului; tînărul 
trece de la cercul limitat al 
familiei și școlii la cel mai 
larg al societății în ansamblul 
ei. De aceea ar fi să dăm 
dovadă de ipocrizie dacă am 
căuta soluția sănătății mintale 
numai în însușirile caracteris
tice ale individului și nu am 
recunoaște că ea este și una 
din cele mai importante pro
bleme ale organizării vieții 
sociale. De justa proporție 
între organizarea muncii sau 
a studiului și organizarea 
timpului liber, ține în mare 
parte această problemă.

In aceste condiții problema 
igienei mintale este o pro
blemă de ritmică, o problemă 
de echilibru între efortul pres
tat și recompensa imediată în 
relaxare. Evident această re
compensă poate să nu fie 
imediată și idealismul propriu 
tinereții poate să discearnă 
în ce măsură un efort susți
nut și eventual nesatisfăcut 
imediat prin repaus este nece
sar la un moment dat, Tocmai 
de aceea credem că modalita
tea de organizare a repausu
lui este esențială și ea trebuie 
să preocupe în egală măsură 
pe tineri și pe pedagogii lor.

„NU EXISTĂ TINEREȚE 
FĂRĂ SĂNĂTATE"

Conf. univ. dr.
Un filozof german spunea 

că sănătatea nu este totul dar 
fără sănătate nu este nimic, 
deci nici tinerețe. Prin defi
niție, medicina se ocupă nu 
numai de diagnosticul, trata
mentul și vindecarea bolnavi
lor dar și de prevenirea îm
bolnăvirilor și conservarea să
nătății. Grija pentru sănătatea 
oamenilor se reflectă atît în 
organizarea sanitară a țării 
dar și în informarea corectă a 
marelui public.

Unul din aspectele cele mai 
importante ale medicinei, 
care interesează deopotrivă pe 
medic și bolnav, este diagnos
ticul precoce al unei boli, în 
special a celor care, nediag
nosticate și tratate la timp, 
lasă urme. Aceste boli slăbesc 
rezistența organismului, îl 
fac mai sensibil la noi tm- 
bolnăviri și îl îmbătrînește 
precoce. Diverși factori de 
mediu: infecțioși, toxici,
traumatici, pot da asemenea 
boli la tineri, boli care nediag
nosticate și tratate la timp 
lasă urme care scad vitalitatea 
tînărului și îl îmbătrînește 
timpuriu.

MARCELA PITIȘ
Un aspect tot atît de im

portant este al bolilor eredi
tare. Această problemă a fost 
cercetată îndeosebi în ulti
mele decade constatîndu-se 
că într-o serie de bolii de 
mare răspîndire : hipertensiu
nea arterială, obezitate, dia
bet, unele nevroze etc. există 
predispoziții ereditare. O se
rie de ultime cercetări au dus 
la concluzia că în însăși apa
riția unei boli ereditare fac
torii de mediu au rol impor
tant și cunoașterea acestor 
factori ca și îndepărtarea lor 
va face ca boala ereditară să 
nu se manifeste chiar dacă 
există predispoziția ereditară.

Aceste cîteva exemple sub
liniază de fapt necesitatea 
controlului medical periodic, 
în special la tineri, în cazurile 
în care există patologia cu ca
racter ereditar.

Controlul medical al tintf- 
rilor trebuie privit ca un fac
tor important pentru menți
nerea tinereții nu numai pen
tru vîrsta de 20 de ani dar și 
pentru perioadele următoare 
ale vieții.

©„MEDICAMENTUL -
BALSAM Șl OTRAVĂ

Prof. dr. doc. A. TEITEL

„AVEM 0 MEMORIE 
PROASTĂ SAU 
METODE PROASTE 
DE ÎNVÂTAT?"

Dr. L. PETRESCU
Cercetător principal Institutul de igienă

In orice ocupație memoria 
reprezintă o importantă armă 
în lupta pentru cunoaștere.

Se spune că creierul este un 
fel de mașină cibernetică cu 
o capacitate nelimitată de cu
prindere. Aici trebuie însă 
adăugat că, din nefericire, 
spre deosebire de mașina ci
bernetică, în creierul nostru 
paralel cu memoria acționea
ză uitarea. S-ar putea discu
ta mult, despre avantajele și 
dezavantajele uitării.

Aș spune, totuși, că există 
limitări clare ale posibilități
lor de memorare a creierului. 
Intr-o anumită perioadă de 
timp, de pildă într-o zi, sau 
într-un ceas, nu se pot me
mora decît un număr redus 
de noțiuni. Pe de altă parte, 
la vîrsta de 20 de ani, setea 
de cuprindere a cunoștințe
lor este enormă. Cum împă
căm aceste două fapte con
tradictorii ?

X___________

Răspunsul pe care l-aș da 
— la vîrsta de 20 de ani — 
ar fi: o severă selecție ! Nu 
orice merită a fi memorat.

In ce privește tehnicile fo
losite pentru a întări sau an
trena memoria, ele sînt în
deobște cunoscute și dacă aș 
avea 20 de ani — le-aș fo
losi de data aceasta cu mai 
multă încredere. Astfel, înain
te de a memora o lecție, un 
text etc., aș face un plan : 
introducere, ideile principale, 
eventual clasificarea lor, con
cluzii. Un psiholog a dat la 
un mare număr de tineri a- 
celași material, spre învățare. 
Unii l-au însușit pe baza unui 
plan, alții fără. Primii și-au 
amintit imediat după învă
țare 65,3 la sută din mate
rial, iar cei fără plan 60,9 la 
sută. Veți spune că diferența 
nu este mare. Dar, după 10 
zile, în timp ce tinerii care 
învățaseră fără plan nu-și

lntr-o societate bine orga
nizată păstrarea sănătății și a 
puterii de muncă sînt asigu
rate în primul rînd de aplica
rea întocmai a învățămintelor 
medicinii preventive și a re
gulilor stricte de igiena 
corpului. Aceasta prețuiește 
mult mai mult decît comba
terea prin medicamente a 
tulburărilor provocate de în
călcarea lor. Tinerii trebuie să 
se ferească de abuzul stimula
torilor de orice fel care pot 
deveni cu timpul stăpîni ti
ranici ai vieții lor. Ei trebuie 
să fie conștienți că medica
mentele nu sînt capabile să 
anuleze prin simplul joc al 
„virtuților" lor corective efec
tele nefaste ale unor neglijen
țe sau abuzuri. Prin sprijini
rea mecanismelor de apărare, 
ele nu pot decît să ajute or
ganismul să-și recapete echili
brul funcțional pierdut din 
cauză de boală.

Denumirea de antinevral
gic, hipnotic, calmant etc.,

dată unui medicament carac
terizează numai unul din efec
tele manifeste pe care le e- 
xercită în organism substanța 
sa activă. Ea stîrnește iluzia 
că efectul de vindecare e 
singurul care se produce sau 
care contează. Prin aceasta 
urmările sale secundare sînt 
implicit ignorate ceea ce poa
te să fie dăunător și imediat 
dar și mai tîrziu. Cîte acci
dente nu s-au înregistrat din 
cauza aplicării fundamental 
greșite a judecății simpliste 
de tipul următor: dacă un 
comprimat dintr-un medica
ment dat produce un efect 
favorabil, două comprimate 
administrate deodată dau un 
efect de două ori mat bun 
sau de două ori mai rapid.

Medicamentele, cu puține 
excepții, sînt într-o anumită 
măsură otrăvuri și ele tre
buie prescrise numai de 
doctorul specialist iar efecte
le lor urmărite și controlate 
de persoane autorizate.

©„0 PERFECTĂ
INTERDEPENDENȚĂ"

Prof. dr. doc. VALERIAN POPESCU
Membru corespondent al Academiei

Dictonul clasic „Gura și 
dinții sînt oglinda sănătății 
omului", care conține atîta a- 
devăr, se datorește desigur 
cumulării milenare a elemen
telor de observație sintetiza
te în înțelepciunea poporului; 
dar cercetările științifice me
dicale moderne au stabilit cu 
precizie interdependența în
tre starea de sănătate buco- 
dentară și starea de sănătate 
generală a organismului 
uman.

Păstrarea sănătății, neafec- 
tarea potențialului biologic 
prin diferite boli sau prin nu
triția insuficientă constituie 
condiția esențială pentru în
săși menținerea tinereții. Este 
stabilit că „bolile de focar" 
provocate de infecțiile den
tare ating în primul rînd or
ganele și sistemele cu rol 
primordial în procesele vitale 
de bază. Se înțelege deci ci 
evitarea îmbolnăvirilor buco-

dentare, tratamentul la timp 
al cariilor și paradontopatiilor 
înainte de a fi produs compli
cații, evitarea pierderii timpu
rii a dinților trebuie să consti
tuie o preocupare, o obligație 
pentru orice om și în primul 
rînd pentru tineret.

Periajul sistematic și corect 
al dinților, masticația activă, 
consumul rațional al dulciu
rilor, prezentarea pentru tra
tament la cea mai mică jenă 
în fazele incipiente ale cari
ilor, controlul periodic — 
iată cîteva din armele cele 
mai valoroase ale profilaxiei 
îmbolnăvirii dinților și prin 
aceasta ale luptei împotriva 
unui întreg cortegiu de tul
burări și stări patologice ce 
amenință sănătatea generaV 

ce subminează tinerețea 
biologică.



RITMURILE
t' BIOLOGICE"

Academician ȘTEFAN MILCU

©„VKTIMILE CELOR 
CERTAȚI CU 
BIOLOGIA"

țează din plin tinerețea, toată 
activitatea noastră.

Somnul insuficient calitativ 
și cantitativ are repercusiuni 
asupra întregii vieți și activi
tăți a individului.

Tocmai de aceea este ne-

cesar ca — mai ales tinerii 
care cheltuiesc o imensă can
titate de energie — muncind, 
acumultnd cunoștințe, făcînd 
sport — să acorde somnului, 
cele 8 ore absolut necesare.

Unul din cele mai intere
sante capitole ale biologiei 
moderne cu aplicații ce ar pă
rea uneori surprinzătoare în 
medicină, în viața socială și 
organizarea muncii îl consti
tuie ritmologia. Așa cum îl a- 
rată termenul este vorba de 
știința care studiază ritmurile 
biologice. Ritmologia s-ar pu
tea defini ca studiul ce se 
ocupă de variațiile funcționa
le, de tonus, de viteză, de in
tensitate, a formațiilor orga
nismelor.

Ritmurile biologice sînt cu
noscute de multă vreme: rit
mul respirator, cardiac, ritmul 
somn — activitate, contracție 

■— relaxare ș.a.m.d.
Dar numai în ultima pe

rioadă de timp, prin acumu
larea observațiilor și experien
țelor s-a constatat c£ tsste vor
ba de un fenomen universal 
în materia vie animată în per
manență de un fel de uriașă 
pulsație. Aceste ritmuri bio
logice sînt determinate

pentru că sînt puternic auto
matizate (digestia, mișcările 
intestinale, variațiile tonusului 
sistemului nervos vegetativ, 
secrețiile hormonale).

Animalele și plantele se 
conformează riguros ritmurilor 
de specie. Dar omul are con
știința în plus și poate dis
pune într-un fel sau altul de 
organismul său. Poate cea mai 
banală abatere de la ritmul 
normal este pierderea nopți
lor ; în acest fel se inversează 
ritmul de specie al omului; 
se produc dereglări și de
zacorduri în sistemele de 
reglare. Probabil că multe 
din tulburările inexplica
bile încă ale vieții moderne 
se datoresc patologiei ritmu
rilor biologice.

Foarte util de precizat în 
această anchetă publicistică a- 
dresată tineretului este nevoia 
unui program de muncă rit
mic, permanent, evitarea efor
tului în asalt, alternarea ac
tivității cu repausul.

de specialiști
vă prezintă

structurile proprii ale organis
melor, în special de individua
litatea speciei și legate la 
rîndul lor de condițiile de 
mediu. Este impresionant cum 
s-au verificat în ritmul bio
logic unitatea dintre organism 
și mediu.

Zoologia a sistematizat așa- 
zisele specii diurne și noc
turne. In prima categorie toate 
funcțiile necesare activității 
sînt la maximum acordate 
ziua; la cele nocturne invers.

Ritmurile pot fi de ase- 
fiienea lunare, sezoniere etc. 

.Ritmurile sînt conduse de sis
temul nervos și endocrin în- 
tr-o succesiune și parametrii 
reglați după modelul ciberne
tic.

Este evident că dacă cu
noaștem această lege suve
rană dominantă a funcțiilor 
noastre, trebuie s-o respectăm 
în organizarea vieții personale. 
Ritmurile trebuie respectate. 
Unele nu le putem influența

Tulburările de bioritm sînt 
în unele cazuri așa de evi
dente, incit sistemul nervos 
mobilizat într-o activitate oare
care nu se poate deconecta 
și intra în repaus, menținîn- 
du-se anarhic și fără sens în
tr-o activitate dezordonată. A- 
cest tip de tulburări e frecvent 
în epoca noastră tocmai prin 
nerespectarea acestei particu
larități a organismului nostru.

Bioritmul ajutînd refacerea 
capitalului energetic este un 
factor esențial al sănătății și 
eficienței sociale, rămînînd 
deci necesară respectarea lui 
prin deprinderi sănătoase și 
organizarea ritmică a muncii.

Am spus adesea, în calitatea 
mea de educator, că e tot atît 
de folositor să știi să muncești 
bine cît să și te odihnești bine, 
că munca și odihna sînt doi 
factori inseparabili și numai o 
activitate organizată ritmic 
poate rezolva raportul ideal 
între ele.

Prof. dr. I. ARDELEAN
Membru corespondent al Academiei

La sfîrșitul perioadei de a- 
dolescență, în general prin 
educație am „metabolizat" 
fiecare dintre noi informa
ții din mediul fizic și 
social, suficiente pentru un 
comportament de valoare 
constructivă și creatoare pen
tru colectivitate. La vîrsta de 
20 de ani, generația mea avea 
posibilitatea să cunoască unele 
probleme legate de apăra
rea sănătății, inclusiv com
plexa problemă a bolilor sor 
ciale.

Dacă aș avea astăzi 20 de 
ani aș trata problema fu
matului prin același raționa
ment, prin care am tratat-o 
și în urmă cu 40 ani. Am 
fost și sînt, prin felul meu, 
exigent atît față de persoana 
mea, cît și față de a altora. 
Știința dispune astăzi de toate 
datele pentru a dovedi peri
colul grav pe care-l prezintă 
pentru organism produșii de 
ardere a tutunului. Despre

perimentale, clinice, statistice 
și epidemiologice, dovedesc 
că la fumători frecvența as- 
teritelor, ooronaritelor, cance
rului bronho-pulmonar, bron
șitelor, ulcerelor gastro-duo- 
denale și o serie de alte boli, 
este incomparabil mai cres
cută decît la nefumători.

Fumatul în lumina medici- 
nei preventive contemporane 
constituie o adevărată nocivi
tate socială.

Tînărul este astăzi în situa
ția să știe că prin fumat se 
cîștigă foarte puțin, dar că 
se pierde foarte mult.

Discuțiile purtate în ulti
mul timp în presă, în legătură 
cu fumatul, au demonstrat 
fără putință de tăgadă adinca 
nocivitate a acestui viciu. 
Dacă aș avea azi 20 de ani 
nici nu aș mai încerca să fu
mez, așa cum am făcut-o în 
tinerețe pentru o scurtă pe
rioadă de „experimentare" 
personală; îmi sînt arhisufi-

seere

A „UNILATERALITATEA
0 INFIRMITATE"

Conf. univ. dr. P.

Omul constituie un sistem 
complex ce funcționează la 
diverse nivele. Optimismul în 
dezvoltarea și menținerea a- 
cestui sistem se exprimă în 
activism și armonie.

Nu putem trata omul doar 
ca organism. Integrativ și co
relativ el este o personalitate. 
De aceea mi se pare că în
țelepciunea supremă cu va
loare atît medicală cît și psi- 
homorală a fost rezumată 
cîndva de Terentius în cele
brul adagiu: Nihil hurnani a- 
lienum.

Orice unilateralitate,
pensie a vieții pe una din la
turile ei, dezafectează siste
mul în ansamblu și pînă la 
urmă poate fi considerată ca 
o infirmitate.

Acesta este realul. Valori
cul se exprimă însăși în ar
monie, în a ști așa cum spu
nea Goethe să menții măsura. 
Dezechilibrul se răzbună or
ganic și psihologic cumplit.

Există însă unele direcții în 
care avansul nemăsurat, ac
celerația nu produce dezechi
libru ci reechilibrează perso
nalitatea

sus-

POPESCU-NEVEANU

de activism. Această direcție 
se numește „pasiune". Vor
besc, evident, de pasiunile 
nobile de mare valoare cultu
rală și socială.

Acestea string toate resur
sele de energie umană, con- 
vergînd pe un scop suprem, 
revitalizează, regenerează, am
plifică rezistența și capacita
tea de creație, conducînd la 
performanțe ce sugerează mă
reția umană.

Pentru ca să trăiești, pen
tru ca să fii mereu tînăr, tre
buie să ai de ce să trăiești ; 
să te justifici în fața lumii, 
oamenilor, a viitorului, în 
fața propriei conștiințe și nu
mai așa longevitatea tinereții 
potențiale poate fi amplificată 
pentru că ai devenit în stare 
să te confrunți cu eternitatea. 
Concluzia firească: omul se 
definește și se consolidează 
prin pasiunile sale (în orele 
de muncă profesională și cele 
libere), prin multitudinea pre
ocupărilor sale.

Viața, tinerețea, trebuie să 
fie aspirate prin toți porii, să 
nu ți-o refuzi dacă vrei 
stăpînești.

I

SPORTULUI
INTIIETATE..."

Prof. univ. dr. doc. A. N. IONESCU
Catedra de medicina culturii fizice la I.C.F.

Cum să rămînem tineri și 
cum să prevenim îmbătrâni
rea — sînt întrebări care se 
pun astăzi nu numai celor 
maturi, ci și celor care abia au 
ieșit din perioada de creștere 
și dezvoltare.

Aceste întrebări îmi amin
tesc de un curs ținut cu ani 
în urmă unor medici tineri. 
Prezentasem problemele legate 
de profilaxia bătrinețli timpu
rii și a bătrîneții patologice. 
După lecție au urmat discuții, 
în care cîțiva dintre auditori 
mi-au pus unele întrebări din 
care se putea ușor desprinde 
o nuanță de neîncredere în 
eficacitatea exercițiilor fizice. 
Im următoarea lecție, care 
avea un caracter aplicativ, am 
rugat să vie, la curs, ca din 
întîmplare, un prieten mai în 
vîrstă, un adevărat sportiv, 
care a acceptat să fie exa
minat de noi în prezența au
ditorilor.

„Interogatul" nostru deși 
depășise 70 de ani, avea un 
corp armonios dezvoltat, o 
musculatură bine reliefată, ar
ticulații mobile, funcțiuni or
ganice perfecte și o capaci
tate de adaptare la efort, care 
a impresionat pe toți cei de 
față. Respectase cu multă 
conștiinciozitate, încă din ado
lescență, un regim de viață 
activă, executase zilnic un 
complex de exerciții indivi
duale de gimnastică și prac
tica, în limita posibilităților, 
diferite sporturi. Știa să alter
neze efortul cu repausul, să 
respecte cu strictețe regulile 
igienice, să folosească în mod 
rațional mijloacele naturale 
de călare a corpului, să se 
alimenteze rațional.

O //BAZA

Împreună, ele constituie 
cauzele cele mai obișnuite ale 
oboselii, care, îmbracă de cele 
mai multe ori forme neuro- 
psihice. De aici, necesitatea 
alternării activității intelectu
ale cu cea fizică, iar în ca
drul acesteia chiar cu o dife
rențiere a intensității efortu
lui la unele segmente ale 
corpului. Acesta este în prin
cipal, de altfel, esența odihnei 
active.

Cum trebuie înțeles feno
menul odihnei active ?

Oboseala organismului în 
munca intelectuală ca și în 
cea musculară este legată, 
în primul rînd, de oboseala 
sistemului nervos central. E 
caracteristic de aceea faptul 
că oboseala datorită 
intelectuale încordate 
percutează nu numai 
acestei activități ci și 
stării fizice. Ambele i

muncii 
se re- 

; asupra 
i asupra 
necesită

o odihnă corespunzătoare, iai 
odihna activă „produce" în
viorarea centrilor nervoși o- 
bosiți.

In repausul absolut func
țiile de bază: respirația, cir
culația etc., revin și se men
țin la o stare bazală, pe cînd 
în repausul activ ele se gă
sesc la un nivel mai ridicat.

Acesta le permite o apro
vizionare mai eficace a țesu
turilor organismului cu sub
stanțe energetice și cu oxigen 
și favorizează de asemenea 
eliminarea mai rapidă și mai 
completă a substanțelor de 
uzură. Cu alte cuvinte, pregă
tește organismul într-un timp 
mai scurt decît în cadrul 
odihnei pasive, pentru o nouă 
activitate.

Odihnă activă înseamnă 
deci program permanent în 
orele de repaus profesional : 
sport, lectură, spectacole ar
tistice.

într-o lucrare de popu
larizare, am analizat influen
țele culturii fizice asupra or
ganismului întreg, asupra apa
ratului de sprijin și mișcare, 
respirator și cardiovascular, 
digestiv și excretor, asupra 
sistemului endocrin și nervos.

Exercițiile fizice zilnice și 
masajul sînt mijloace speci
fice de stimulare funcțională, 
de menținere a formei, volu
mului, tonusului, elasticității, 
forței mușchilor, a rezistenței 
oaselor'și a mobilității articu
lare. Ele Sini mijloace sigure 
de luptă împotriva atrofiei 
musculare și osoase, a scă
derii mobilității articulare și a 
tuturor proceselor patologice 
de care acestea sînt cuprinse 
o dată cu înaintarea în vîrstă.

Aparatul respirator și car
diovascular păstrează capaci
tatea lor funcțională prin 
exerciții de respirație, mers 
în teren variat, și alte activi
tăți în aer liber.

Aparatul digestiv este sti
mulat prin exerciții de gim
nastică abdominală. Toate 
exercițiile fizice stimulează 
digestia și evacuarea normală 
a resturilor alimentare : asimi- 
lația și dezasimilația sînt echi
librate și se previn tulburările 
de nutriție ca obezitatea, guta 
etc.

Funcțiunile glandelor endo
crine pot fi stimulate și reg
late prin exerciții fizice mo
derate, iar funcțiunile ner
voase și psihice sînt întreți
nute la un nivel corespunzător 
tuturor necesităților de coor
donare neuro și psihomotoare.

Suficiente argumente, sper, 
pentru a da sportului întîie- 
tate!

DISCIPLINEI
DIURNE"

Prof. univ. dr. doc. I. PAVEL

Ă

Este sigur că adagiul lati
nesc „Mens sana in corpore 
sano" trebuie să constituie 
baza disciplinei noastre diur
ne.

Pentru aceasta orele de e- 
ducație fizică din școală, 
dar mai ales sporturile 
sînt mai mult 
venite, Altfel, 
vieții moderne 
condiții la tot pasul pentru 
a exclude o gamă largă de 
mișcări necesare dezvoltării 
armonioase și menținerii or
ganismului în stare normală, 
apare pericolul sedentarismu
lui. pericolul nr. 1 al sănătății.

Si urmările nu se lasă prea 
mult așteptate. In lipsa miș-

decît bine- 
în contextul 
care-ți oferă

carii cotidiene — respirația, 
circulația, procesele de meta
bolism etc., ajung intr-un sta
diu scăzut și prezintă re
percusiuni asupra nutriției 
țesuturilor și’ organelor corpu
lui omenesc. Sedentarismul 
duce în ultimă instanță la 
slăbirea tonicității mușchilor, 
la scăderea rezistenței față de 
oboseală.

Pe de altă parte, cercetări 
recente demonstrează că 
dentarismul duce direct 
obezitate, care la rindul 
conduce la boli cum ar
diabetul și ateroscleroza care 
pot să facă dinitr-un om tînăr 
un semiinva’id.

se-
la
ei 
fi

ta

terle

un nivel superiorla

©„ALCOOLUL
CĂMĂTAR PERFID"

Dr. B. BARHAD
Doctor în științe medicale

Director adjunct științific — Institutul de igienă 
Ce este de fapt alcoolul ?

Cei mai mulți răspund, de 
obicei, că este o băutură care 

stimulează organismul, că este 
chiar un aliment care le 
crește capacitatea de muncă 
fizică sau intelectuală. Afirma
ție total greșită. Alcoolul eti
lic este o substanță trecută 
de farmacologi printre cele 
cu proprietăți deprimante. 
Cercetările științifice au ară
tat că alcoolul acționează în 
special asupra sistemului ner
vos, asupra creierului, cel mai 
sensibil țesut al organismului.

Reducînd activitatea ner
voasă superioară, alcoolul pro
duce o stare de deprimare, 
funcțiile intelectuale sînt de
reglate, scade memoria, con
centrația, introspecția și pre
cizia de discriminare, coordo
narea mișcărilor etc. Această 
stare are drept consecință 
dispariția autocontrolului, gîn- 
direa este incoerentă, nelogică.

Alcoolul reduce capacitatea 
de muncă fizică și intelec
tuală. Practica a arătat fără 
putință de tăgadă că sportivii 
care consumă alcool își pierd 
capacitatea de efort și con
centrare, dau randament scă
zut. Se știe, pe de altă parte, 
că sportivii de performanță, 
marii campioni, duc o viață 
sportivă, nu consumă nici o 
picătură de alcool. Sînt cu
noscute în această privință 
exemplele marilor fotbaliști:

Fele, Di Stefano, Matthews, 
Eusebio.

Dar alcoolul, chiar consu
mat în cantități mici, poate 
provoca îmbolnăviri grave. 
Astfel, alcooluriie slabe mă
resc secreția stomacală, agra- 
vînd boala ulceroasă. Alcoo- 
lurile mai concentrate reduc 
secreția stomacală, iar cele 
avînd o concentrație de peste 
40 la sută sînt foarte iritante 
pentru stomac fiind cauza a- 
pariției gastritei la o treime 
din persoanele care le con
sumă.

Una din bolile grave de 
care suferă adesea băutorii de 
alcool este ciroza ficatului. 
Alți băutori de alcool prezintă 
boli psihice, foarte greu de 
tratat.

Toate aceste manifestări 
sînt cu atît mai grave cînd 
apar la adolescenți, al căror 
organism este în plină ma
turizare și mult mai sensibil 
decît al adulților. Pînă la 
15—16 ani trebuie să ne fe
rim chiar de băuturile al
coolice cele mai slabe ; nici 
măcar un pahar de vin sau 
bere pe lună. Cu cît vom fi 
mai intransigenți cu noi în
șine, cu atît organismul nos
tru va fi pus în condiții de 
dezvoltare armonioasă fizică 
și intelectuală.

Să nu uităm dacă vrem să 
rămînem sănătoși și tineri că 
alcoolul este un toxic care nu 
iartă, este un cămătar perfid.

A „ARMONIZAREA
Hșl DIFERITELOR LATURI 

ALE PERSONALITĂȚII"
Conf. univ. dr. VICTOR SĂHLEANU

Doctor docent

Echilibrul fizic și spiritual 
al tinereții, dar și dinamis
mul său; conservarea notelor 
de tinerețe afectivă și mintală 
— depind în mare măsură și 
de modul de rezolvare a pro
blemelor sferei erotice.

TINEREȚII
fumat azi știm că este unul 
din cei mai vătămători fac
tori de mediu, cu consecințe 
dintre cele mai serioase pen
tru sănătatea individului și 
colectivității. Cercetările ex-

ciente concluziile rezultate 
din practica milioanelor de 
victime, jertfa unui viciu so
cial și roadele „pedagogiei" 
celor certați cu știința biolo
gică contemporană.
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© SOARELE 
W ELIXIRUL

Șl APA
VIEȚII

Dr. NICOLAE BALTĂ
Doctor în științe medicale

In lucrările sale, Hippocrat, 
părintele medicinei, dă indi
cații asupra folosirii în scop 
de călire și apărare a orga
nismului a factorilor naturali 
— soarele și apa.

Soarele și apa exercită con
tinuu complexe acțiuni asu
pra organismului. Puși în va
loare prin utilizarea lor ra
țională de către fiecare om, 
nu greșim cu nimic dacă le 
dăm prioritate pentru men
ținerea sănătății și tinereții 
noastre.

Soarele și apa utilizate în 
scop preventiv constituie o le
gitimă compensație a civili
zației noastre față de pro
priile sale inconveniente. Soa
rele ca cea mai importantă 
sursă de energie, activează a- 
supra organismului prin ra
diații calorice, luminoase, ul
traviolete. Cura heliomarină 
în sezonul cald fortifică orga-

\oa-

nistnul, mărește rezistența bio
logică față de agenții nocivi. 
Radiațiile ultraviolete natura
le favorizează sinteza vitami
nei D (din lipsa căreia se 
produce rahitismul), purifică 
aerul pe care-l respirăm. Se 
știe că fiecare adult consumă 
15 kilograme de aer în me
die pe zi, iar nevoile de 
apă sînt evaluate la circa 250 
de litri pentru fiecare locuitor.

Plimbările în aer liber, pe 
malurile lacurilor sau rîurilor, 
în preajma căderilor de apă 
sau a zonelor verzi contribuie 
la restabilirea echilibrului or
ganismului după efațt, la re
facerea capacității de muncă, 
la crearea bunei dispoziții, la 
normalizarea somnului. Să nu 
uităm de asemenea că înotul 
folosit zilnic menține echili
brul fizic și psihic, dezvoltă 
și păstrează armonios orga
nismul.

SOMNUL ACEST
IZVOR

Academician
Somnul este a doua viață 

în care trăim „vegetativ' 
pentru a consuma viața ac
tivă.

Prof. univ. dr. P. VANCEA
Membru corespondent al Academiei

Complexitatea fenomenului 
biologic al vîrstei se traduce 
prin incapacitatea progresivă 
a celulelor de a face față ce
rințelor zilnice ale vieții.

Timpul uzează toate simțu
rile vii; el modifică forma 
corpului, compoziția țesuturi
lor și caracterul oamenilor. 
Progresiv apar la vîrsta ma
tură și chiar în cursul adoles
cenței stigmate, care arată că 
se merge spre îmbătrînire. 
Imbătrînirea poate fi însă în- 
tîrziată, dacă se acționează în
tr-o perioadă în care tulbu
rările nu sînt încă definitiv 
instalate.

Ochiul, ca toate organele, 
prezintă deci și el în cursul 
scurgerii anilor o serie de mo
dificări regresive. Aproape 
toate forțele componente ale 
lui suferă transformări încă 
din timpul adolescenței. Unele 
dintre ele afectează învelișu
rile externe și anexele, altele 
membranele și organele sale 
interne: cristalinul, vitrosul, 
retina, și nervul optic. Maj o-

ritatea se pot observa la per
soane sănătoase chiar în ab
sența unei boli sistematice 
specifice și ele pun probleme 
grave cu privire la păstrarea 
vederii.

Cercetările noastre în a- 
ceastă problemă au arătat că 
terenul pe care se dezvoltă 
îmbătrînirea este un teren 
particular, caracterizat clinic 
prin importanța tulburărilor 
arterio-capilare.

Noi avem impresia că o- 
chiul și organismul îmbătrî- 
nesc pe segmente, fără nici o 
sistematizare, constatare care 
ne obligă să aplicăm o tera
peutică de la persoană la per
soană, și în orice caz de tim
puriu, ADICĂ ÎNCĂ DE LA 
18—20 DE ANI, CEEA CE 
IMPLICĂ O IGIENĂ RI
GUROASĂ PRIVIND TIM
PUL DE MUNCĂ, TIMPUL 
DE ODIHNĂ ȘI TIMPUL 
DE RECREAȚIE. Este vorba 
în cele din urmă de respec
tarea matematică a celor trei 
8-uri.

I

ENERGETIC"
A. KREINDLER

Este de la sine înțeles că 
reducerea acestei vieți sau fo
losirea ei anormală influen-

„ESENȚA 
țfP ACTIVE"

ODIHNEI

Prof. dr. doc. FLORIAN ULMEANU

De abicei, excesul de imo
bilitate nu acționează singur 
asupra tinerelor organisme. Se 
adaugă și alte neajunsuri ale

vieții moderne; supraîncorda- 
rea și tensiunea neurofizică, 
zgomotul exagerat, lipsa de 
odihnă și de somn suficient.

Desăvîrșirea dezvoltării in
dividului se face într-o în
delungată perioadă, cuprin- 
zind adolescența și începutul 
tinereții. Aspectele corporale 
își ating maturitatea înaintea 
celor din domeniul psihologic 
fi al relațiilor interpersonale 
sau sociale. De aceea, o aten
ție sporită trebuie dată acor
dării și armonizării diferite
lor laturi ale personalității.

Ca atare, în ceea ce pri
vește sexualitatea, aș preconiza 
o educație și o autoeducație 
complexă, în care să primeze

„LUMEA

efortul de a realiza și de a 
respecta valori umane cit mai 
înalte. Cunoașterea principa
lelor coordonate ale drepturi
lor și răspunderilor specifice 
care revin bărbatului și femeii, 
este premiza desfășurării în 
bune condifii a relațiilor 
dintre sexe. Așa cum arătam 
în recenta mea lucrare 
„Omul și sexualitatea", viața 
sexuală este numai unul din
tre aspectele acestor relații 
multilaterale, care .reprezintă 
o inegalabilă școală a senti
mentelor de altruism și de 
entuziasm.

Printre greșelile care pin- 
desc pe tînăr, aș cita super
ficialitatea legăturilor, fuga 
de responsabilitate, adoptarea 
unei perspective în primul 
rînd biologice. Stăpînirea de 
sine, sensibilizarea prin dra
goste la tot ceea ce este 
frumos, cultivarea încrederii 
reciproce, stabilirea unor prie
tenii durabile bazate pe adec
vate idealuri și tempera
ment . — reprezintă căi spre 
o tinerețe luminoasă și pro
ductivă.

DECIBELILOR"
Academician EUGEN BĂDĂRĂU

Astăzi problema zgomotu
lui a devenit o problemă de 
foarte mare importanță, cu 
implicații „nocive" directe 
asupra sănătății oamenilor. 
Lumea modernă este dețină
toarea unei foarte mari canti
tăți de decibeli.

Cercetările medicale cu 
arătat că în general sunetele 
cu o intensitate mai mare de 
160 decibeli au avut asupra 
animalelor în timpul experien
țelor chiar efecte mortale. 
Deci sînt lesne de presupus 
repercusiunile zgomotelor a- 
supra oamenilor, a capacității 
lor de muncă. Iată de ce în 
anumite state s-au luat mă
suri pentru oprirea claxonării,

I

pentru nefolosirea aparatelor 
cu tranzistor! în locuri pu
blice etc.

Lupta împotriva zgomotului 
continuă peste tot. Se găsesc 
mereu noi și noi metode pen
tru diminuarea zgomotelor în 
orașe.

Recomand tineretului să se 
abțină de a fi permanent în
tr-o atmosferă zgomotoasă și 
de a produce chiar el uneori 
foarte mult zgomot.

Numai așa ne vom putea 
păstra sănătatea și tinerețea.

Anchetă realizată de:
I. SA VA, F. POPA,

I. vAduva



anun{at pe diferite căi; o judicioasă organizare

TEATRE

Tropot de copite, clinchet de clopoței... și liniștea 9-a așternut

risteffle
TELEVIZIUNE

ESEURI

PAUL ANGHEL: Mulțumit, 
Măria ta ?

CARTEA • SCENA • ECRANUL • ȘEVALETUL . TELEVIZIUNE
„Diseară-i plecarea în insula mea, 
trăsura de nuc te așteaptă la scară, 
ia-ți haine mai groase și nu-ntîrzia"...

...Pereții păstrau încă, în rezonanță cu lucru
rile din jur, ecourile poeziei, cînd, într-un birou 
alăturat și modest, avea loc prima „conferință de 
presă" a Ateneului artistic al tineretului. Organi
zatorii (Comitetul raional 30 Decembrie al U.T.C. 
și casa de cultură a tineretului din același raion) 
și realizatorii manifestării (scriitori, poeți, pictori, 
sculptori, regizori, actori, critici) aveau, de fapt, 
primul schimb de experiență fructuos, prefigurau 
jaloanele acestei, pe cît de originală și îndrăz-

Avram și Ion Gh. Arcudeanu au recitat din ace
iași poeți, adăugîndu-1 și pe Marin Sorescu.

In aceeași zi, privirile tinerilor au stăruit, pe 
îndelete, în fața picturilor lui Horia Bernea și 
Neagu Paul și a sculpturilor Adinei Țuculescu, 
expoziție amenajată special în incinta casei de 
cultură. Criticii Camilian Demetrescu și Adrian 
Petringenaru au înlesnit comunicarea dintre mi
racolul pînzelor și receptivitatea tinerilor.

...„Paharul cu vorbe" degustat în barul (care-și 
pierduse complet însușirea de prozelit al T.A.P.L.)

mînale sau cotidiene de la club vor fi vii, proas
pete, de calitate.

Cred că animatorii clubului trebuie să asigure 
înainte de orice un climat cu adevărat primitor, 
stimulant, lipsit de orice rigiditate. Clubul să fie 
locul în care să aflăm de la poeți ce poezie scriu, 
de la pictori ce pictură fac, de la compozitori ce 
muzică compun.

Derivă din aceste cerințe unele mai prozaice 
(aspecte materiale și organizatorice), care își au 
importanța lor adesea hotăritoare : o adresă bine 
popularizată și un program cunoscut dinainte,

a

ATENEUL TINERETULUI

DIN PERFOR 
MANȚELE 
STAGIUNII

ROLURILE
TITULARE
ALE LUI
GEORGE
CONSTANTIN

HENRIC AL IV-LEA 
de W. SHAKESPEARE

ACEST ANIMAL CIUDAT 
de d. AROUT

a
1

JOCUL IELELOR 
de CAMIL PETRESCU

PETRU RAREȘ
de HORIA LOVINESCU

TANGO
de W. MRAZEK

Vizitatori într-una 
sălile de expoziție ale 

..Ateneului tineretului"

neață, pe atît de interesantă și plăcută între
prindere.

„E în intenția noastră dorința de-a oferi tine
rilor din raion, tuturor celor pasionați, interesante 
audiții muzicale, mici concerte de cameră, de 
jazz, cineclub, colocvii despre poezie și orice altă 
ramură a artei și științei. Vrem să inaugurăm un 
teatru experimental, o cinematecă, să amenajăm 
săli permanente pentru expoziții ale tinerilor ar
tiști plastici" (Cuvintele aparțin tovarășului Corio- 
lan Răduică, secretar al comitetului raional U.T.C.)

Pentru că „astăzi" (de fapt, 21 ianuarie 
a.c.) avusese loc debutul. Și augurii sub care se 
realizase lăsau evidente semne de prosperitate. 
„Astăzi", în Aleea Alexandru, poeții Ion Alexan
dru și Adrian Păunescu s-au întîlnit cu tineri 
din întreprinderile și instituțiile raionului ; actorii 
Anda Caropol, Ioana Manolescu, George Paul

aceluiași edificiu, n-a fost decît prelungirea fi
rească, domoală, a dialogului de pînă aci.

I. ANDREIȚA
Adrian Petringenaru . Propun : CLUBUL '68
Am asistat acum cîteva zile la deschiderea sau 

mai bine zis, la prologul unei acțiuni bucureștene 
care merită interes și atenție. Este o acțiune care 
își caută încă și formele și numele, dar dispune 
de un suflu nou, esențial Tinerilor li se oferă 
în incinta caselor de cultură un cadru material 
pe care pot să-1 valorifice potrivit dorinței lor, 
răspunzîndu-și singuri unor gusturi și unui ritm 
propriu generației.

Sugestii ? Cel dintîi și cel mai important lucru, 
este stabilirea contactului direct între valorile de 
vîrf ale creației tinere și publicul lor. Dacă aceste 
valori sînt cunoscute și solicitate cu toată încre
derea, conținutul programului, întîlnirile săptă-

Am trecut foarte recent 
pe acolo. Surpriză... Un 
zgomot neîntrerupt. O for
fotă de peron de gară. Du
șumeaua plină de mucuri 
de țigări și gunoaie. Intră 
cine vrea pe ușă, stă în pi
cioare, iese cînd vrea, un 
tonomat urlă infernal: Din 
frumosul local de altădată 
au rămas doar niște vitralii 
colorate și niște separeuri 
acum inutile.

Cauza : introducerea unui 
rînd de jocuri automate în 
locul fostului șir de mese 
exterioare. Ideea este abso
lut nefericită ! Pe un spațiu 
atit de strimt ea acela al 
Cafe-barului Cina acestea 
nu-și aveau rostul. Bineîn
țeles că se va invoca spiri
tul comercial. La care 
răspundem: „Spirit
mercial, desigur I Dar
cu prețul desființării lucru
rilor deja bine făcute".

0 Teatrul National, sala 
Comedia : REGINA DE NA- 
VARA (orele 10,00 și 15,00) ; 
OAMENI ȘI ȘOARECI (ora

19.30) ; sala Studio : CASTI- 
LIANA (orele 10,00 și 19,30); 
JOCUL ADEVĂRULUI (ora 
15,00). 0 Opera Română : 
OEDIP (ora 11,00) : TRAVI
ATA (ora 20,00). 0 Teatrul 
de stat de Operetă : CONTE
SA MARITZA (ora 10,30) ; 
ȚARA SURÎSULUI (ora
19.30) . 0 Teatrul de Come
die : CAPUL DE RĂȚOI 
(ora 10,30) ; SFlNTUL (ora 
20,00). 0 Teatrul „Lucia
Sturdza Bulandra", sala din 
b-dul Schitu Măgureanu : 
PRIVEȘTE ÎNAPOI CU 
MlNIE (ora 10,00) ; D-ALE 
CARNAVALULUI (ora 15,00); 
UN TRAMVAI NUMIT DO
RINȚĂ (ora 20,00) ; sala 
Studio : SFlNTUL MITICA 
BLAJINU (ora 10,00) ; CO
MEDIE PE ÎNTUNERIC 
(orele 15,00 și 20.00). 0 Tea
trul Mic : BĂTRlNELE ȘI 
MAREA (ora 11,00) ; ME
DALION ALECSANDRI (ora 
15,60); AMINTIREA A DOUA 
DIMINEȚI DE LUNI (ora 
20,00). 0 Teatrul „C. I. Not- 
tara*. sala din b-dul Ma- 
gheru : ACEST ANIMAL 
CIUDAT (ora 10,00) ; PE
TRU RAREȘ (ora 19,30) ; sa
la Studio : CÎND LUNA E 
ALBASTRA (ora 10,30).

Pentru copii și șco- 
1 ,,Scott în An-
10,55 Emisiunea 

12,30 Concert 
Orchestra Filar- 

Moscova. 15,00 
sportiv în ima- 
Curierul artelor 

de actualitate

9,10 
lari : filmul 
tarctlca". 1 
pentru sate, 
simfonic : l 
monică din 
Caleidoscop 
gini. 16,00 
— emisiune 
teatrală, muzicală și plasti
că. 16,30 Muzică popu
lară românească. 17,00 Cam
pionatul european de pati
naj artistic (demonstrații) ; 
transmisie de ia Văsteras 
(Suedia). 19,00 Magazin 111.
19.45 Telejurnalul de seară. 
20,00 Documente de piatră: 
Cetatea Bran. 20,15 Varietăți.
21.45 Film artistic „Reci
diva*.

spațiului în care barul cu mese și scaune ușor 
manevrabile să creeze o ambianță prielnică rela
xării și convorbirilor intime și totodată condiții 
de desfășurare în același loc a diferitelor puncte 
de program (jazz, versuri, cîntece, scenete, numere 
de balet); o anumită ținută a interiorului (mo
bilier, iluminare, colorit etc.) în care să se simtă 
prezența bunului gust (care nu costă niciodată 
mai scump decît prostul gust).

Poetul Ion HOREA — „Spectacolul public 
al poeziei"

— Ce reflecții v-a stîmit debutul „Ateneului" 
din Aleea Alexandru ?

— Am venit acolo ca spectator, îmboldit de 
o dublă curiozitate : aceea a iubitorului de poezie 
și aceea a poetului care vrea să afle în ce măsură 
tineretul e receptiv la asemenea manifestări. Și 
am plecat tot cu un dublu sentiment. Pe de-o 
parte, tot ce s-a petrecut acolo mi-a prilejuit o

O nouă piesă 
istorică 

românească

mare îneîntare : și expoziția de pictură și sculp
tură, un pas nou spre înțelegerea complicatelor 
structuri ale artei moderne, și — mai ales — re
citalul de poezie, excelent gîndit, cu acea alter
nanță între poeți și actori, cu vocea emoționantă 
a remarcabililor poeți tineri Ion Alexandru și Adri
an Păunescu, cu drumul în cerc al actorilor, spira- 
lînd ideile, cu planul secund, discret, al ilustra
ției muzicale. Pe de altă parte, o melancolie : aș fi 
vrut ca toate locurile sălii să fie pline de tineri 
care să fi venit nu cu sentimentul artistului în 
vizită la confrații lui, ci cu acela al obișnuitului 
iubitor de artă. Au fost cam puțini aceștia ; tre
buie să-i recîștigăm...

— Care sînt perspectivele pe care le între
vedeți acestei inițiative ?

— Aici e un loc unde se pot permanentiza 
spectacole de poezie. In ultimii ani, poezia de 
interior, de nuanță sufletească și-a redobîndit 
drepturile. O asemenea poezie nu se poate de
clama de la tribună, trebuie să i se găsească pen
tru răspîndirea ei în public, mijloace adecvate 
structurii ei intime. Pentru că lirismul este comu
nicare de la suflet la suflet, și pentru că astfel de 
reprezentații adaugă ceva în plus față de impresia 
unei lecturi solitare. E o dovadă certă că poezia, 
destinată șoaptei și singurătății, poate intra în 
spectacolul public, prin oamenii care i se închină 
și care o așteaptă.

Regizorul Radu Boroianu : „Un program estetic 
al tinerilor „actori"

— Ce proiecte aveți în legătură cu viitorul 
„teatru-studio" al ateneului ?

— Teatrul pe care vrem să-l inițiem se va baza 
pe o tehnică de scenă pe cît de simplă, pe atît 
de mobilă, deschizînd astfel perspectiva mai mul
tor modalități, atît în regie și scenografie, cît și în 
arta actorului. Vom încerca, pe cît e posibil, să 
nu copiem experiențele lui Grotowski sau ale 
Living-Theatre-ului (de altfel nici nu le cunoaș
tem prea bine). Dar ne va fi comună dăruirea 
artistică totală. în principal, com încerca să spri
jinim noua literatură dramatică originală.

— Cui ti va reveni sarcina înfăptuirii acestor 
gînduri ?

— In general, celor mai talentați reprezentanți 
ai celei mai tinere generații de actori, regizori, 
scenografi.

de NEAGU RADULESCU
REUȘITA EXPOZIȚIE 

PILIUȚĂ 
de la Teatrul
de Comedie

Expoziția degustătorilor
DUMITRU MICU: Lucian 

Blaga

„SĂPTĂMÎNĂ 
PATIMILOR" 

de Paul Anghel

A. Bonnard : 
CIVILIZAȚIA GREACA 

Volumul I
Elenistul elvețian Andră 

Bonnard își concepe lucra
rea pornind de la o perspec
tivă sintetică asupra civili
zației și culturii grecești. Ma
terialul factic. ale cărui pro
porții vorbesc convingător 
despre erudiția autorului, 
este organizat într-un mod 
original, subordonat unei vi
ziuni ce depășește limitele 
unui domeniu particular ca 
anvergură și ecou. O pondere 
esențială are în lucrare de
finirea spiritualității Greciei 
Antice, urmărite în toate ma
nifestările ei : politică. le
gislație, filozofie, artă etc.

Barbu : 
NORDULUI

cu totul deo-bar-Cina în plin centru al 
orașului. Era o oază odihni
toare cu un interior de bun 
gust.

un fel de „jurnal de critic", 
de un interes 
sebit.

tis?'*:

George Călinescu : 
ULYSSE

le
co-
nu

Fiecare săptămînă ' cu 
tristețile ei...

Păstram o frumoasă a- 
mintire unui elegant Cafe-

Eugen
ȘOSEAUA 

volumul II

BENEDICT

DESPRE

FILMUL DE
AȚIEANIM

Palo Alto, California, S.U.A.

O

TUDOR STANESCU

(orele 
(orele

XII
la Buzeștl

la Victoria
11.45; 14; 16,15; 

Dacia (orele 
în continuare.

(orele 
18,30 ;
8,15 ; 
orele

Desen de BENEDICT GĂNESCU, apărut în „The Magazine 
of the comunication arts“, Palo Alto, California, S.U.A.

O selecție de articole cri
tice necuprinse pînă acum 
în nici un volum dintr-o 
perioadă care premerge a- 
firmării „călinescianismului" 
(prin „Istoria literaturii"...), 
dar care îl conține deja in 
mod vizibil. Autorul ediției, 
Geo Șerban realizează și un 
capitol aparte. „Opinii"

Cunoscuții eroi ai roma
nului lui Eugen Barbu, Du- 
mitrana. Mareș, Ina. într-o 
nouă etapă a luptei lor : eta
pa pregătirii insurecției ar
mate de la 23 August. în con
dițiile rigorilor de rară seve
ritate pe care le aduce dic
tatura fascistă. Cu pricepe
rea dovedită și altă dată, 
Eugen Barbu oferă cititoru
lui o lectură edificatoare.

Interviu cu

CINEMA TO GR A FE
RĂZBOI ȘI PALE

(seriile III și IV) rulează la 
Patria (orele 10 ; 16.15; 20).

CAUTAȚI idolul
rulează la Republica (orele 
9,45; 12; 14,30; 16,45; 19; 
21,15), București (orele 9 ; 
11; 13: 15; 17; 19; 21).

UN NABAB MAGHIAR 
rulează la Melodia (orele 
8,45; 10,45; 12,45: 14.45; 16,45; 
19; 21), Festival (orele 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Ex
celsior (orele 9,30; 11,45: 14: 
16,15; 18,30: 20.45).

SERVUS, VERA 
rulează la Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). A- 
urora (orele 8,30: 10.45; 13 ;
15.30: 18: 20.30).

ÎNCERCUIREA
rulează la Capitol (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
rulează la Gri vița (orele 
9,30; 11.30; 13.30: 16 ; 18,15 :
20,30).

SUTA UNU DALMAȚIEN1 
rulează 
9,30;
20,45). 
14,30; 
16.45- 19:21).

CÎND TU NU EȘTI
(rulează la Lumina (orele 9 ;

15,45 ; în continuare 18,30 ; 
20,45), Lira (orele 15,30; 18 ; 
20,30).

CORIGENȚA DOMNULUI 
PROFESOR

rulează la Doina (orele 12 ; 
14 ; 16; 18,15; 20,30) — Pro
gram pentru copii — dimi
neața, (orele 9—10,15). Glu- 
lești (orele 15; 17; 19; 21 — 
duminica, orele 10). Modem 
(orele 9,30; 11.45: 14: 
18,30; 20,45).

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,30). Moșilor (orele
15,30: 18; 20,30).

MARELE RESTAURANT 
rulează 
popoare 
20).

DOSARUL 
rulează 
15,30; 18; 20,30). Arta 
9; 16; în continuare, orele 
18,15: 20.30).

Echipa pe drumul măiestriei; 
O după-amiază plină de peri
peții ; împlinirea ; Cei doi ur
suleți ; Pași spre Brâncuși ;
Vizita —

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

la înfrățirea între 
(orele 10.30;

— Pentru un pictor sau 
pentru un grafician, filmul 
de desene animate nu tre
buie considerat ea un diver
tisment, ca o recreație. Nici 
măcar ca o recreație activă: 
filmul de animație e o trea
bă suficient de grea și de 
interesantă ; îmi permit să 
spun asta deși nu am cola
borat decit Ia un singur 
film : Mimetism.

— Și nu se poate spune că 
începutul nu a fost de bun 
augur. Un succes de public, 
o distincție acordată filmu
lui la San Francisco... O 
primă întrebare ar fi aceas
ta : în ce măsură lumea ani
mației poate prezenta pen
tru artistul plastic, dincolo 
de o tentație pasageră, o 
certitudine ?

— Cum să vă spun, cred 
că la noi mai sini încă des
tule deficiențe In ceea ce 
privește însușirea „meseri
ei*. Prin meserie eu nu în
țeleg, pur și simplu, tehnica, 
ei însușirea acelei îndemî- 
nărl. dacă vreți, care tine de 
creație, dar foarte mult, șl 
de un meșteșug învătat ca
re îți dă posibilitatea, ca re
gizor, să expui niște idei 
simple, in mod clar. De

multe ori anumite „subtili
tăți" care apar în anugZte 
filme, publicul nu le înțe
lege. Șl e normal să fie așa 
din momentul în care filmul 
nu este văzut de realizatorul 
Iul în întregime ca un spec
tacol, în care totul, de la 
grafism la culoare, de la 
temă la subiect, trebuie să 
fie gradat, nuanfat.

— Explozia animației, cum 
denumește presa de specia
litate uriașa dezvoltare a fil
melor de animație, a atras 
imediat în studiouri, pe lîn- 
Î;ă tehnicienii existent! și pe 
oarte multi artiști plastici. 

Nu cumva și unii și alții, 
deși bine Intenționați, nu 
conlucrează, dorindu-și doar 
reliefarea propriei speciali
tăți ?

— Observația este justă 
din momentul in care atit 
la noi cit și in alte cinema
tografii toti realizatorii nu 
vor să facă decît filme „sub
tile", „experimentale", „fi
lozofice etc., etc. La o adică, 
excesul nu ar fi deloc rău, 
dar nu știu dacă toți au da
tele necesare pentru aceasta. 
De exemplu, „experimente
le" lui Mc Laren se pre
zintă totuși in fata publicu-

lui ca niște produse artisti
ce finite. Și e normal să fie 
așa. Nu cred că este bine să 
oferi spectatorului un labo
rator, ci numai produsele 
lui. Șl dacă se spune, și sin- 
tem toți de acord cu asta, că 
cinematografia are avantajul 
artei cu cel mai mare pu
blic, atunci toți cei care se 
ocupă sau se vor ocupa cu 
filmul tn general și deci șl 
cu filmul de animație, tre
buie să accepte „regula jo
cului* și să-și merite atenția 
și respectul spectatorului.

Lumea filmului de anima
ție înseamnă și basmele 
pentru preșcolari și școlarii 
mici, și pelicule serioase, și 
parodiile amuzante pentru 
adultl, și genericul unor fil
me eu actori și chiar dese
nul animat cu tematică di
dactică. Și cite și mai cite. 
Nu cred că trebuie să fim, 
neapărat, vînătorl de premii. 
Poate că dacă am reuși să 
aducem filmele noastre de 
animație la nivelul la care 
să putem face cu ele comerț, 
adică să fim Ia nivelul la 
care să intereseze plata stră
ină, vom fi mult mai efi
cienți, atit pentru economia 
cit și pentru arta națională.

— Spre exemplu, se vor
bește mereu despre școala 
de la Zagreb. Mi-aș permite 
să întreb dacă, în afară de 
filmele văzute, purtînd girul 
lui Vukotic. școala de la 
Zagreb nu-și are și o sem
nificație aparte prin felul în 
:are funcționează acest stu- 
diou ?

— Desigur. Și ar fl bine 
să înțelegem prin documen
tare nu numai filmele unui 
studiou, ci și felul in care 
se muncește acolo. Eu insă 
aș vrea să dau următorul 
exemplu : toate studiourile 
de animație serioase produc 
în primul rînd filme pentru 
televiziune. Personal am fă
cut prin amabilitatea Iui 
Alexandru Stark, citeva ge
nerice la emisiunile T.V. 
Am vrut să fac și citeva ge
nerice animate, dar, deo
camdată televiziunea nu are 
instalațiile necesare. Poate

ar trebui o colaborare mai 
strînsă între Anima-film 
și Televiziune. Șl nu nu
mai in sensul transmite
rii prin intermediul mi
cului ecran a producției stu
dioului, ci prin nevoia de a 
avea, deci de a produce, fil
me de animație speciale 
pentru emisiunile T.V.

— Interesul pe care îl a- 
cordați animației se va con
cretiza și prin alte filme ?

— Am citeva scenarii, 
care se află, cum se spune, 
în faza discuțiilor cu stu
dioul. Scenarii care să per
mită diverse modalități de 
animație. Știu că unul se 
numește „Cruciada a 9-a“, 
celelalte le am finisate în 
minte, le văd cum vor fl 
dar nu le-am decis încă tit
lurile.
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La rugămintea mai multor 
elevi din Cluj, redacția l-a 
solicitat pe cunoscutul pro
fesor clujean, Vasile Bologa, 
să ne vorbească despre :

Îmi este greu, ca om în 
vîrstă, șă răspund la solici
tarea ca să mă pronunț asupra 
lecturii adolescenței, deoa
rece condițiile fi preocupările 
adolescenței mele au fost atît 
de diferite de ale celei de 
azi; de bună seamă nu am 
destulă comprehensiune pen
tru problema așa cum se pre
zintă în zilele noastre. Simt 
că sînt în primejdia să expun 
puncte de vedere complet în
vechite. Voi evita să mă pro
nunț asupra actualității; mă 
voi mărgini să depun firele 
amintirilor. Ce lectură aveam 
eu la vîrsta de 12—18 ani ? 
Aci trebuie din capul locului 
să distingi două faze : lectura 
în epoca de trecere de la co- 
pilările spre o incipientă ma
turizare, așadar la vîrsta de 
12—15 ani și aceea a anilor 
16—18. Este o cenzură clară 
între ele. Cînd eram de 12 
ani se mai făceau simțite 
predilecțiile pentru lectura 
copilărească. Încă mă inte
resau fi mă pasionau basmele.

Ispirescu, frații Grimm, Ander
sen îmi incitau fantezia — și 
lucru de care îmi dau abia 
acuma seama — îmi sensibi
lizau gustul pentru poezie, 
pentru o estetică literară naivă 
dar fermecătoare. Sînt convins 
că această lectură a jucat un

le-am înțeles frumusețea și 
valoarea. In schimb, ceea ce 
mă pasiona era literatura de 
aventuri. Era de două cate
gorii, de greutate specifică cu 
totul diferită. Pe de o parte 
broșurile aruncate în comerț 
de dragul cîștigului, fără va
loare literară, cite o dată chiar 
execrabile în ceea ce privește 
stilul, limba și conținutul, tyu 
eram în stare să le disting de 
categoria a doua, valoroasă. 
Mă pasionau în aceeași mă
sură. Știam că mama nu le

bine strunită nu ajungea la 
exagerările și goana după sen
zațional, din broșurile ieftine 
pomenite. Sînt convins că a- 
cest fel de lectură „eroică" în 
mod imperceptibil mi-au dez
voltat gustul pentru viitoare 
lecturi literare mai profunde. 
Tot în acea vreme am dat de 
romanele și nuvelele lui Co
nan Doyle, „Sherlock Holmes". 
Anume nu folosesc pentru 
ele termenul de literatură 
„polițistă". Deși se brodau 
totdeauna în jurul unei crime

ta o literatură nepretențioasă, 
senină, de felul acesta cu 
prea puțină tendință spre 
satiră, în schimb cu un umor 
prietenos, care uneori te fă
cea să rîzi cu hohote. Pe 
calea aceasta am ajuns să în
țeleg de atunci umorul bonom 
englez, mai ales la Dickens, 
(ale cărui calități scriitori
cești superioare nu le puteam 
aprecia încă) care mă bucura 
mai ales prin acel rîs sec, 
domol, atît de tipic anglo- 
saxonilor. Astfel l-am desco

tirile lui Tabre au fost de-a 
dreptul înghițite de mine la 
vîrsta de 14 ani. Dar în gene
ral încă nu aveam spiritul 
deschis pentru o lectură știin
țifică susținută.

Interesul pentru aceasta s-a 
deșteptat în clasele superioare 
ale liceului de la 16 ani în colo. 
Am avut norocul să fiu elevul 
unor excelenți profesori de 
chimie si fizică. Ceea ce mi 
se oferea în clasă nu mă mai 
satisfăcea. Cunoscînd bine 

1 limha germană am dat de

mă documenta asupra filo
zofiei moniste și la 18 ani am 
citit, cu creionul în mină, 
„Enigmele lumii" și „Minunile 
vieții" de Ernst Haeckel. A- 
vînd o lectură mai ales în 
limba germană, m-am stră
duit să cunosc și literatura de 
popularizare științifică româ
nească. M-am abonat la re
vista „Natura" fi prin ea am 
putut să cunosc o serie de 
foarte buni popularizatori ai 
științelor din Țara Veche. Pro
zatorii noștri îmi plăceau, eram

va^boco» LECTURILE ADOLESCENȚEI
om de știință emerit °

rol important în propensiu
nile mele de mai tîrziu pen
tru literatură. In clasele infe
rioare ale liceului începuse și 
lectura obligatorie: opere li
terare recomandate de pro
fesori, adaptate mentalității 
și înțelegerii unui copil care 
începea să aibă un orizont cul
tural oarecare. Aceste citiri 
impuse de multe ori creau o 
atitudine de rezistență; mai 
tîrziu abia, cînd mintea în
cepea să mi se coacă, reluînd 
cele cetite odinioară la cerere,

poate suferi și le citeam pe 
ascuns. Dar tot atît de mult 
îmi plăcea literatura de aven
turi hună. Îmi aduc aminte 
cît de mult m-a impresionat și 
m-a preocupat Odiseea și 
lliada, povestite pentru copii, 
în proză, de un hun scriitor. 
Mai existau atunci — și for
mau centrul interesului nos
tru — frumoasele povești cu 
indieni, de Fennimoore Coo
per, Karl May etc. Ele aveau 
o adevărată valoare literară; 
fantezia autorilor, bogată, dar

(fără etalarea reclamagistă și 
excitantă a înseși amănunte
lor ei), ele erau înainte de 
toate bine construite psiho
logic și constituiau măiestrite 
demonstrații de logică. Alcă
tuiau o literatură de calitate. 
(Chiar acum, la bătrînețe, le 
recitesc cu plăcere.) Paralel 
cu aceste lecturi mă pasiona 
literatura umoristică. Am a- 
vut întotdeauna un simț pro
nunțat pentru umor; mi l-am 
păstrat pînă acuma, el îmi 
înseninează bătrînețele. Exis

perit și pe Mark Twain. Pe 
aceeași cale am început să 
gust încă din acea vreme pe 
Caragiale. Era o apropiere 
încă, superficială, fără înțele
gerea criticii sociale, dar în
viorătoare. Iată aria lecturilor 
mele în această primă epocă. 
Ca o lectură mai serioasă în
cepuseră să mă intereseze po
vestiri istorice și cele de 
popularizare a zoologiei, pen
tru care aveam de atunci o 
pasiune deosebită. „Viața ani
malelor" de Brehm și poves

volumele — într-adevăr re
marcabile — ale colecției 
„Kosmos". Era o literatură de 
popularizare inteligentă a 
științelor, la un înalt nivel, 
niciodată vulgarizatoare, în
totdeauna însă fi de valoare 
literară. In frunte era Wilhelm 
Bolsche, grație căruia am 
putut să mă documentez în
tre 16—18 ani asupra princi
palelor probleme ale biologiei 
ți geologiei, înainte de toate 
asupra evoiuționismului. Prin 
ele mi s-a deschis pofta de a

fericit să constat că ei nu 
sînt întru nimic inferiori celor 
străini, iar poeții noștri mari, 
Eminescu, Coșbuc, Goga, îmi 
ofereau prilej de a-mi exer
cita înțelegerea pentru lite
ratura beletristică și gustul 
pentru frumos. Ar însemna 
însă să nu spun adevărul, 
dacă nu aș mărturisi că și în 
această fază de maturizare, 
literatura de aventuri și cea 
umoristică ocupau mai de
parte un spațiu important în 
lectura mea. Repet că nu în-

drăznesc să mă pronunț critic 
asupra lecturii adolescenților 
de azi. Cred că aș părea foar
te învechit. Un lucru însă 
afirm cu toată convingerea. 
Ori care ar fi preocupările 
speciale ale unui tînăr de 
azi, care în mod necesar o 
pornește încă din clasele li
ceului spre anumite speciali
zări (lectură științifică — în 
care nu includ însă cea fan- 
tastico-științifică, pentru care 
nu prea am înțelegere — cea 
istorică, mai rar cea filolo
gică), cred că nici unul nu 
se poate să se dispenseze de 
o continuă lectură beletristică. 
Ea trebuie să existe întot
deauna în preocupările inte
lectuale, ca un mijloc de de
pășire a pozitivului, de înăl
țare în sfere mai înalte, mai 
senine. Afirm că aceste sfere 
pot fi atinse înainte de toate 
prin lectura clasicilor. Actua
litatea literară pretutindeni, 
nu numai la noi, este într-o 
fierbere din care abia în 
viitor se va decanta cea ce va 
rămîne de valoare perenă. 
La încheiere . un avertisment. 
T eleviziunea, cinematograful 
etc. nu pot să înlocuiască 
lectura I Au o notă de efe
mer care abate de la adîncire. 
Numai lectura care vrea să 
pătrundă în afunzime, lec
tura cu creionul în mină fi cu 
fișa alături, îți permite o te
meinică însușire a valorilor 
intelectuale și spirituale.

BOTAFOGO,
dar nu cel din Rio

După tnfrîngerea 
suferită în fața lui 
Botafogo, selecționa
ta alcătuită de An
gelo Niculescu, ne-a 
spulberat nu mai de
parte decît a doua 
zi, ori ce urmă de 
amărăciune, învin- 
gind cu exact ace
lași scor, 6—2, pe 
Firacicaba.

Și poate de aceea, 
cititorii vor amănun
te. In lipsa unor 
cronici — Brazilia 
este foarte departe 
și trimișii Federației 
prea „ocupați" — le 
oferim, totuși, cîteva 
date despre fotbalul 
brazilian, in general, 
care pot, intr-o oa
recare măsură, să 
situeze pe scara va
lorilor reale izbînzi- 
le fotbaliștilor noș
tri.

1. In Brazilia sint 
23 de state. Fiecare 
stat are Federația sa 
șl campionatul său 
propriu. Numărul 
jucătorilor de fotbal

— circa 17 000 000. 
Cei 400 000 de fotba
liști legitimați din 
statul Sao-Paolo, a- 
parținind la 660 de 
cluburi se întrec în 
cadrul mai multor 
divizii. Fiecare divi
zie numără 14 echi
pe. Botafogo (nu ce
lebra echipă din 
Rio, ci Botafogo din 
Ribeirao — orășel la 
300 km de Sao-Pao- 
lo) — cea care ne-a 
învins cu 6—2, ocu
pă în divizia I-a, lo
cul 9. In cele două 
meciuri susținute în 
acest an, în compa
nia Iul Santos a fost 
înfrîntă cu 18—0 ! 
Echipei, căreia națio
nala noastră i-a în
scris doar 2 goluri, 
Fele i-a administrat 
singur mai mult de 
o duzină — 13 !

2. „France Fotball" 
intr-un articol des
pre fotbalul brazi
lian, ne dă situația 
clasamentelor ligii 
statului Sao-Paolo la

data de 15 decem
brie (cînd fotbaliștii 
au luat obișnuita va
canță de o lună de 
zile). In aceste cla
samente, învinsa 
noastră, PIRACICA- 
BA, nu figurează. 
Am învins deci un 
adversar care nici 
măcar printre pri
mele 345 de echipe 
ale Braziliei nu fi
gurează.

3. La meciul „se
lecționata Angțlo Ni
culescu" — Piraci- 
caba, intrarea a fost 
liberă. Un deputat 
local a ținut să-și 
distreze alegătorii și 
să le cîștige voturile 
oferindu-Ie o parti
dă de fotbal cu „o 
națională europeană 
care a învins Spania 
și Portugalia" — 
cum suna reclama.

INTER

MEZZO

ILUSTRAT
■’STARURILE

CEL MAI
„LUPTELE INSEAMNA: FORȚA, TEHNICĂ, ATENȚIE, 

ABILITATE, HOTĂR1RE, REFLEXE... DIN ÎMBINAREA 
LOR IESE... AURUL MEDALIILOR"

(ION BACIU)

TARE

£ Tot mai frecvent, Sofia Loren 
adaugă strălucirii persoanei sale 

£ un ornament inedit: tinerețea 
incredibilă a mamei — frumoasa 

— Romilda, actriță de music-hall, 
" supranumită cîndva Greta Garbo 

a Italiei. Cînd să fi fost aceasta ?, 
Misterul este strașnic apărat.

DIN L UME

Tînăra atletă 
rapidistă Virgi
nia Bonei a sta
bilit recent, cu 
1,71 m., un nou 
record republi
can de sală la 
săritura în înăl
țime junioare. 
Performanța, bi
ne cotată pe 
plan internațio
nal, inferioară 
cu numai 2 cm. 
recordului repu
blican în aer 
liber care-i a- 
parține se în
scrie pe linia re
zultatelor de 
prestigiu ale e- 
levei profesoru
lui Constantin 
Dumitrescu de 
la care așteptăm, 
în continuare 
noi... vești.

ION BACIU, campion 
mondial Ia lupte :

vîrsta i 23 ani ;
înălțime : 1,62 m ; 
greutate : 57 kg ;
locul nașterii: comuna Tu- 

pari ;
anul începerii activității 

sportive t 1959 la clubul „Ra
pid" ;

primul antrenor : Dumitru 
Hîtru ;

din 1964 activează la clu
bul „Steaua", antrenor: 
Gheorghe Șuteu.

Performanțe :
1961, 1962, 1963 : campion 

al României la juniori ;
1964 : vicecampion al Ro

mâniei la seniori ;
1965, 1966, 1967 : campion 

al României la seniori ;
1964 : medalii de aur la 

Turneele internaționale din 
Ungaria și Iugoslavia ;

1965 : medalia de aur la 
Turneul internațional din Ce
hoslovacia ;

1966 : medalia de bronz la 
„Europene" ; „Maestru al 
sportului" ;

1967 : medalia de aur la 
Turneul internațional din Bul
garia ; medalia de aur la Tur
neul preolimpic din Mexic ; 
medalia de aur la Turneul 
internațional de la București; 
medalia de aur și titlul de 
CAMPION MONDIAL;

„Maestru emerit al sportu
lui" ;

„Cel mai bun sportiv al 
anului".

„Ah, bucu
riile astea, le 
simți că-ți a- 
pasă pe umeri - 
chiar dacă u- 
merii sint de... 
luptător 1 Bucu
riile mari, în
seamnă, răspun
deri tot atît de_ •«< mari .

„Micuțul meu" 
Cristian se aco
modează repede 
cu „salteaua". 
Și medaliile îi 
plac. 11 las anu
me să se obișnu
iască cu ele, cum 
au făcut cu mine 
maeștrii Dumitru 
Pîrvulescu și Ion 
Cernea. Căci cine 
știe ? Gustul 
vine..."

Confesiunile marilor campioni olimpici

„îl am în față pe japone
zul Hanahara. Nu am dormit 
toată noaptea, iar emoțiile 
îmi sporesc starea de obosea
lă. Mă apropii de el, îl ating 
și în clipa aceea uit totul. 
Chiar și de întinderea de 
mușchi, chiar și dc injecția 
cu novocaină. Abia în clipa 
în care arbitrul îmi ia mina 
și mi-o ridică, înțeleg că apla
uzele îmi sint adresate".

★

„După ce am devenit cam
pion mondial, mă batea 
gîndul să mă retrag din 
sport ! Imposibil. Cînd Olim
piada se anunță la orizont, tu, 
cel care-ai justificat odată 
speranțele, devii, cel puțin 
teoretic, o medalie".

OM

„Cînd urci pe saltea nu mai 
există nimic în afară de do
rința de a învinge. Numai 
că acest lucru îl simt doi oa
meni deodată"»

In timp ce la Grenoble 
grădinarii pregătesc miile 
de trandafiri ce vor fi 
aruncați din văzduh peste 
capetele sportivilor din 
toată lumea, veniți la 
Olimpiada Albă, eu voi 
derula pentru cititori con
fesiunile marilor campioni 
olimpici.

In fantasticul convoi al 
laureaților, ce urcă spre 
Olimp, mi-a fost dat să cu
nosc pe mulți din oamenii- 
legendă despre care se 
vorbește de ani fi ani.

L-am zărit chiar pe He- 
rodot și mi-am amintit că 
el a citit nu o dată la Olim
pia pagini din scrierile sa
le. L-am văzut, de aseme
nea, pe Teogene din Tasos, 
maestru la alergări fi pu
gilat, ca fi pe uriașul Po- 
lidamas din Tesalia, neîn
trecut la luptele de pan- 
crațiu, despre care se spune 
că a ucis un leu cu mîinile 
goale !

— Pari nedumerit, Poli- 
damas, ii spun voinicului 
ce s-a oprit acum în drep
tul unei fetițe.

— Nu înțeleg ce caută 
copila aceasta printre noi. 
N-o cunosc.

— Milioane de oameni o 
știu insă. E Sonja Henie.

„Zina oglinzilor de ghea
ță" e gaia să plingă. O

mîngîi și mă străduiesc să-i 
explic că pe vremea lui Po- 
lidamas nu existau cam
pioane olimpice, cu atît 
mai puțin la... patinaj ar
tistic. Anticii nu au orga
nizat Jocurile de iarnă. Ele 
încep să se dispute de-abia 
din 1924, la Chamonix.

Remarc că lingă fetița 
buclată pășește o doamnă 
încărunțită de ani, dar cu 
un mers neobișnuit de

— Ce v-a interesat în 
copilărie, în afară de ju
cării ?

— Să nu uitați că tatăl 
meu fusese la sfîrșitul se
colului trecut campion 
mondial de ciclism și că 
sportul avea o bază deci în 
familia noastră. Am urmat 
mai întii o școală de dans, 
iar la 11 ani eram cam
pioana Norvegiei la pati
naj artistic.

donat decît ca sportivă. 
M-a atras cu putere filmul. 
Așa se face că am ajuns la 
Holywood.

Cititorii mai tineri știu 
poate mai puține lucruri 
despre drumul pe ecran al 
acestei mari campioane 
olimpice. Și astăzi cinema
tecile programează filme de 
succes în care joacă „Zina 
ghețurilor".

Debutul și l-a făcut în

w

Era cazul ? Părul se mai schimb 
bă.„

a Cînd a coborît pe aeroportul 
din Londra modestă, cuminte, 

— surâzătoare, cu beretă și păr 
" scurt, Brigitte Bardot a provocat 

stupoare.

•REFLECTOR

unde am jucat alături de 
Milland Ray.

— Cu filmul ați termi
nat-o ?

— Regizez acum specta
cole de balet pe gheață. 
(Unde sint volutele ei de pe 
oglinda patinoarului ?...)

★
Nu observasem că dialo

gul era urmărit de un tinăr 
aflat in apropiere.

— A, Tonny Sailer I

W

STELE PE ZAP ADA
sprinten. înțelege nedume
rirea mea.

— Eu sînt Sonja Henie 
— cea de azi. Nu mă mai 
recunoașteți ?

Memoria mea face un 
efort și pătrunde dincolo 
de ridurile vîrstei, redes
coperind chipul fermecător 
al fostei campioane olim
pice, ajunsă după aceea 
celebră stea de cinemato
graf.

— E nepoliticos să vă în
treb cînd v-ați născut ?

— Nu. Eu nu-mi măsor 
vîrsta în ani. M-am născut 
la Oslo, în aprilie 1913.

In cariera mea am cu
cerit 10 titluri de campi
oană mondială, 6 medalii 
de campioană a Europei și 
de 3 ori am fost declarată 
campioană olimpică. Pen
tru prima dată am ciștigat 
la Olimpiada de la St. Mo
ritz. Aveam 15 ani. Ambi
țiile nu s-au oprit aici. Am 
urcat pe podiumul olimpi
cilor în anul 1932 la Lake 
Placid și în 1936 la Gar- 
misch — Partenkirchen.

— Cum se face că ați 
abandonat patinajul la nu
mai 24 de ani ?

— De fapt nu l-am aban-

1937 cu filmul „Una dintr- 
un milion".

Apoi, balerina cu patine, 
joacă în „Gheață subțire", 
„Steaua norocului", „Țara 
de ghiață", „Romanță pe 
zăpadă".

— Sonja, care peliculă 
ne-o recomanzi, acum, cînd 
ai renunțat la platoul de 
filmare ?

— Cred că „Serenada 
din Valea Soarelui", reali
zată in 1941 in regia lui H. 
B. Homberstone și avind 
partener pe John Payne. 
Îmi place la fel și filmul 
„Totul se petrece noaptea",

— Am auzit că discutați 
despre film, fi cum filmul...

— Știm. Ai devenit actor 
de film și cîntăreț de mu
zică ușoară,

— N-ai vrea să discutăm 
mai întii despre campionul 
olimpic Sailer ? De exem
plu, cum ai ajuns să schiezi 
atit de bine ?

— Eram campion înain
te... de a fi. Știți, tatăl meu 
fusese cabanier în Kitzuhel. 
Am fost nevoit încă de co
pil să fac diferite curse pe 
schiuri spre casă...

— Cel mai mare succes ?
— Im Olimpiada de iar-

nă de la Cortina d’Ampez
zo, din 1956. Am ciștigat 
medalia de aur la slalom ™ 
uriaș, special și la coborire. 
Campionatele mondiale din a 
1958 mi-au adus primul loc ™ 
Ia slalom uriaș, coborire 
și combinata alpină. £

— La 20 de ani campion w 
olimpic. De ce ai abandonat 
schiul atît de repede, nu- a 
mat la 24 de ani ? ™

— Am făcut-o la aceeași 
virstă cu Sonja, fi pentru A 
același motiv : filmul.

— Am văzut și noi acum 
2 ani „O stea cade din cer". fh 
Simpatic. w

— Voi mai realiza, sper, 
destule. Pe curînd I

M-am despărțit cu regret 
de acest „Diavol al zăpezi- 
lor", care a devenit insă in- Q 
geraș... pe ecran. Tocmai 
mă gindeam să-l opresc _ 
pe marele campion olimpie? 9 
de înot Johnny Weissmiiler, 
alias Tarzan, cînd mi s-a 
transmis un apel. Secreta- 9 
rul de redacție mă așteaptă 
să predau rîndurile pentru a 
pagina de astăzi. Mă gră- "

Un desenator american și-a 
imaginat frumoasele vedete de 
astăzi ajunse în pragul bătrîne-

ții. Care va fi fost din schițele da 
mai jos Brigitte Bardot ? Care să 
fi fost Vanessa Redgrave ?,

Geraldine Chaplin în chip de 
polițist al anilor ’30 pe străzile 
Londrei. „N-o să-l imit nici 0 
dată pe tatăl meu" — declarase 
talentata actriță în timpul turnă
rii filmului lui James Bond „Ca
zinoul regal". Dar s-a depășit pe 

besc deci spre tipografie. sine. Nu-l recunoașteți pe Char- 
La viitoarea noastră întii- ® fot ? 
nire, un reportaj despre 
Tarzan și alți olimpici care 
au evoluat și pe careul ma- V 
gic al cinematografului.

a E-3ABISTIDE BUHOIU



non serial
pricina și m-au pus pe mine
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după voi cu metroul.

ÎNTOARCEREA TATĂLUI POCĂIT
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Cu mulțumiți pentru atenție, 
Al dumneavoastră El Fugăritul

P. conf. GH. NEAGU

„EU, FUGĂRITUL" RĂSPUNS PROMPT

de ION BAIEȘU VINA E ALCOOLUL

mina

oertă furios ;

de al-

(I)
sape

de NICOLAE MINEIcit se

Orientarea
berzei

sau al-

MIC TRATAT DE PROFITOLOGIE

groapa 
groapa

bine 
sape

nu știu 
dintre ei 
mai acti- 
propriiie

nici o

domnule, 
fi vrut să

depinde 
la caz. 
adevă-

— ...Ca femeie, le-am adus copilul. Tu măcar, 
țin-te de el, să-i dea pensia...

și căzură în 
yar acestea 
suficient de

eu, 1 
v-aș 
că-mi 
mea.

') Prescurtare frecvent 
utilizată de specialiști 
pentru a desemna pe 
homo profitans.

UMOR

nu treacă prin 
lor.

— De-aia e 
ca fiecare să-și 
groapa lui, ‘

După ce terminară 
masa se apucară mai

, ___ con
simți bărbierul schițînd o ple
căciune de scuză. Numai al
coolul înăsprește pielea așa 
de mult...

mult ca și regelui. 
, bărbierindu-1 pe

crescut, fiule, între timp. Nici nu 
așteptam să fii atît de mare !

— Și tu, atît de... mic!

.CINE SAPĂ

SATIRA

Onorată televiziune.
Urmăresc plin de indignare se

rialul „El Fugitivo", pe care îl 
transmiteți în fiecare sîmbătă, la 
orele 21,00. în fond, ce face a- 
cest „El Fugitivo" ? Fuge, se 
ascunde de poliție, vrea să afle 
cine i-a ucis nevasta. Ei și, ce-i 
cu asta ? Ținînd seama și de fap
tul că acest film se apropie de 
sfîrșit, vreau să vă propun un 
nou serial, care va dura 15—18 
ani, în care protagonistul să fiu

nica a întreținut relații intime și 
că Bombonel nu e al meu ci al 
lui — motiv pentru care am di
vorțat. Tovarășii de la tribunal 
n-au vrut să meargă la fața 
cului să-l caute pe individul

martori mincinoși, că o bateam 
și veneam acasă în patru labe, 
în primul rînd, că nu o bateam 
de fel. Ea era o ființă foarte plă- 
pindă și avea mereu amețeli. Eu 
încercam s-o prind, dar ea 
lovea de palmele mele. Ca 
un bibelou o țineam... numai în
tre palme. E drept că veneam a- 
casă în patru labe, dar asta din 
cauza poleiului. Decît să cad, 
mai bine mă foloseam și de 
mîini.

Anghelina a făcut doi gemeni, 
înainte de divorț, am întrebat-o 
cine e tatăl copiilor, iar ea a re
cunoscut, cu gura ei. Mi-a spus-o 
franș, de față fiind și 12 mar- 

Nabuco- 
noastre

GROAPA ALTUIA

CADE SINGUR

IN EA

Doi oameni săpau 
e un cîmp două 

gropi alăturate. Unul 
săpa o groapă, altul 
o groapă. Cind și 
cînd oboseau și se 
opreau din lucru, 
pentru ca să scuipe 
în palme. Uneori in
trau în vorbă.

— Groapa aceea pe 
care o sapi este 
groapa dumitale ?

— Da, este groapa 
mea. Dar groapa pe 
care o sapi dumnea
ta a cui e ?

— Este groapa
mea.

— Eu cred că e 
foarte bine ca fle
care să-și 
groapa lui.

— Da, e
poate de normal.

Săpară mai depar
te. Soarele se ridică 
de două suliți pe cer. 
Li se făcu foame și 
începură să mănînce.

— Domnule, zise 
unul dintre ei cu 
gura plină, scuză-mă 
că te întreb : îți face 
plăcere să-ți sapi 
singur groapa ?

— Da, domnule, 
pentru că o sap spre 
folosința mea perso
nală, nu pentru ca 
să o valorific.

— Deci nu ești un 
profesio-

pa mea intenționat. 
S-au mai cunoscut 
cazuri.

— Vreți să faceți 
aluzia că cineva ar 
putea săpa groapa 
altuia cu premedi
tare ?

— Fie cu premedi
tare, fie cu casmaua.

— In orice caz.'eu 
nu v-am săpat groapa 
cu intenție. Pur și 
simplu am confun- 
dat-o. Pentru că și 

la rîndul meu, 
putea acuza 

i săpați groapa

eu. Filmul cred că ar fi foarte 
nimerit să se numească „Eu, Fu- 
găritul“, care în traducere exac
tă înseamnă : Eu fug. Pentiu că, 
să știți dv., eu fug de 15 ani, da
că nu mai mult, uneori sînt 
prins, dar reușesc să fug din nou 
în cîteva vorbe; tot într-o fugă o 
țin. Spre deosebire de El Fugi
tivo, Eu Fugăritul nu urmăresc 
pe nimeni, ci alții mă urmăresc 
pe mine. In ruptul capului nu 
vreau să știu ce se întîmplă cu 
nevestele mele (foste I) dar ele, 
iubitoare cum le știți, vor să știe 
în fiecare lună — la salariu — 
unde sînt. Să vă explic mai pe 
larg cum stau lucrurile. Cu pri
ma nevastă, Bombomca, m-am 
căsătorit acum 17 ani. Imediat 
după nuntă am petrecut 2 ani 
de zile pe cel mai înalt vîrf din 
Munții Himalaia (nu-i rețin nu
mele), unde se spune că nu a 
ajuns picior de om. Aici s-a năs
cut și Bombonel. Am aflat însă 
că prin acești munți umblă un oa
recare Everest — un tip foarte 
înalt — cu care cred că Bombo-

pricina și m-au pus pe mine să 
plătesc pensie alimentară. De la 
această gravă eroare judiciară am 
adăugat numelui meu pseudoni
mul de : „Eu, Fugăritul".

Cu a doua nevastă, Rozica, 
m-am căsătorit din dragoste. O 
iubeam ca un nebun, o iubeam 
pină la ultimul leu. Ea susținea 
că beau banii, lucru inexact. Știți 
și dv. că banii trebuie să circu
le, așa că și eu făceam tot ce era 
posibil ca acești bani să umble. 
Nu știu cum s-a făcut, dar ne- 
vastă-mea (fostă) a făcut și ea un 
copil, o fetiță. Aici s-a întîmplat 
a doua gravă eroare judiciară. 
Cînd a născut Rozica, eu nici nu 
eram cu ea, ci cu Anghelina. Dar 
poți să-i convingi pe judecători ?! 
Ei știu una și bună : grupa de 
stage, asemănarea etc., etc., par
că n-au voie oamenii să semene 
între ei. Seam mă ele tramvaiele 
unul cu alte' -Mr oamenii! Și, 
iar poprire pe salariu pentru 
pensie.

Anghelina a dat ea divorț de 
mine. A declarat,

tori : ,,I-am făcut cu 
donosor!". Mărturiile 
nu au avut efect, deoarece, după 
cîte am aflat, acel Nabucodono- 
sor era rudă cu președintele tri
bunalului și gata : altă poprire pe 
salariu pentru pensii alimentare ! 
Și atunci, am hotărit să fug. De 
la București, la Baia Mare, de la 
Baia Mare la Suceava, de la Su
ceava la Cogealac, de la Cogea- 
lac la Urziceni și așa mai de
parte. încerc să mi se piardă ur
ma. Față de „El Fugitivo", Eu 
Fugăritul sînt urmărit de 4 ne
veste, 5 copii, miliție și procura
tură, cadre și personal, deci nici 
nu poate fi vorba de vreo com
parație.

în caz că sînteți de acord Cu 
propunerea mea, spuneți lui El 
Fugitivo că la prima emisiune 
să-mi facă un semn discret cu o- 
chiul stîng. Nu vă pot da adresa 
pentru că ar însemna ca din Eu 
Fugăritul să devin Eu Prinsul și 
un asemenea serial n-ar avea 
nici un farmec.

Pe timpuri, cînd Goethe 
nu era încă un mare și re
cunoscut poet, se plimba prin 
parcul de la Weimar. Pe o 
cărare îngustă, pe care nu 
putea trece decît un singur 
om, el se întâlni cu un critic 
literar, care era pornit îm
potriva lui desființîndu-i toate 
operele. Stînd față în față, 
criticul exclamă arogant:

— Eu nu ocolesc pe nici- 
un nebun !

— Eu, în schmb da, răs
punse Goethe eliberînd că
rarea.

într-o zi, un berlinez se 
plimba împreună cu familia 
sa prin centrul orașului. Sea
ra, cînd trebuiau să se în
toarcă acasă, tata opri un 
taxi și întrebă pe șofer: — 
Vă rog să-mi spuneți exact, 
cît costă drumul pină la Grii- 
nau ?

Șoferul, simțind zgîrcenia 
omului, răspunse ironic : — 
Vreo douăzeci de mărci pen
tru dumneavoastră și soția 
dumneavoastră ; pe copii îi 
duc gratuit.

Cu o vădită bucurie, tata 
se adresă copiilor : Urcați-vă, 
copii, repede ! Nenea vă duce 
acasă. Mama și cu mine ve
nim

Regele Frederic August 
din Saxonia avea un frizer, 
căruia îi plăceau vinurile la 
fel de i 
într-o zi, 
rege, avu ghinionul să-1 taie. 
Acesta îl

— Asta e numai și numai 
datorită blestematului 
cool ?

— Da, din păcate,
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gropar 
nist ?

— Nu, 
deși aș 
fiu pentru că este o 
meserie serioasă și 
foarte filozofică.

— E adevărat, me
seria prezintă acest 
avantaj, dar prezintă 
și un dezavantaj : 
toți groparii suferă 
de complexe. Iar din 
cauza complexelor 
devin bețivi 
coolici.

— Asta 
și de la caz

— E oare 
rat că groparii pro
fesioniști lucrează 
mînă-n mină cu clo
potarii 1

— Și cu dricarii. 
Sint o adevărată 
mafie. Nu e mort să

departe de treabă. 
După multe ore de 
lucru, cînd gropile 
erau gata, unul din
tre ei se uită bine în 
jur și zise :

— Domnule, poate 
vei rămine surprins, 
poate nu vei rămîne 
suprim, dar am să-ți 
spun ceva foarte ne
plăcut. Dumneata 
sapi groapa mea.

■■— Domnule, mă
insulți !

— Să-ți explic lo
gic. Cînd am reluat 
lucrul după masă, 
fără să ne dăm sea
ma. eu am pornit să 
sap groapa dumitale, 
iar dumneata pe-a 
mea.

— Mă întreb, dom
nule, dacă dumneata 
nu mi-ai săpat groa-

— Domnule, pe 
mine nu mă intere
sează dacă eu îți sap 
groapa dumitale, ci 
faptul că dumneata 
îmi sapi groapa mea. 
De ce ? Pe ce mo
tiv ? Pe ce criteriu ? 
Cu ce drept ?

Cei doi se indig
nară atît de tare in
cit iși pierdură echi
librul 
gropi, 
erau 
adinei pentru ca să 
nu mai poată ieși 
din ele.

— Ai văzut, dom
nule, spuse unul din
tre ei cu ciudă, am 
căzut în groapa du
mitale !

— Dar eu n-am 
căzut în groapa du
mitale ? !

— Mă rog. Asta-i 
situația. Să luăm lu
crurile așa cum sînt. 
Dar presupunînd că 
nu săpai groapa mea, 
ci pe a dumitale. ce 
aveai de gînd să faci 
după ce o terminai ?

— Să cad în ea.
— Și eu la fel.
— Păi atunci ce 

importanță are dacă 
ai căzut în 
mea sau în 
dumitale 1

— N-are 
importanță.

— Domnule, e lim
pede ?

— Da. e limpede.
Cei doi se culcară 

fiecare în groapa ce
luilalt și traseră pă- 
mîntul peste ei.

Trecînd la considerațiile 
generale pe care le anunța, 
în urmă cu o săptămînă, su
mara noastră Introducere, 
este evident că ldealuljpen- 
tru un h.p. *) ar fi’£să-și 
poată alege, încă dințfaza 
prenatală, părinții care-i 
convin. Vehicolul perfect ar 
fi o barză pe care pasagerul 
ei s-o ghideze direct spre 
hornul casei unde locuiește 
familia cea mai potrivită. Din 
păcate, actualul stadiu de 
dezvoltare a embrlologiei nu 
permite o asemenea realizare, 
niei măcar in laborator.

Dar chiar dacă lucrul ar 
deveni posibil, in fața profi
torului s-ar ridica probleme 
greu de rezolvat. El ar tre
bui să decidă, de exemplu, 
cărei vîrste să-i dea prefe
rință. Căci fără îndoială, un 
tată responsabil al unui ma
gazin de jucării și o mamă 
care să lucreze într-o cofe
tărie sint foarte utili, pină 
pe la 7 ani. Dar pe urmă ? 
Pe urmă începe școala și e 
greu de presupus că vreunul 
din părinți va abandona ca
riera comercială pentru a o 
inaugura pe cea didactică, 
atunci cind interesele fiului 
sau fiicei lor vor cere pre
zenta unei inimi tandre nu 
Ia tejghea, ci la catedră.

De aceea, un presugar h.p. 
nu-și va dirija barza spre 
măruntele și trecătoarele a- 
vantaje pe care le oferă ur
suleții mecanici sau indienele 
cu frișcă. Conștient că pră
jiturile și jucăriile nu asi
gură un trai permanent dulce 
și vesel, el va căuta o zestre 
paternă mai de soi. Din di-

rectori generali, academi
cieni sau maeștri ai sportu
lui, se confecționează de 
exemplu tați extrem de utili, 
deoarece adesea nici nu e 
nevoie ca ei să acționeze 
intr-un sens favorabil copi
lului. E suficient ca ei și 
meritele lor să existe, pen
tru ca respectul sincer al 
unora și calculele h.p.-iste

Indivizi care, pină la o anu
mită virstă, au aparținut în 
mod indiscutabil speciei 
homo sapiens, trec de dra
gul puilor lor, în specia 
homo profitans. Examinați în 
laborator, pentru a se vedea 
in ce mod au eliminat din 
organism substanța care i-ar 
fi reținut de la asemenea 
procedee — conștiința —, s-a

ds cercetători sub forme va
riate : eriteme ale unuia sau 
ambilor obraji, cu vizibile 
amprente de degete, crește
rea temporară a dimensiuni
lor longitudinale ale pavi
lionului urechii externe și, 
mai ales, senzații dureroase 
in zona anatomică pe care 
se șade.

Dar rezultatul cel mai in
teresant al acestei reacții pa
terne este o altă mutație 
biologică : ieșirea bruscă și 
definitivă a respectivilor co
pii din specia homo profi- 
tans și trecerea lor ta spe
cia homo sapiens.

ale altora să asfalteze șo
seaua vieții pe care calcă 
fiul sau fiica lor.

Dacă imensa majoritate a 
părinților din această cate
gorie se limitează la un astfel 
de rol pasiv — pe care de 
obicei nici măcar 
că-1 joacă —, unii 
adoptă o atitudine 

înlăturînd cu 
miini obstacolele din ca- 
progeniturilor. Profitolo- 
au remarcat în această

vă, 
lor 
lea 
gii 
privință o deosebit de in
teresantă mutație biologică :

constatat că o topiseră in sol
ventul cunoscut sub formula 
„Nu-i pentru mine, e pen
tru copil“.

Din păcate pentru h.p. (și 
aceasta face inutilă orice e- 
ventuală dirijare a berzei) 
fenomenul descris mai sus 
are loc din ce în ce mai rar. 
De regulă, cînd micul pro
fitor se adresează tatălui său, 
sollcitindu-1 să facă uz de 
titlul (sau funefia, sau re
lațiile) lui se produce o reac
ție in lanț- Efectele ei asupra 
solicitantului an fost descrise

FIȘA DE DIALOG
i - > ?.•

Numele interlocutorului: Ștefan Bănică.
Circumstanțele dialogului: culisele sălii 

Studio a Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra“. 
Tema discuției: prevăzute și... neprevăzute. 
Anchetator : V. Arachelian. „Stenograf" : E. 
Hoffer.

întrebare: Ca actor cc im
presie vă face actuala stagiune 
teatrală. După numărul premie
relor și al lucrărilor originale 
prezentate ?

întrebare : Repetați, după cum 
ne-am dat seama înainte de a 
lua această pauză, în Figaro. 
Sperați ca viitoarea premieră să 
adauge un plus de interes acestei 
stagiuni ?

Răspuns:

întrebare : Căutîndu-vă ieri la 
telefon am dat de celălalt Ștefan 
Bănică, care după felul în care 
articula n-a împlinit încă vîrsta 
unei stagiuni teatrale. Ca proas
păt tată ce impresii vă fac jucă
riile pentru copii și calitatea ilus
trațiilor din unele cărți destinate 
acestei vîrste ?

Răspuns î

întrebare : Sînteți un căutat 
actor comic al telespectatorilor 
noștri. Ați fi unul dintre cei mai 
indicați să judecați valoarea tex
telor umoristice. Aveți vreo pă
rere despre ele ?

întrebare: Știu că preferați 
mașinii personale călătoria cu 
mijloacele în comun. După ce 
coborîți din mașina 34 ce ați pre
fera să jucați: comedie, dra
mă... ?

întrebare : Cu un an în urmă 
un coleg mi-a relatat că, făcîndu- 
vă o vizită în apartamentul blo
cului nou în care locuiți (pe Bu
levardul 1 Mai nr. 154) vă curgea 
în casă. După un an... Tot ?

Răspuns f Răspuns: Răspuns:

Fotografii de E. HOFER

Plecă șl rătăci pe străzi, oglindindu-și statura impozantă 
în bălțile rămase pe asfalt, după ploaia aceea de septem
brie. Se gîndi ce greu îi va fi să afle adevărul și, convins că 
va reuși, Chefariu schimbă pe nesimțite hainele de pe el 
devenind ostaș al adevărului sau, cum se zice, detectiv par
ticular. îi lipseau dovezile, toate dovezile, și se simțea nespus 
de trist că va trebui să dea multe ocoluri adevărului pină să 
ajungă Ia el.

— De unde să încep ? Scrisorile erau toate la fel. Deci, au 
fost cumpărate din același loc. Ia să mă duc eu la poștă, 
să-mi văd de noua meserie. Si să întreb, poate că tot de 
acolo au fost cumpărate cărțile poștale.

Intr-adevăr, ajunse la poștă și întrebă pe fetele care vin
deau cărți poștale, dacă-și amintesc să fi cumpărat cineva 12 
bucăți deodată. Da, da. e bine așa.

— Da. uite de la mine a cumpărat un militar, zise una din 
fete.

— Și de la mine a cumpărat un muncitor de pe șantier.
— Și de la mine a cumpărat o fetiță...
Rătăcit, între atîtea căi posibile. Chefariu se hotărî să 

meargă acasă să se culce, căci, se știe, toate lucrurile mari 
se fac după un somn bun. Dar poștașul nu uită să-și prezin
te — înainte de toate — demisia din funcția de poștaș, de
misie care îl fu respinsă și Chefariu se enervă, înțelegînd că 
va trebui să fie în continuare un om ambiguu, un om cu 
două fețe, cu două meserii contradictorii.

— Cînd ești poștaș, păstrezi secretul, cînd ești detectiv, 
afli secretul. Iată în ce dilemă mă pune viata !

Ante, a pud, ad, adversus, cir cum, 

circa, cifra, cis...
Asta visă Chefariu, în toată noaptea zbuciumată, care urmă 

morții doamnei Popescu. Somnul era greu, cleios, parcă 
făcut din smoală galbenă, fierbinte. Veneau păsări ciudate cu 
două capete (unul — de serviciu, celălalt — de rezervă) 
și pronunțau aceste cuvinte, care pe Chefariu îl loveau în 
inimă, direct în inimă, blocîndu-i căile respiratorii și fă-
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cîndu-1, și pe el, să strige în somn : ante, apnd, ad, adversus, 
circum, circa, citra, cis...

Ba, la un moment dat apăru o pasăre cu trei capete PP 
care le împletea amețitor, șl le făcea să gîgîie, ca trei clape 
ale unui pian monstruos. Era un coi- vorbit de capete f’c- 
păsări stranii și Chefariu iși lungea gitul, să caute în somnul 
său o vină de apă care să-1 răcorească și să-l liniștească. 
Cuvîntul „Popescu" revenea obsesiv în somnul lui Chefariu

și, dacă n-ar fl fost un cuvînt de circulație, fără îndoială că 
ar fi strivit ființa speriată a modestului poștaș.

— Aceste păsări vorbesc latinește, șopti Chefariu, adîncit 
în odihna sa, și se gîndi încă o dată, ta somn, ce greu ii va fi 
să prindă pe asasin. ‘ .

Poștașul locuia Ia marginea cartierului, într-o casă mică 
dar suficientă, lui și familiei lui, care se compunea din Che- 
fariu-tatăl, trecut în scripte „Ion S. Chefariu", din soția 
lui, Minodora Chefariu, pe care vecinii o strigau (firește CU o 
oarecare răutate), „Chefăroaica", din cei doi copii, Iliuță 
Chefariu și Silvia, care deocamdată, avtad numai 15 ani, se 
numea tot Chefariu. Bineînțeles, că omul nu spusese nimic
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alor săi despre accident, îneît soția puse, pentru un moment, 
tulburarea fizico-psihică a capului familiei, pe seama vreunei 
aventuri tîrzii, a monstrului care zace in orice om darmite 
într-un om ca acesta, nici prea cult, nici prea nebun, nici 
prea tînăr. Soția primi visurile teribile ale soțului ca pe o 
gripă oarecare și nu dădu curs strigătelor de junglă ale orga
nismului întins lingă ea. Doamna Chefariu preferă să doarmă, 
decît să asculte toate giigumăniile soțului și pierdu mult, 
pierdu foarte mult, fapt regretabil pentru noi, dar normal 
pentru ea, care — de ce n-am spune-o ? — n-avea chemare 
de detectiv. N-avea și gata. Cu asta trebuie să te naști. Nu 
poți cîștiga ceva ce nu e în tine. Și, în general, doamna Che
fariu se ocupa corect și searbăd de gospodărie, știa să pună 
murături, știa să dea la găini, dar chemare de detectiv n-avea, 
n-avea vocație, și nimeni nu trebuie să o condamne că în 
acel moment de grea cumpănă pentru consortul ei, ea 
s-a ținut de o parte, într-o puternică neutralitate. Cineva cu 
prea multă fantezie ar putea bănui, observînd dezinteresul 
doamnei pentru acțiunile soțului, că ea este asasinul. Ii asi
gurăm pe cititori că nu aici trebuie căutat mobilul crimei. 
E adevărat că sînt unele date în acest sens, unele de-a dreptul 
apăsătoare, precum ar fi acela că doamna Chefariu poseda 
pe măsuța ei de toaletă 12 (adică douăsprezece !) cărți poș
tale înfiorător de asemănătoare cu cărțile poștale ale morții. 
Și ar mai fi ceva : Minodora Chefariu avea în seara aceea 
niște ochi hulpavi șl avea o dezordine în mișcări, caracte
ristică stărilor de alergie, alergie a sufletului, ce Se mani
festă astfel numai după cine știe ce greșeală. Dar toate aces
tea nu trebuie să vă inducă în eroare. Nu doamna Chefariu, 
a pus la cale totul, deși ajunsese la vîrsta cind iubirea și 
respectul față de soț se metamorfozase într-un fel de ură 
șăgalnică și-l zădăra tot timpul și-l punea la tot felul de 
încercări, ce depășeau puterile unui om de 50 de ani. Dacă e 
să mărturisim ce mare greșeală săvîrșise doamna Chefariu, 
de-i tremurau mîinile și i se bîțîiau tacîmurile pe masă, s-o 
spunem. Doamna Chefariu spărsese minunatul serviciu de 

i ceai al familiei, făcut din sticlă incasabilă. si care se bucura 
■ de toată admirația soțului. Așa trebuie privite lucrurile, și 

să ne întoarcem la domnul Chefariu care, uite, doarme, ca 
un șomer fără șanse.

— Dar ai servici, omule. Dar ești încadrat undeva, dar 
munca ta se varsă în munca colectivului, dar este inadmi
sibil ce faci ! zise doamna Chefariu, bombăni doamna Che
fariu, la ora 6 dimineața și simți în suflet un fior obiectiv.

I
(VA URMA)
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Telegrame de 
felicitare adresate 

tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei de naștere, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a primit telegrame de felicitare de 
la Luis Corvalan, secretar general al Partidului Comunist din 
Chile, Y. Demir, prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist din 
Turcia, Edgar Woog, secretar general al C.C. al Partidului Muncii 
din Elveția, S. Mikunis, secretar general al Partidului Comunist 
din Israel, M. Vilner, secretar al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Israel, Knud Jespersen, președintele Partidului Comunist din 
Danemarca, A milcar Cabrai, secretar general al Partidului African 
Independent din Guineea Portugheză și Insulele Capului Verde, 
Lelio Basso, președintele C.C. al Partidului Socialist Italian al Uni
tății Proletare, Comitetul Central al Partidului Socialist din Chile, 
Biroul Internațional al Partidului Socialist Italian și al Partidului 
Social Democrat Italian unificate, Knut Lofsnes, președintele Par
tidului Socialist Popular din Norvegia.

Au trimis, de asemenea, telegrame de felicitare Urho Kekkonen, 
președintele Republicii Finlanda, Habib Burghiba, președintele 
Republicii Tunisia, arhiepiscopul Makarios, președintele Repu
blicii Cipru, Ahmed Seku Ture, președintele Republicii Gui
neea, V Thant, secretar general al O.N.U., generalul Suharto, pre
ședinte ad-interim al Republicii Indonezia.

(Agerpres)

Plecarea
Just

Sîmbătft a părăsit Capitala 
tovarășul Just Lippe, secretar 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Norvegia, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
a făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, oaspetele a fost con-

EXPOZIȚIE JUBILIARĂ
LA TIMIȘOARA

TIMIȘOARA. — Cu prile
jul împlinirii a 60 de ani de 
activitate a asociației „Fauna 
Banatului", sîmbătă după-a- 
miază, la Timișoara s-a des
chis o expoziție jubiliară de 
păsări și animale mici, pre
zentate de crescătorii amatori 
din regiune. La aniversarea a- 
sociațu-i faunei mici din Banat 
au participat reprezentanți ai 
asociațiilor de păsări și ani-

male mici din București, Cluj, 
Iași, Brașov și din alte orașe 
din țară, precum și Ceho
slovacia și Ungaria.

Sînt expuse pe standurile 
cu voliere și colivii porumbei, 
păsări de curte și păsări exo
tice cîntătoare, fazani argintii 
și păuni, iepuri de diferite 
rase.

(Agerpres)

tovarășului
Lippe

dus de tovarășii Paul Nîcules- 
cu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Andrei Ștefan, prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Sosirea unei delegații 
a Partidului Comunist

din Izrael
Sîmbătă, a sosit în Capitală 

o delegație a Partidului Co
munist din Izrael, formată din 
tovarășii Samuil Mikunis, se
cretar general al Partidului 
Comunist din Izrael, și Moshe 
Sneh, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.I., care face 
o vizită în țara noastră.

La aeroportul Băneasa, 
legația a fost întîmpinată 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R.

INFORMAȚII
Sîmbătă la amiază, Jerzy 

Fidler, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R. P. Polone la 
București, a organizat, în sa
loanele ambasadei, o întîlnire 
prietenească, cu ocazia vizitei 
în țara noastră a prof. dr. 
Boguston Lesnodovski, deca
nul facultății de drept a Uni
versității din Varșovia.

Au luat parte reprezentanți 
ai Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă și alți oameni 
de știință bucureșteni.

Telexuri sosite la Ministerul 
Economiei Forestiere vestesc 
că Pavilionul românesc de la 
Tîrgul international de mo
bilă de la Koln din R. F. a 
Germaniei, se bucură de suc
ces. Marele număr de țări și 
firme participante la Tîrg fac 
din această manifestare prin
cipalul eveniment al anului 
pentru comerțul de mobilă.

Prezentînd tipuri variate, 
realizate într-o concepție ori
ginală, Pavilionul românesc a

ARHITECTURA PASIUNII
(Urmare din pag. I.)

iar în această schimbare își 
visează și el un rol. Reve
ria, „visarea trează", pare că-l 
detașează de realitate, dar nu
meroase fire nevăzute Î1 lea
gă de ea. Cel care nu are 
această legătură poate să de
vină un inadaptat, dar în e- 
sența sa adolescentul este un 
adaptat. Atîta vreme cît nu 
se pierde legătura cu realita
tea, cu ființa și aspirațiile 
esențiale ale momentului is
toric, reveria nu este o trăsă
tură indezirabilă, ci dimpo
trivă. Tînărul nostru este en
tuziast și pasionat, curgînd ca 
un rîu tumultuos, care uneori 
se poate revărsa peste albia 
lui nevăzută dar de care 
nu se depărtează niciodată. 
Zilnic aflăm cu mare bucurie 
de succesele tinerilor în ac
tivitățile care le sînt caracte
ristice — manifestări artistice, 
științifice, sportive și cu deo
sebire succese în învățătură, în 
pregătirea lor pentru a putea 
prelua, la timpul potrivit tor
ța progresului de la înaintași, 
și a o duce cu succes mai de
parte.

Dar, așa cum spunea poetul 
Virgiliu, timpul nu stă în loc, 
„fugit ireparabile tempus". 
Timpul nu se poate economisi 
nefăcînd nimic pentru propria 
pregătire, formare și integrare 
socială. Aceasta cu atît mai 
mult, cu cît, cei care urmează 
un ciclu de pregătire profe
sională mai scurt, pot să intre 
la sfîrșitul adolescenței, sau 
în primii ani ai maturității 
în activitatea profesională, cu 
cele mai mari posibilități fizi
ce și spirituale, necesare unei 
munci creatoare, ori care ar 
fi domeniul de activitate.

Cunoștințele omenești înre
gistrează in zilele noastre, o 
dezvoltare explozivă și o în
vechire rapidă. Ancorarea în

realitate și ținerea pasului cu 
dezvoltarea ei este cerința ma
joră ce se adresează astăzi ti
neretului. Cu toată dezvolta
rea furtunoasă a științei, teh
nicii și culturii, nu se pune 
problema lungirii duratei stu
diilor de pregătire profesiona
lă, inclusiv a învățămîntului 
universitar. Aceasta ar însem
na reducerea din perioada 
creativității maxime.

O mai bună organizare a 
învățămîntului și formarea u- 
nor deprinderi mai eficace de 
muncă asiduă și independen
tă, a unui stil mai eficace de 
muncă, pot să dea în aceeași 
durată, rezultate superioare 
acelora pe care le obținem 
astăzi. Cînd științele hiologi- 
ce-medicale vor găsi noi mij
loace de prelungire a tine
reții, se vor crea rezer-

oa de timp pentru sporirea, 
dacă va fi nevoie, a stagiului 
de ucenicie.

Ceea ce ași dori să subli
niez, în încheiere, în calita
tea mea de dascăl și de psi
holog, este faptul că atît gîn- 
direa cit și aptitudinile și tră
săturile de personalitate, se 
dezvoltă în procesul unei ac
tivități adecvate și nu prin 
contemplarea pasivă a unor 
modele sau a unor obiective 
pe care am dori să le reali
zăm. Se spune că ochiul imo
bil este orb. Din mișcarea lui 
în procesul perceperii rezultă 
imaginea clară. Generalizînd, 
putem spune că numai în pro
cesul activității, pasionate — 
așa cum știe să o desfășoare 
tineretul — se dezvoltă întrea
ga personalitate la nivelul cel 
mai înalt.

ARHIVE
SECRETE «id

in- 
Fas- 

să

„ MISIUNE A 
ARHISECRETĂ"

de- 
de

La timpul cuvenit, în presă, 
la radio și televiziune s-a 
vorbit și s-a înfățișat cu a- 
mănuntele de început Hotă- 
rîrea Partidului și Statului 
nostru cu privire la construi
rea unui nou Institut poli
tehnic bucureștean. S-a pu
blicat atunci, pe prima pagină 
a majorității publicațiilor, ma
cheta construcției. Au trecut 
doi ani și, așa cum

delONCUCU

PE ȘANTIE-

să fie dată în folosință odată 
cu debutul anului universitar 
1968—1969. Ritmul lucrărilot 
pe șantier este normal. “

Așa este, ritmul lucrărilor 
este normal.

In ziua și la ora în care îmi 
începeam investigațiile foto și 
de notație, iama era într-o 
perioadă blîndă. Adăugați la 
această blîndețe a zilei de 
iarnă blîndețea ochilor con-

Foto-reportaj

RUL POLI

TEHNICII

BUCUREȘ-

s-a în-

acum, aici, sub noi (ne aflăm 
la etajul III al uneia dintre 
clădiri și se apropie de grup 
Stere Turcu șeful unei brigăzi 
de fierari betoniști) s-ar afla 
adunați acei 3 000 de primi 
viitori studenți le-aș spune, 
poate că dumnealor nu știu, 
că, atunci cînd în toamna lui 
1966, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a venit la locul 
viitorului institut să vadă ce 
și cum, dînsul a propus să se 
adauge pe loc la macheta ini
țială alte două clădiri, acela 
a unei case de cultură și a 
unei biblioteci universitare 
cu aulă."

Ne aflăm într-un viitor la
borator și de aici se deschide 
perspectiva asupra șantierului.

Stere Turcu are palme late 
și puternice, dînsul nu prea 
vorbește despre ce va fi, are 
reținerea de cuvință pe care 
numai noianul anilor și în
cercărilor o poate da. „Eu 
n-aș dori decît un lucru de 
la viitorii studenți ingineri, 
să învețe cît mai mult și cît 
mai bine, pentru 
cînd vom lucra sub condu
cerea dumnealor 
puși în situația de a

că atunci

să nu fie 
i roși". 

Și mai spunea șeful de bri
gadă : 
tehnica nouă, 
tine și nu te 
o cunoști, dar

„Că știți cum este cu 
ea vine peste 
întreabă dacă

dacă nu o cu

mește Stere Șaguna și că e 
maistru și mai aflu că-i 
membru în biroul organizației 
de bază a U.T.C pe șantier 
și în continuare îmi spune că 
anul acesta termină școala 
medie, și că împreună cu 
un alt maistru, la fel de tînăr, 
Dumitru Chelm, au intenția 
să facă și ei parte din prima 
promoție de 3 000 ai Institu
tului.

Simplu, nu ? 1
Simplu se traduce în sim

plu. Credeți că poate în
semna și altceva ?

Dumitru Chelm adună de 
mai bine de zece ani într-o 
dorință picătură cu picătură 
o posibilitate, un prilej de a 
deveni student. A plecat din 
satul Stînca. Predestinare ? în 
anul 1958, absolvă școala pro
fesională de zidari de la Iași, 
și urmează șantierele. Avea 
doar 16 ani și, hai sus pe 
schele băiete 1“ iarnă, vară 
deprindea rostul așezării că
rămizilor. După alți cîțiva 
ani l-a încercat din nou do
rința studenției. Lucra la că
minele studențești de pe stra
da Pușkin din Iași și pe sub 
schelele pe care urca treceau 
zilnic studenți și studente și 
le auzea rîsetele. Acum își va 
vedea visul cu ochii. Da, 
exact, visul cu ochii. Acum e 
sigur Dumitru Chelm că vaSTERE TURCU

NU?SIMPL U,
număr pe ianuarie, 1968

DIN SUMAR :

E N E

MARIN LUNGUCHELM DUMITRU

atras, încă din primele zile 
mare afluență de public și nu
meroase solicitări din partea 
unor cercuri de afaceri pen
tru încheierea de contracte 
comerciale.

(Agerpres)

A APĂRUT:
„LUPTA DE CLASĂ"

Organ teoretic și politic al 
Comitetului Central 

al 
Partidului Comunist Român

Mesajul de salut adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu 
de Comitetul Central al Par
tidului Comunist Român, de 
Consiliu) de Stat și Consiliul 
de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România cu prile
jul celei de-a 50-a aniver
sări a zilei de naștere. Con
stantin Dăscălescu : Crește
rea rolului organelor de par
tid în conducerea economiei. 
Gheorghe Pană : Coordonate 
noi ale stilului de muncă. 
Dumitru Balalia : Comite
tul comunal de partid — o 
formă organizatorică cerută 
de viață. Iosif Uglar : Re
zultatele practice, principa
lul criteriu de apreciere a 
muncii de partid. I. Rach- 
muth : Planul de stat, piața 
și pîrghiile valorice. Gheor
ghe Șiclovan : Temeiurile o- 
biective ale formării prețu
rilor în economia noastră 
socialistă. Virgil Ioanid : 
Factori ai sistematizării lo
calităților urbane și rurale. 
Cadrul natural și populația. 
I. Iordăchel : Teoria genera
lă și cercetarea concretă în 
sociologia contemporană. 
Colectiv de cadre didactice 
de la Institutul politehnic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej' 
București : Orizontul stu
dentului inginer. Filmul ro
mânesc și problemele ac
tualității ; Răspund la anche
ta redacției : Petre Sălcu- 
deanu, Nicolae Tic, Constan
tin Stoiciu. D. I. Suchiann, 
Nicolae Velea, Malvina Ur- 
șianu.

hausen, împreună cu familii
le lor, să fie expediați la 
600 km în Alpii bavarezi, În
soțiți de o puternică escortă 
de SD (Sichercheist-Dienst), 
serviciul de securitate 
SS-ulul. Fizicienii urmau 
fie un adevărat obiect 
tirguială, iar prezența lor 
„reduta alpină" — unde 
spunea că va fi prezent

STERE ȘAGUNA

stăpînit în tradiția țării noa
stre, ceea ce atunci se nu
mea și era doar machetă, a- 
Ctim este -construcție și se nu
mește Institutul politehnic, 
care pentru anul universitar 
1968—1969 va pune al dispo
ziția celor interesați 
3 000 de locuri.

Simplu, nu ? I
Simplu se traduce 

piu. Credeți că poate 
și altceva ? Las întrebarea 
deschisă oricăror comentarii, 
oricăror gînduri.

Deunăzi, în ziarul nostru a 
apărut un articol sub semnătu
ra unui coleg din care spicuiesc 
„O suprafață de peste 10 000 
metri pătrați din cei 172 000 
de construcție cît cuprinde 
întregul local (cifrele se re
feră la suprafața pe care se 
construiește și se va construi 
Institutul politehnic) urmează

primele

în sim- 
însemna

structorilor, blîndețea pe care 
acești oameni o pun în aproa
pe toate mișcările pe care le 
fac, mișcări care, unele dintre 
ele, aduc cu mîngîieri pe 
creștete de copii. Blînde sînt 
și vorbele lor, și hotărîrile 
lor sînt la fel Cînd te apropii 
de Marin Lungu înțelegi că 
omul acesta, aflat între două 
vîrste, asprit de muncă și de 
îndelungate eforturi, suportă 
în adîncul ființei sale o trans
humantă continuă. Ceea ce 
face el pe acest șantier nu 
este deloc străin de destinele 
celor patru copii ai săi. „Ce 
le-aș spune eu viitorilor stu- 
denți, viitorilor ingineri ? Mai 
întîi le-aș reaminti despre e- 
fortul material pe care-l face 
statul nostru, pe care-l facem 
noi toți; apoi foarte serios 
le-aș da un sfat: să prețu- 
iască munca altora. Și dacă

noști, în mod sigur te dă la 
o parte. De aceea ziceam eu 
că viitorii studenți — ingi
neri..."

In jur macaralele își mișcă 
pe trasee imaginare brațele. 
Soarele lățit de pîcle ce-1 
acoperă dispare cînd și cînd 
sub suprapunerea platforme
lor încărcate care urcă și co
boară. Se apropie ora 12, ora 
pauzei de prînz. Urc pe plan- 
șeul cel mai de sus al viito
rului rectorat, caut un unghi 
asupra întregului șantier. Mă 
descurc cam greu și poate că 
nu aș fi găsit drumul printre 
schelele interioare dacă un 
„hei“, puternic, venit de sus, 
nu mi l-ar fi arătat Ajung, 
în fine, și cel ce-mi adresase 
îndemnul are o înfățișare ușor 
de fixat pe retină. Are 25 de 
ani, e puternic și foarte prie
tenos. Și dacă află ce caut pe 
acolo, aflu și eu că se nu-

deveni student. Doar, așa cum 
îmi spunea, lucrează ca la o 
casă mai mare care va fi și 
a lui. Și a plecat din Stînca, 
tocmai din Suceava. Predesti
nare ?

Las întrebarea deschisă ori
căror comentarii, oricăror gîn- 
duri. Mai adaug spre a se ști 
și a se lua în considerație că 
anual numărul locurilor de 
care va dispune Institutul va 
crește cu miile, proces care 
va culmina cu impresionanta 
cifră în anul 1972 : 15 OtX da 
locuri. Și readaug că în sSsle 
acestui ianuarie ritmul de 
lucru este normal, ceea ce ne 
îndreptățește să credem că 
termenul de dare în folosință 
a celor dintîi spații de învă- 
țămînt va fi respectat de con
structor.

Simplu, nu ? I

Năframă peste ape... 
(Funicular la porțile de fier)

In 1943, atacurile aeriene 
asupra Germaniei s-au 
tensificat considerabil, 
cismul german începea 
simtă o adevărată strinsoare
de foc. Pe toate fronturile, 
diviziile hitleriste erau ne
voite să dea înapoi pas cu 
pas. La Berlin începea pre
gătirea In vederea rezisten
tei pentru un război „de du
rată", mai precis pînă cînd 
„armele secrete" promise de 
Goebbels aveau să aducă 
„victoria finală".

In acel an a început și e- 
vacuarea arhivelor Ministe
rului de Externe, ale altor 
instituții naziste importante, 
dispersarea aparatului de lu
cru. La Berlin urma să ră- 
mînă un personal redus și 
dosarele curente ale Ministe
rului de Externe. Clădirea 
cenușie de pe Wilhelmstras- 
se cunoștea o mare agitație, 
un du-te-vino continuu. Toa
tă noapte, camioane militare 
încărcau lăzi metalice și ple
cau intr-o direcție necunos
cută. Ziua, coridoarele 
nisteruiui erau pustii, 
joritatea funcționarilor ple
caseră spre Krummhubel — 
în Riesengebirge ; unele ser
vicii secundare fuseseră tri
mise pînă ia lacul Constan- 
za. Arhivele erau dispersate 
în castelele din Harz și la 
sud și est de Berlin. In vara 
și toamna anului 1944, Îna
intarea trupelor sovietice a 
determinat transferarea ar
hivelor de lingă Berlin tot 
în masivul Harz. S-a dat or
dinul ca documentele secre
te mai puțin importante, de
pozitate Ia Krummhubel să 
fie distruse, iar restul să fie 
transferate în Turingia. Dar 
nn s-a reușit evacuarea în 
Întregime a arhivelor de aci 
înainte de sosirea trapelor 
sovietice

Și astfel, practic, în pri
mele luni ale anului 1945 
arhivele mai importante ale 
Germaniei naziste erau gru
pate spre zona de vest.

La 1 aprilie 1945 — era 
duminică — la Bleicherode, 
von Braun a aflat că tancn-

al 
să 
de 
în 
se 

. și
Hitler și toate diviziile SS — 
îi vor obliga pe aliați să in
tre în negocieri în ultimul 
moment. Lista celor 560 de 
savanți a fost pusă la punct 
In seara zilei de 2 aprilie. 
Toți au fost urcați in trenul 
■pecia] al iui Kammler — 
„Vergeltungs-Express" (Ex
presul răzbunării) — o loco-

de importanță capitală fu
seseră arse. In ziua prece
dentă, Huzel și Tessman au 
supravegheat împachetarea 
arhivelor-cheie : 14 tone de 
documente. Pentru a fi po
sibilă identificarea ulterioa
ră. pe flancul casetelor erau 
scrise în ordine perfectă o 
serie de numere.

Unde puteau fi. ascunse 
documentele ? La plecare, 
von Braun ii declarase clar 
Iui Huzel, care fusese nu
mit șeful convoiului: „Ini
țiativa vă aparține*. Huzel 
se hotărî să se oprească Ia 
Clausthal, la 45 km, pentru 
a tntreba la central adminis
trativ al minelor dacă nu

găsi un loc unde să le as
cund !“.

Interlocutorul său l-a o- 
prit. S-a gindit la o veche 
mină părăsită în satul Dorn
ten, Ia 15 km depărtare. 
Poate că ar conveni ?

Mașina s-a îndreptat spre 
Dornten. Huzel și-a lăsat că
lăuza în totală ignoranță 
despre natura documentelor 
transportate. In flancul unei 
coline, situată in pantă dul
ce. se deschidea intrarea în
tr-o mină orizontală. Ex
ploatarea fusese demult a- 
bandonată. Nu mai trăiau pe 
lingă ea decît o pereche de 
oameni in vîrstă.

Cei trei oameni au pă
truns in tunelul de unde se

tupan drumul spre camera 
închisă de o grea ușă meta
lică. Planurile Iul „V-2". cu 
care cel de-al treilea Reich 
spera să întoarcă roată răz
boiului. erau izolata.

TEZAURUL
ESTE

DEZGROPAT
La Paris, organele ameri

cane de contrainformațil 
constituiseră o misiune spe
cială „V-2“. Scopul ei, prin
tre altele, era de a pune 
mina pe documnetele pro-

se 
re

mi- 
Ma-

SPRE „REDUTA ALPINA
rile americane se apropie de 
Muhlhausen, deci se afla la 
20 km. Știrea l-a determinat 
pe savantul german să ac
ționeze. El l-a convocat pe 
Dieter Huzel și Bernhard 
Tessman. Primul era inginer 
electric, care după ee a fă
cut un 
turilor 
munde 
bricau 
doilea 
bancului de probă de Ia Per
nemunde. Von Braun le-a 
dat celor doi oameni o mi
siune grea : adunarea între
gii documentații tehnice de 
bază asupra lui „V-2" care 
se afla la Nordhausen, la 
Bleicherode si în împreju
rimi, încărcarea ei în cami
oane și ascunderea arhivelor 
intr-un Ioc sigur. „Cel mai 
bine ar fi, fără îndoială, o 
mină nefolosită sau o grotă" 
— i-a precizat von Braun Iui 
Huzel.

In același timp, generalul 
Kammler — comisarul spe
cial al programului „V". dă
dea ultimele dispoziții ca 
500 de specialiști în rachete 
din cel 5 000 aflați la Nord-

motivă ultramodernă, două
sprezece vagoane de dormit 
și un vagon-restaurant ul- 
traaprovizionat. Convoiul s-a 
pus în mișcarea în direcția 
Alpilor bavarezi.

adevărat tur al Sron- 
a ajuns și la Perne-
— locul unde se fa- 
faimoaseie „V-2“. Al
— era responsabilul

CELE TREI 
CAMIOANE

ÎNCĂRCATE
Marți, 3 aprilie. Vreme 

ploioasă. O limuzină condu
să de un soldat în uniforma 
Wehrmachtului se înscria pe 
micile drumuri sinuoase din 
masivul Harz. Lingă șofer 
se afla Dieter Huzel, Bern- 
hard Tessman si alți șapte 
militari eran împărțiți în 
trei camioane care
autoturismul. Din cele 
Opel-uri. unul avea și 
morcă. Ele erau pline 
lăzi metalice — aci se 
toată documentația lui „V-2‘ 
necesară „pentru 
lucrului nostru” 
cum spunea Huzel. Toate a- 
cele documente care nu erau

urmau 
trei 
re- 
cu 

afla

reluarea 
— după

cumva există în regiune o 
grotă mai mare sau o gale
rie închisă pentru lucra. 
Harz-ul 
centru 
plumb, 
fier.

Cele 
trebuie 
se camufleze și să se opreas
că din drum pentru a scăpa 
de avioane. Vineri, convoiul 
a ajuns intr-o localitate si
tuată într-o vale îngustă, la 
7 km de Clausthal. Huzel 
s-a dus singur la agenția mi
nieră. I s-a spus că nu e- 
xistă nimic în toată regiu
nea care să-l convină. Lui 
îi trebuia o galerie orizonta
lă echipată cu o cale fera
tă. Or, toate minele din ve
cinătate aveau doar puțuri 
verticale. In plus, majorita
tea funcționau. Huzel s-a 
repezit pînă la Goslar. Aci 
1 s-a răspuns că n-au ce să-i 
facă : toate minele erau bur
dușite de arhivele oficiale e- 
vaeuate de la Berlin. Fu
rios, a început să țipe : 
„Sînt aici cu documentele 
cele mai importante care e- 
xlstă in Germania și nu pot

închisă pentru 
este, de secole, 
al extracției 
cupru, argint
trei camioane 

de mai multe ori

un 
de
Si

au 
să

desfăceau galeriile secunda
re. Au mers cîteva sute 
metri de-a lungul micii 
ferate pentru vagonete. 
un moment dat, paznicul 
oprit și ridicînd lampa Ie-a 
arătat spre extremitatea tu
nelului. Aci era o sală goa
lă, care a fost cîndva folo
sită drept magazie de explo
zibile. o ..................
se afla în 
înalte de ___
Era exact ceea ce Huzel și 
Tessman aveau nevoie.

Timpul era scurt. Descăr
carea trebuia terminată îna
intea sosirii trupelor ameri
cane.

In noaptea ce a urmat au 
fost încărcate bateriile micii 
locomotive electrice care e- 
xista și a doua zi dimineața 
a început descărcarea lăzi
lor cu documente. Huzel 
vroia ca soldați! să nu cu
noască locul exact unde vor 
fi ascunse acestea. De aceea, 
s-a lucrat fără 
pină-n 
aprilie.

Cînd 
galeria 
Blocuri

de 
căi 
La 
l-a

ușă metalică grea 
dreptul camerei, 
circa 3,5 metri.

întrerupere
dimineața zilei de 5

totul s-a terminat, 
a fost dinamitată, 

mari de piatră as-

iectului hitlerlst. Robert 
Stevens, ofițer de artilerie 
in armata americană, era in 
acel moment în apropiere de 
Nordhausen. La 18 mai el 
se intîlnește la Brunswick 
ou doi anchetatori civili a- 
creditați pe lingă cartierul 
general al generalului Ei
senhower — Frankel și Ro
bertson. care aveau aceeași 
misiune.

„Von Ploetz ne-a declarat 
— i s-a adresat Robertson 
lui Stevens — că generalul 
Dornberger i-a spus ge
neralului Rossman că docu
mentele relative Ia armele 
„V" sînt ascunse într-o mi
nă de sare de lingă Blei
cherode"... Von Ploetz era 
ofițer în secția de informații 
a generalului Kammler — 
comisarul proiectului „V*.

Pentru a ajunge mai ușor 
la filonul căutat, Staver era 
însoțit de doi dintre nemții 
care au lucrat la Penemun- 
de — Eberherd Rees șl Karl 
Otto Fleischer. Dar ajuto
rul pe care ei l-au putut o- 
feri a fost limitat, întracît 
ei, intr-adevăr, nu știau ni
mic despre locul arhivelor.

Totuși, americanul a re
curs la o ultimă tentativă. El 
le-a dat nemților o legitima
ție specială, permițîndu-le să 
circule și în orele la ca
re civilii germani nu aveau 
voie să iasă din casă. Și, 
intr-adevăr, Fleischer, care 
aflase între timp locul apro
ximativ unde erau ascunse 
documentele, l-a dus pe Sta- 
ver pină-n Dornten. Bătrinul 
paznic al minei s-a jurat 
că nu știe nimio de nici un 
document, dar pînă la ur
mă a recunoscut că la înce
putul lui aprilie, 3 camioane 
au adus zeci de lăzi care au 
fost depozitate într-o mică 
încăpere din fundul unei ga
lerii.

Lucrările de degajare au 
început imediat. Staver se 
grăbea. Era 21 mai și 
știa că în virtutea
manierilor geograiice. Ia 27 
mai britanicii urmau să 
sească și să preia zona Dorn
ten. Or, serviciile de infor
mații americane vroiau să nu 
împartă cu nimeni arhivele 
proiectului „V". Din zilele 
următoare, divizia 83-a ame
ricană a primit misiunea de 
a asigura 
nentă în 
Dornten.

Englezii 
patra zile 
ocamdată __________
Detașamentul american care 
lucra la degajarea minei a 
montat un adevărat specta
col pentru a da aparența că 
este interesat de valoarea 
minereului, cei doi specia
liști nemți în rachete fiind 
prezentați ca...... geologi".

La 26 mai, galeria era de
gajată și de-abia seara, la 
ora 23, șase camioane încăr
cate cu documente plecau 
spre zona de ocupație ame
ricană. A doua zi, la ora 10, 
trupele engleze lși făceau 
intrarea la Dornten.

Cele 14 tone de documen
te au rămas doar 5 zile la 
Nordhausen, apoi au fost ex
pediate la Paris, iar de aci 
și-au luat dramul spre „Fo
reign Documents Evoluatipn 
Carter" din Maryland — 
Statele Unite. Englezii pier
duseră partida. Documentele, 
100 de rachete „V-2" și cîte
va sute de tehnicieni ger
mani de la Pernemunde se 
aflau în Statele Unite.

SO-

o gardă perma- 
jurul localității

au apărut cu vreo 
mai devreme, de- 
în recunoaștere.

SEBGIU VERONA
(va urma)



Pe șoseaua, în lungime de 5 500 kilometri, care străbate continentul african din Nigeria
de nord, prin Ciad și Sudan, pînă în Arabia Saudită, o caravană de autobuze, transpor-
tînd aproximativ 300 de negri tineri — bărbați și femei, însoțiți de copii, s-a îndreptat,
la sfîrșitul anului trecut, spre „orașul sfînt" Mecca, în cadrul unui pelerinaj tradițional.
Majoritatea călătorilor, erau în posesia unor pașapoarte de pelerini. Alții, în special fe-
meile, posedau contracte de angajare la familii înstărite. In cursul diferitelor popasuri,

fildeș
„pelerinii" primeau hrană gratuită împărțită de servitorii conducătorului caravanei. Ei nu
îți puneau întrebări privind mobilurile acestei „generozități". Ei nu știau nici faptul că
Hassan, conducătorul caravanei, era în realitate, un neguțător de oameni. Iar călătoria lor
nu ducea la Mecca, ci în sclavie. negru

OMUL
CARE A

TURNUL
întâmplarea descrisă mal 

sus a fost trăită ți relatată 
mai tîrziu de un reporter 
al ziarului vest-german, 
„STUTTGARTER ZEI- 
TUNG" care a însoțit acea
stă caravană. Ziaristul afir
mă că nici el nu a știut, 
la început despre faptul că 
participa în realitate la un 
transport de sclavi. Avea 
să-ți dea seama despre toa
te acestea abia mai tîrziu, 
în orașul saudit Jeddah, 
cînd a întîlnit pe un oare
care Mahmud.

i

„Magaziile

sclaviei44
La Jeddah toată lumea îl 

cunoaște pe Mahmud con
siderat drept cel mai marc 
neguțător de sclavi din a- 
ceastă țară. „Clienteala" 
lui se compune din șeici și 
emiri, ce s-au îmbogățit de 
pe urma exploatării petro
lului, mari latifundiari. 
Mahmud poate să „onore
ze" orice comandă, locuin
țele sale, transformate în 
adevărate „magazii ale 
sclaviei", fiind în perma
nență pline cu zeci de ti
neri și tinere aduși din 
Africa Neagră care așteap
tă să fie vînduți. In 1962, 
autoritățile din Arabia 
Saudită au interzis, în mod 
oficial, sclavia. Interdicția 
a rămas însă pur formală 
pentru că traficul cu oameni 
a continuat, aducînd profi
turi uriașe acelora care se 
ocupă cu acest „comerț". 
Riscuri sporite au făcut 
numai ca prețurile să 
crească. Mahmud vinde o 
fată tânără cu 1000—1250 
dolari, un bărbat bun de 
muncă costă 500 dolari. 
Cele mai- scumpe sînt fete
le siriene, cu pielea deschi
să la culoare pentru 
arabii bogați plătesc

care 
pinii I

Ia 6000 dolari. O asemenea 
„achiziție", prezentă în ha
remul lor, este un semn al 
nobleții și, în același timp, 
al bogăției. Reporterul de 
la „STUTTGARTER ZEI- 
TUNG" l-a întrebat pe 
Mahmud dacă nu are tea
mă să facă un asemenea 
comerț. Neguțătorul de 
sclavi a răspuns rîzînd ; 
„Desigur, ceea ce fac, este 
în mod oficial interzis. Dar 
poliția nu-mi face nimic. 
Am grijă numai să dan 
bacșișuri grase și să-mi 
plătesc cu regularitate 
impozitele".

La ora actuală, principa
lele „piețe" mondiale de 
desfacere a „fildeșului ne
gru", cum li se mai spune 
sclavilor aduși din țările 
Africii negre, se află 
orașele Jeddah, 
Medina, Ryad și Maskat. 
Arabia Saudită și emiratele 
de pe țărmurile Golfului 
Persic au deținut întot
deauna „recordul" în acest 
domeniu. Este greu de cre
zut și e totuși adevărat: în 
șeicatele Oman, Maskat, 
Katar ți în unele din 
„mini-imperiile petrolului" 
de pe coasta de sud a Ara- 
biei, practicarea sclaviei
este pe deplin legală!
Șeicul din Oman este stă- 
pînul a peste 400 de sclavi. 
La fel ca și în „perioada de 
vîrf" a comerțului cu oa
meni, din secolele al 18- 
lea și al 19-lea, majoritatea 
sclavilor provin și astăzi 
din Congo, Coasta de Fil
deș, Niger, Ciad, Kenya, 
Tanzania, Somalia. S-au 
schimbat numai metodele 
de capturare a oamenilor.

Traficantul de sclavi mo
dern își face apariția în 
cătunele locuite de negri 
prezentîndu-se drept un 
„prieten" al lor. El îi mo
mește pe acești analfabețî 
cu promisiuni de îmbogă
țire, Ie pune la dispoziție 
bani de buzunar, daruri sau 
lc oferă să semneze con-

tracte de mancă. Foarte 
des este speculată dorința a- 
fricanilor de religie maho
medană, de a face, măcar 
o dată în viață, un peleri
naj în orașele sfinte Mecca 
și Medina. Dar uneori, și
retlicul „pelerinajului" nici 
nu trebuie folosit, mai ales 
atunci cînd este vorba de 
copii. în Africa de vest 
există încă multe familii

care îți vînd copiii neguță
torilor de sclavi in schim
bul unei.» biciclete, mașini 
de cusut sau arme de foc!

Drumurile din deșert 
care trec prin Ciad șl Su
dan continuă să fie princi
palele trasee ale neguță
torilor de 
milelor a 
goane de

în 
Mecca,

I

pentru suma
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Această sclavă a fost cumpărată împreună 
Jeddah de un comerciant arab

fiul ei la 
de 900 dolari.

sclavi. Locul 
fost luat de 
cale ferată

autocamioane care aduc 
„marfa" pînă la Marea Ro
șie. Aici, oamenii sînt îm
barcați pe nave de pescuit 
arabe și transportați în A- 
rabia Saudită. Unele din a- 
ceste vase sint atît de pline 
îneît apa ajunge pînă Ia 
numai 80 de centimetri de 
bordul lor. La cea mai mică 
furtună multe din ele se 
scufundă cu toți cei ce se 
află pe bordul lor. Este im
posibil de evaluat numărul 
vaselor transportând sclavi 
care au „dispărut" în ulti
mii ani în Marea Roșie și 
cel al oamenilor ce au că
zut pradă rechinilor, deoa
rece aceste nave nu sînt 
înregistrate nicăieri. Trafi- 
canții de sclavi se moder
nizează însă in permanen
ță. Transporturile cu avioa
nele și trenurile par deja 
„depășite". Acum sînt în
chiriate avioane. Cînd un 
misionar suedez a întîlnit 
un pilot american în Ara
bia Saudită și l-a întrebat 
dacă nu are remușcări pen
tru faptul că transportă 
sclavi din Khartum la 
Mecca, acesta i-a răspuns : 
„Nu îmi bag nasul in lu
cruri care nu mă privesc. 
Primesc un salariu fantas
tic. Trebuie numai să tac. 
Dacă nu-mi țin gura, mîine 
sînt mort".

Raportul

Monod—Tillion

de peste șase luni, a vizitat 
numeroase țări ale Africii 
negre. Concluziile lor sînt 
mai mult decît revelatoare, 
„în plin secol al XX-lea — 
se subliniază în raport — 
sclavia este o instituție 
practicată pc larg în rîndu- 
rile popoarelor nomade din 
deșertul Sahara și în nu
meroase țări africane". ~ 
mai surprinzător fapt 
constituie descoperirea 
xistenței sclavilor și 
unele țări africane 
sînt: Maroc, Libia, Mauri
tania, Senegal. în aceste 
state nu se pune problema 
capturării sclavilor, întru- 
cît aceștia se vînd de bună
voie unor stăpini din cauza 
sărăciei și foametei exis
tente în regiunile lipsite 
de industrie și terenuri a- 
gricole. Guvernele țărilor 
respective sprijină desfiin
țarea sclaviei și eliberarea 
sclavilor dar mulți dintre 
acești oameni înapoiați re
fuză acest lucru, deoarece 
menținindu-se in actuala 
situație au asigurat un mi
nim de hrană și un adă
post, oricît de proaste ar fi 
ele. Autorii raportului sub
liniază că problema înlătu
rării definitive a acestui 
flagel este legată de măsuri 
ample pentru dezvoltarea 
economiei statelor respec
tive, astfel incit sclavii e- 
liberați să poată găsi de 
lucru și să aibă asigurat un 
minimum de existență, îm
preună cu familiile lor.

Cel 
îl 
e- 
în 

cum
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Vizita delegației 
guvernamentale 

române în Anglia
in cursul zilei de sâmbătă, de

legația guvernamentală română a 
vizitat orașul Londra. în aceiași 
seară, tovarășul Ilie Verdeț, și 
persoanele care-1 însoțesc au asis
tat împreună cu John Stonehouse, 
ministrul de stat la Ministerul 
Tehnologiei, la spectacolul de 
operă „Aida“ la Teatrul de Operă 
și Balet „Covent Garden".

După spectacol, John Stone
house a oferit un dineu în.cins
tea delegației guvernamentale 
române.

de vizite între cercetători știin
țifici, ai celor două academii, 
planuri comune de activitate in 
domeniul matematicii, fizicii, 
biologiei, sociologiei etc., schim
buri de informații și comunica
rea rezultatelor cercetărilor 
științifice.

După cum anunță agenția 
France Presse, compozitorul Mi- 
kis Theodorakis a fost pus în li
bertate azi după-amiază. Această 
măsură a fost luată în urma ho
tărârii Camerei de punere sub 
acuzare din Atena, a doua în 
cursul ultimelor zile, în care se 
arată că Theodorakis nu poate fi 
considerat un „element periculos 
pentru securitatea statului".

UA NICOSIA s-a anunțat ofi
cial că guvernul cipriot a res
pins vineri propunerile făcute 
de guvernul turc într-un me
moriu adresat secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant, cu 
privire la reglementarea situa
ției din Cipru. După cum rela
tează agenția France Prcsse, 
memoriul guvernului turc pro
pune extinderea împuterniciri
lor forței O.N.U. din Cipru și 
dizolvarea gărzii naționale ci
priote. La Nicosia se precizea
ză că guvernul cipriot nu poate 
accepta o dizolvare a gărzii na
ționale decît în cazul unei de
zarmări generale și după retra
gerea contingentelor grecești și 
turcești staționate în Cipru.

La începutul acestui an, 
la Paris a fost dat publici
tății un raport, întocmit de 
Theodore Monod, director 
onorific al Institutului 
francez pentru Africa Nea
gră și d-na Germaine Til
lion, de la Universitatea 
Sorbona, cu privire Ia si
tuația sclavilor africani. 
Cei doi au condus o comi
sie de anchetă care, timp
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Cinci metode
Potrivit datelor furniza

te de 
vilor 
lume 
două 
mulți 
Arabia Saudită și în „emi
ratele petrolului". Stăpînii 
de sclavi nu se dau în 
lături de a folosi tot felul 
de șiretlicuri pentru a

O.N.U., numărul scla- 
aflați în prezent în 
depășește cifra de 
milioane. Cei mai 
dintre ei se găsesc in

menține sub controlul lor 
direct un număr cit mai 
mare de oameni lipsiți de 
libertate. In prezent — se 
arată in documentele 
O.N.U. — aducerea unor 
oameni liberi în starea de 
sclavie este practicată prin 
cinci metode diferite: 
cumpărarea obișnuită de 
sclavi; ținerea in robie, 
sistem prin care copiii 
născuți de sclave devin, 
automat, la rîndul lor, scla
vi ; sclavia din datorii, 
prin care un om liber se 
vinde să muncească pînă 
la achitarea unei datorii 
(de cele mai multe ori pe 
tot restul vieții sale); siste
mul „adoptării", prin care 
un om bogat „adoptă" copi
lul sau copiii unui sărac, 
transformîndu-i apoi în 
servitori pentru tot restul 
vieții lor și, în sfîrșit, me
toda „cumpărării unei so
ții". Aceasta înseamnă că 
un om bogat poate să cum
pere cite soții dorește, dar 
întrucît religia musulmană 
interzice unui bărbat să 
aibă mai mult dc patru so
ții, el divorțează, după 
bunul lui plac, dc vechile 
neveste care continuă să 
rămînă în haremul său în
mulțind numărul brațelor 
de muncă de pe proprietă
țile sale. Potrivit informa
țiilor publicate de O.N.U., 
una sau mal multe din a- 
ceste cinci forme de scla
vie sînt practicate în zilele 
noastre în peste 30 de țări.

Sclavia este unul din 
cumplitele flagele, rămăși
ță a perioadei colonialis
mului. Zeci de milioane de 
locuitori ai continentului 
negru și-au pierdut viața ca 
robi departe de pămîntul 
pe care s-au născut. „Fil
deșul negru" este în seco
lul cosmic 
un cumplit 
la adresa 
reprezentat 
pentru un continent zbu 
ciumat.

și al atomului 
act de acuzare 
a ceea ce a 

colonialismul

I, RETEGAN

• ••••••••••a* • • ••••••••••

EIFFEL

Prezentarea scrisorilor de acreditare
a ambasadorului român

în Republica Democrată Vietnam

IN urma tratativelor purtate 
între 18 și 26 ianuarie, la Praga 
a fost.semnată convenția privind 
desființarea vizelor de iiitrare- 
ieșire pentru călătoriile oficiale 
și particulare, precum și a vize
lor de ti'anzit între Republica 
Socialistă România și R. S. Ce
hoslovacă.

Convenția, care creează noi 
facilități pentru cetățenii celor 
două țări, care vor călători în 
viitor în cealaltă țară, va intra 
în vigoare după ce va fi apro
bată de guvernele respective.

SlMBĂTĂ a fost semnat la 
Sofia planul de colaborare știin
țifică dintre Academia Repu
blicii Socialiste România și 
Academia Bulgară de Științe pe 
perioada 1968—1969. Planul pre
vede, printre altele, schimburi

IERI, în urma unei adu
nări a studenților democrați 
considerată drept ilegală, 
autoritățile spaniole au dis
pus închiderea facultății de 
medicină a Universității din 
Madrid. între studenți și po
liție, care a căutat să împie
dice adunarea, au avut loc 
ciocniri violente in cursul 
cărora au fost arestați 42 de 
studenți. De la redeschiderea 
cursurilor universității, la 8 
ianuarie, au mai fost închise 
o serie de alte facultăți, 
printre care cele de științe 
politice și economice, de li
teratură și filozofie. In pre
zent mai funcționează doar 
facultățile de drept și dc 
farmacie.

TRUPELE britanice trimise 
în Insula Mauritius pentru a 
participa, alături de poliția lo-, 
cală, la reprimarea incidentelor 
ce au Ioc in ultimele zile intre 
diferitele grupări politice și co
munități, vor rămine in insulă 
pină la 12 martie, cînd va fi 
proclamată independența, a a- 
nunțat primul ministru S. Ram- 
goolam. Intrucit tensiunea con
tinuă, la Port Louis au sosit noi 
„întăriri", inclusiv două elicop
tere.

NUMĂRUL victimelor nume
roaselor cutremure de pămînt 
înregistrate în sudul Italiei în 
ultima vreme se ridică acum la 
231 morți și 623 răniți. In pro
vincia Trapani, care a fost cea 
mai 
este 
391.

afectată, numărul morților 
de 126, iar al răniților de

La 26 ianuarie, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Republica Democrată Vietnam, 
Constantin Băbeanu, și-a prezen
tat scrisorile de acreditare vice
președintelui Republicii Demo
crate Vietnam, Ton Duc Thang.

în cuvîntarea rostită cu aceas
tă ocazie, ambasadorul român a 
transmis salutul frățesc și cor
dialele urări de bine ale preșe
dintelui Consiliului de Stat. 
Nicolae Ceaușescu, Consiliului 
de Stat, Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și ale poporului român, adre
sate președintelui Ho Și Min, gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam și poporului vietnamez.

El a dat expresie sentimentelor 
de prețuire pe care națiunea ro
mână le încearcă față de efortu
rile tenace ale maselor popu
lare vietnameze, conduse de Par
tidul celor ce Muncesc, de întări
re a capacității de apărare și 
dezvoltare a construcției socialis
te în Republica Democrată Viet
nam, încrederii în triumful idea
lurilor poporului vietnamez.

Ambasadorul român a evidenți
at că poporul român urmărește cu 
vie simpatie și profundă admira
ție lupta dîrză a poporului viet
namez împotriva agresorilor ame
ricani și a marionetelor lor, pen
tru independență, libertate și re- 
unificare a patriei, luptă pe care 
o înțelege și o apreciază din toa
tă iînma.

Relevînd că popoarele trebu
ie să fie lăsate să-și rezolve sin
gure, fără amestec din afară, 
problemele lor interne, potrivit 
aspirațiilor și voinței proprii, am-

gu-
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Ascunsă în Alpii francezi, la 

2 600 de metri, Valea minunilor 
este un lăcaș al tainelor nedesci
frate. Ea este străjuită de două 
mase stîncoase uriașe, sterpe, cu 
pante abrupte : la stingă — 
„Culmea dracului", ce întruchi
pează un mamut culcat, și la 
dreapta — Mont Bego, cu col
țuri aspre, înconjurat întotdeauna 
de nori amenințători. Nici o ve
getație, peste tot stînci roșietice, 
verzi, cenușii, un univers solitar, 
sub vrajă parcă. Pînă aici au a- 
juns doar cițiva Călători rătăciți. 
Unul dintre ei, Pierre de Mont- 
mort, îi scria pe la anul 1460 so
ției lui: „Era un loc infernal, cu 
chipuri de diavoli și mii de de
moni, tăiați peste tot în piatră". 
Și mai adăuga : „puțin a lipsit ca 
astma să mă doboare".

Atras de minunile promise de 
numele văii, călătorul s-a înde
părtat înfricoșat de figurile fan
tastice săpate în piatră: capete 
dc taur, șerpi, scorpioni, oameni 
trăgînd un fel de căruțe primi
tive, un vrăjitor, după toate apa
rențele, cu mîinile ridicate spre 
cer, agitînd două pumnale și, în 
jurul lor, presarăți, sori, cuțite 
lungi și încă ceva ce aducea a un 
grătar. Semnificația acestor în- 
crustături în stîncă a rămas ne
cunoscută mult timp. Tainele 
văii i-au pasionat pe unii arheo-

logi și istorici amatori, care do
reau să le deslege. Dintre ei se 
remarcă Clarence Bicknell, pen
tru tenacitatea cu care le-a- cer
cetat între 1885—1918, timp în 
care a încercat toate mijloacele: 
desene, mulaje, fotografii. Dar 
ele nu i-au ajutat la nimic. Alții 
au încercat să elucideze proble-

grup de cercetători și amatori, 
condus de arheologul francez 
Michel de Roisin, a dat speranța 
că noua sa ipoteză ar putea fi 
cea adevărată. Valea minunilor e 
un sanctuar, un adevărat templu 
imens, natural, închinat lui Mi
thra, zeul luminii și adevărului. 
Semnele înscrise pe stîncile Văii

basadorul român a afirmat 
Partidul Comunist Român, 
vemul Republicii Socialiste Ro
mânia, întregul popor român dau 
cu consecvență expresie deplinei 
solidarități cu cauza nobilă a 
Vietnamului, hotărârii de a acor
da sprijin material, 
plomatie popi__ 2—
mez pînă la 
victoriei.

Subliniind satisfacția pe care o 
prilejuiește dezvoltarea continuă 
a relațiilor frățești de prietenie 
și colaborare statornicite între 
Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Vietnam, 
ambasadorul român a exprimat 
convingerea că aceste relații se 

• vor dezvolta necontenit spre bi-

aterial, politic și di- 
lorului frate vietna- 
la cucerirea totală a

TAINA
VĂII MINUNILOR

ma în mod pripit, socotind că 
gravurile ar fi aparținut erei 
bronzului sau perioadei cuceririi 
Caliei și că sînt simboluri ale u- 
nei scrieri idădgrafică primitive, 
avînd în vedere numărul lor u- 
riaș, de aproape 45 000. Ipoteza 
era, însă, greșită, simbolurile nu 
se supuneau nici unor „legi aso
ciative". Originea și semnificația 
acestor gravuri a rămas astfel ne
dezlegată pînă recent, cînd un

minunilor — susține arheologul 
francez — sînt simboluri mithri- 
ce. Soarele era lumina divină, a- 
devărul sau Mithra însuși, cele
lalte gravuri reprezeniînd ele
mente ale inițierii adoratorilor ze
ului, Cel ce urma să fie inițiat 
era culcat într-o groapă acoperi
tă apoi cu un grătar de sacrificiu, 
deasupra căruia se aducea un ta
ur. Vrăjitorul sau sacrificatorul tă
ia cu două pumnale venele de la

gîtul taurului lăsînd sîngele vic
timei să se scurgă peste pieptul 
inițiatului. In același timp, oa
meni deghizați în corbi încălzeau 
la roșu o spadă cu care îi în
semnau fruntea. In esență, cere
monia însemna purificarea prin 
foc și singe. Unele pumnale, de 
tip roman, i-au sugerat arheolo
gului francez ideea că toate gra
vurile ar fi putut fi executate în 
primele două secole ale erei 
noastre, eunoscînd importanța pe 
care a avut-o acest cult în jurul 
anului 100 era noastră la Ro
ma. Născut în India, cultul c 
fost propagat în toată Asia și a- 
poi în Frigia, Grecia, Roma, Ga- 
lia, ajungînd probabil pe aceas
tă filieră și în Valea minunilor. 
Dar de ce a fost ales tocmai acest _ - „ - , .
loc stîncos și pustiu ? Pentru că * ?ord“lul
de cele mal multe ori Mithra era 
confundat cu zeița frigiană Cy- 
bela — zeița pămîntului, munți
lor, maselor golașe și sălbatice de 
piatră, întîlnite din plin și în 
Valea minunilor. In felul acesta, 
misterul arheologic a fost, se pa
re, elucidat în parte. Mai rămîn 
însă și alte taine legate de zeci 
de simboluri, de oamenii care 
practicau acest cult, de viața și 
de gradul lor de civilizație. Ar
heologii nu și-au spus încă ulti
mul cuvînt.

nele celor două țări și popoare, 
în interesul mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale și al 
păcii în întreaga lume.

In răspunsul său, vicepreședin
tele Republicii Democrate Viet
nam a arătat că poporul vietna
mez se bucură din toată inima 
de succesele dobîndite de po-

• porul român în opera de desă-
• vîrșire a construcției socialismu-
• lui în România și că poporul și
• guvernul vietnamez dau o înaltă 
e apreciere eforturilor Republicii

a Socialiste România pentru conso-
• lidarea păcii în .Europa și în 
e lume.

Infățișînd lupta eroică a po-
• porului vietnamez împotriva
• gresiunii, victoriile obținute

a- 
în

_ i și eliberarea
Sudului în vederea reunificării

• pașnice a patriei, vicepreședintele
• republicii a spus că în ciuda
• înfrângerilor, agresorii americani
• întreprind bombardamente sălba-
• tice împotriva orașului Hanoi,
•

DOINA TOPOR

capitala Republicii Democrate 
Vietnam, și a orașului Haifong, 
trimit în Vietnamul de sud noi 
întăriri de trupe americane și 
satelite și amenință cu extinderea 
agresiunii în Cambodgia și Laos.

Statele Unite ale Americii sînt 
agresorul în Vietnam și ele tra

buie să înceteze agresiunea. Po
ziția în patru puncte a guvernu
lui R. D. Vietnam și Programul 
politic al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud 
constituie baza pentru soluționa
rea problemei vietnameze.

Referindu-se la declarația mi
nistrului afacerilor externe al 
R.D. Vietnam din 29 decembrie 
1967, prin care s-a reafirmat ho- 
tărirea poporului vietnamez de 
a lupta împotriva agresiunii pen
tru salvgardare națională, vice
președintele republicii a declarat 
că opinia publică progresistă sus
ține cu vigoare lupta justă a po
porului vietnamez și salută cu 
căldură poziția guvernului R. D. 
Vietnam.

în continuare, vicepreședintele 
republicii a subliniat că în lupta 
împotriva agresiunii și în con
strucția socialismului în Nord, 
poporul vietnamez a beneficiat 
întotdeauna de caldul sprijin și 
ajutor al partidului, guvernului 
și poporului frate român. Expri- 
mînd sincerele mulțumiri ale po
porului vietnamez, ale Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam și 
ale guvernului R. D. Vietnam 
pentru acest prețios sprijin și a- 
jutor, vicepreședintele Republi
cii a afirmat că poporul vietna
mez este hotărît să facă tot po
sibilul pentru întărirea continuă 
a acestei solidarități și prietenii, 
în interesul ambelor noastre po
poare, al sistemului socialist și al 
cauzei păcii, independenței na
ționale, democrației și socialis
mului.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, între vicepreședintele 
Republicii Democrate Vietnam 
și ambasadorul Republicii Socia
liste România a avut loc o con
vorbire prietenească. Ton Duc 
Thang a rugat pe Constantin 
Băbeanu să transmită secretaru
lui general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, președinte al Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și celor
lalți conducători ai partidului și 
guvernului român, urări de sănă
tate și viață lungă din partea 
președintelui Ho Și Min și a ce
lorlalți conducători ai partidului 
și guvernului din R.D. Vietnam.

La ceremonie au participat 
ministrul afacerilor externe al 
R. D. Vietnam, Nguyen Duy 
Trinh, precum și funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe al R.D. Vietnam. Am
basadorul român a fost însoțit de 
membrii ambasadei.

• Cabinetul de Miniștri al 
R.P.D. Coreene a dat publicității 
la 27 ianuarie o declarație în 
legătură cu cererea S.U.A. de 
a se convoca Consiliul de Secu
ritate în problema sechestrării 
de către unități navale ale R.P.D. 
Coreene a navei americane de 
spionaj „Pueblo", care pătrunsese 
în apele teritoriale ale R.P.D. Co
reene.

Arătînd că imperialiștii ameri
cani au violat în repetate rânduri, 
armistițiul din Coreea, declarația 
subliniază că acest act provocator 
constituie o noua violare flagran
tă a armistițiului, o acțiune a- 
gresivă împotriva R.P.D. Coreene 
și o gravă amenințare la adresa 
păcii în Extremul Orient și în 
lumea întreagă.

Guvernul R.P.D. Coreene se 
opune cu hotărâre discutării „plîn- 
gerii" S.U.A. la Consiliul de 
Securitate. El nu va recunoaște 
nici o rezoluție care va încerca 
să camufleze agresiunea, o va de
clara nulă și neavenită.

PREȘEDINTELE Johnson a 
făcut vineri seara o scurtă de
clarație televizată în legătură cu 
capturarea de către unitățile na
vale ale R.P.D. Coreene a na- 
vei-spion americane „Pueblo". 
El a încercat să nege răspunde
rea ce revine militarilor ameri
cani pentru provocarea serioasă 
întreprinsă în apele teritoriale 
ale R.P.D. Coreene.

Prin aprilie 1965, cinci oa
meni de afaceri francezi pri
meau scrisori semnate de 
„directorul general al birou
lui pentru problemele tur
nului Eiffel", cuprinzînd in
vitația de a veni la o „în
tâlnire de afaceri". întâlni
rea a avut loc la hotelul 
Crillon din Paris, în aparta
mentul „directorului gene
ral". Gazda, volubilă șl ex
trem de curtenitoare, a des
chis consfătuirea cu o scurtă 
declarație confidențială :

— Domnilor, solicit atenția 
dar și discreția dv. Vreau 
să vă împărtășesc un secret 
de stat, cunoscut numai de 
mine și de primul ministru...

După o pauză dramatică, 
„marele secret" ieșea la su
prafață :

— Guvernul intenționează 
să vîndă turnul Eiffel ca fier 
vechi.

Emoționați de cele aflate 
și, mai ales, de perspectiva 
unei afaceri frumoase, inter
locutorii „directorului gene
ral" tăceau.

Dinamica gazdă a rupt re
pede tăcerea meditativă :

— Domnilor, aștept oferte 
precise. Vom studia și vom 
lua decizia.

Fiecare dintre cei einci 
„aleși" s-a grăbit, bineînțe
les, să remită o ofertă în 
scris. După numai cîteva 
zile, unul dintre ei, proprie
tarul agenției imobiliare 
„Varex", Andre Poisson, a 
primit un telefon :

—- Oferta dv. a fost ac
ceptată. Veniți la hotel Cril
lon să perfectăm totul.

Documentele au fost repe
de întocmite. Dar, înainte de 
a le pune în servietă și a 
pleca, spre a obține „parafe
le ministeriale de rigoare", 
amabilul „director general" 
și-a amintit de o mifă for
malitate :

— Domnule, ne-a mai ră
mas ceva de pus la punct. 
Știți, se obișnuiește ca la în
cheierea unui contract cu 
statul, funcționarul delegat 
să se bucure și el de aten
ție...

— Mă rog, știu tu cum se 
fac
AndrO Poisson, și a înmînat 
„directorului general" un 
cec substanțial.

A doua zi, credulul om de 
afaceri parizian a descoperit 
că a fost tras pe sfoară. Ori
cum însă, era prea tîrziu. A- 
bilul escroc. Victor Borell, 
urmărit de „Interpool" pen
tru lovituri în serie, părăsi
se terenul lui clasic de „ac
tivitate", Europa Occicr-^ta- 
Iă, și-și mutase instantaneu 
cartierul general în Statele 
Unite.

Prezența lui Borell Jn „lu
mea nouă" s-a făcut repede 
simțită. Sub o nouă identi
tate, Sand Sullivan, 
niosul escroc a pus în func
țiune un întreg mecanism de 
falsuri, mai ales în domeniul 
bancar și al operelor de ar
tă.

Urmărit de unul din cei 
mai abili agenți ai biroului 
poliției federale judiciare a 
S.U.A., James Johnson, ru
tinatul escroc a fost, în cele 
din urmă, prins în cleștele 
culpei dovedite. Era vinovat 
de punerea în circulație a 
unor obligațiuni false în va
loare totală de 100 000 dolari, 
în rechizita lui Borell-Sulli- 
van s-a găsit, printre alte
le. și o interesantă corespon
dență a „secretarului Comi
siei pentru sistematizarea 
New Yorku-lui‘‘, cu Muzeul 
de artă statuară din New 
Orleans. Omul care a vîndut 
turnul Eiffel pregătea vîn- 
zarea faimoasei Statui a li
bertății...

afacerile — a mormăit

inge-

E. R.

Roumanie,

Cu prilejul vernisajului expoziției de artă plastică, organizată 
la „Casa ziariștilor" de către „Scînteia tineretului", cu lucrările 
tinerilor plasticieni, colaboratori ai ziarului, am avut plăcerea 
de a face cunoștință cu domnul Julien Weverbergh — tinăr scri
itor belgian, redactor șef al revistei „Komma", directorul unei 
cunoscute colecții, „Al cincilea meridian", a Editurii Monteau 
din Bruxelles, — care a avut amabilitatea să ne răspundă la 
cîteva întrebări :

— Cu ce prilej vă afjați în România ?
— Nu e prima și, aș vrea, nici ultima dată, cînd vizitez Ro

mânia. In prezent, scriu o carte despre țara dumneavoastră : 
„Conglomerate românești", intitulată așa fiindcă voi scrie despre 
tot ce am văzut prin munții, satele românilor, care sint foarte 
originale și foarte frumoase. Inițial, am cunoscut România pe 
cale livrescă, citind fermecătoarea proză a lui M. Sadoveanu, 
Matei Caragiale și Zaharia Stancu, pe care, de altfel, i-am și 
tradus în Belgia. „Roumanie, trOs jolie !“.

— Domnule Weverbergh, mulți călători străini ne-au decla
rat acest lucru. E, cumva, numai un compliment ?

— Toți au avut dreptate ! Maramureșul e o zonă etnografi
că unică, nemaipomenită, locuită de oameni extraordinari, 
cumpătați, sobri, adevărați bărbați. Arhitectura în lemn, mai 
ales bisericile din lemn, suple și avîntate spre cer, sau meșterii 
de oale de la Oboga și Marginea, moș Colibaba, poetul lutului, 
sau, dacă treci dincolo, în Oltenia, la Tîrgu-Jiu, toată zona este 
un parc național etnografic, încă neprospectat sub toate aspec
tele. Sint uluit, și nu ca un novice, fiindcă am călătorit mult — 
de numeroasele probe ale spiritului uman pe care poate sf le 
ofere această zonă adăpostită sub munte. Aici, dacă s-ar mări, 
chiar modelele de pe îmbrăcămintea localnicilor ar constitui 
adevărate tablouri de pictură abstractă. Este explicabilă apari
ția în această parte a lumii a sculptorului C. Brâncuș și a picto
rului Tuculescu, sau a sculpturilor neolitice, în manieră ultra
modernă („Gînditorul", „Femeia" de la Hamangia), sau a raînăs- 
tirilor din Moldova, sau costumelor populare sau cîntecelor. 
Toate sînt minuni simple și adevărate. Pe dumneavoastră, cei 
care vă integrați în mediu, poate că nu vă surprinde. Trebuie 
făcut totul ca aceste valori să fie păstrate așa cum au fost cre
ate ! Și dumneavoastră o faceți...

— Domnule Weverbergh, ați vorbit foarte frumos despre 
patria mea ; vă mulțumesc !

I. MARCOVICI
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