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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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întoarcerea în Capitală a delegației Republicii Socialiste 
România la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ

al statelor participante la Tratatul de la Varșovia

Eram miner în came și oase. 
E drept că salopeta îmi era puțin 
cam scurtă și baiera căștii mă 
tăia pe sub barbă, că purtam 
masca mai mult din fudulie pen
tru că tot nu o știam folosi în caz 
de pericol, dar lucrurile astea nu
mai eu le simțeam și ele nu-mi 
umbreau cu nimic mîndria de a 
arăta ca un veritabil miner...

însoțit de Teodor Arvinte, se
cretarul comitetului U.T.C. de la 
mina Vulcan, am pornit spre gura 
galeriei sectorului I. Minerii pe 
care-i întîlneam ne întîmpinau 
cu tradiționalul „noroc bun“ ca 
pe niște vechi ortaci de-ai lor. 
Am făcut neașteptat de repede 
saltul din zi în noapte. Soarele 
primăvăratec care afară inunda 
natura cu o pulbere de polen 
rămăsese undeva departe. Noi ne 
afundam tot mai mult într-o li
niște densă, fără sfîrșit, al cărei 
izvor se trăgea din încremenirea 
milenară a rocilor.

— îl cunoașteți pe Nicoară ? 
mă întreabă secretarul după ce 
m-am acomodat cu lumina ane
mică aruncată de lampa agățată 
pe piept.

— Nu, nu-1 cunosc. Am auzit 
doar de el.../ ■
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PE TREPTELE NOI
ALE SATULUI

9 Vineri dimineața s-a înapoiat 
de la Sofia delegația Republicii 
Socialiste România, condusă de9 tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist9 Român, președintele Consiliului 
de Stat, care a participat la

•
 Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia.

a Din delegație au făcut parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 

a membru al Comitetului Executiv, 
™ al Prezidiului Permanent al C.C. 

al P.C.R., președintele Consiliu- 
A lui de Miniștri, Comeliu Mănes- 
w cu, ministrul afacerilor externe, 

general-colonel Ion loniță, minis-9 trul forțelor armate, și Nicolae 
Blejan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Sofia.9 La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîmpi- 
nată de tovarășii Gheorghe Apos-9 t°l> Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Chivu Stoica, Alexan-

•
 dru Drăghici, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Ilie Verdeț, de membri și 
membri supleanți ai Comitetului

•
 Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R., vicepreședinți ai Consi
liului de Stat și ai Consiliului de

A Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de instituții9 centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori.

Erau de față Hristo Gălăbov, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 

_ al Ambasadei R. P. Bulgaria la 
Amba-9 București și membri ai 

sadei.
_ Pe aeroport, un mare

LA „DOR MĂRUNT» MASURILE DE REORGANIZARE ADMINISTRATIVĂ DESCHID brii deiegației 
PERSPECTIVELE UNEI TOT MAI PUTERNICE PĂTRUNDERI A CIVILIZAȚIEI

MODERNE

_ Pe aeroport, un mare număr 
™ de cetățeni ai Capitalei au în

tâmpinat cu căldură pe mem- 
_ â române. Un grup

de pionieri le-a oferit flori.

(Agerpres)
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SOFIA 8 (Agerpres). — Trimi
șii noștri speciali transmit: Vi
neri dimineața, delegația Repu
blicii Socialiste România condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, care a luat parte la 
lucrările sesiunii Comitetului 
Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia a plecat din Sofia spre 
patrie,

La aeroport delegația a fost sa
lutată de tovarășii Todor Jivkov,

prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, Gheorghi 
Traikov, președintele Prezidiului 
Adunării Populare a R. P. Bul
garia, Ivan Bașev, ministrul afa
cerilor externe, general de armată 
Dobri Djurov, ministrul apărării 
populare, Stanko Todorov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., secretar al C.C. al P.C.B., 
Lîcezar Avramov, membru suple
ant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., vicepreședinte al Consi-

Jiului de Miniștri al R. P. Bulga
ria, membri ai C.C. al P.C.B. și 
ai guvernului, precum și alte per
soane oficiale.

A fost de față Nicolae Blejan, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Sofia, și membri ai 
ambasadei.

Aerogara era pavoazată cu dra
pele de stat ale statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

Numeroși oameni ai muncii din 
capitala Bulgariei au salutat căl
duros pe conducătorii de partid 
și de stat români.

COMUNICATUL
-------------------------------------------------------- . • 

cercăm prelungirea discuției spre 
celălalt pol:

— Bogăția vă este, într-ade- 9 

văr, cunoscută peste tot. Dar 
este comuna și prin frumusețea .
ei un prilej de mîndrie P 9

Frumusețea răspunsului a înce
put într-o tăcere scurtă și în- 
tr-un gest adine : o încordare a WP 

feței, o privire îndreptată spre 
pămînt. Nu știu de ce, dar, față a 
în față cu gîndurile lor, oamenii ™ 
satelor privesc spre pămînt sau, 
dacă sînt undeva, înăuntru, pri- a 
vesc acolo unde trebuie să fie “ 
pămîntul:

— Satul nu e frumos. Dacă a 
cineva străin vede comuna, nu 
ar crede că ea e milionară.

Satul vechi, neomogen, purta 
oriunde pecetea unui indivi
dualism structural, a unui destin 
însingurat prin relațiile discri
minatorii ale luptei înnegurate 
pentru existență. Cuvintele bă- 
răgăneanului de azi dau o mă
sură exactă a receptivității la 
nou. Sînt o replică vie, în timp 
la vechile imagini diforme în 
care țăranului i se atribuia cali
ficativul „conservator". Fostul 
vis, bogăția, a devenit o reali
tate. Ascendentul material este 
însoțit de ascendentul moral 
Erou al propriei sale ascensiuni 
conștiente, comuna se 
conform aspirațiilor sale 
torii:

— Ne-am planificat

bogăția satului contemporan și 
frumusețea lui ?

★
Sîntem în Bărăgan, în satul 

neuitatului unchiaș mărunt că
ruia îi ducea dorul, între o vî- 
nătoare și alta, întregul Bărăgan. 
Dor Măruntul de azi este un 
avanpost al agriculturii înaintate. 
„Comuna noastră este și mare 
și bogată. Alte comune sînt mari, 
dar nu sînt atît de bogate". Cu
vintele cetățeanului Constantin 
Popescu îmbină mîndria obiecti
vă cu sentimentul, atît de cu
noscut, primordial al satului. In 
virtutea aceluiași sentiment în-

Undeva, într-o localitate cu 
nume tandru de fată de basm, 
undeva, unde Bărăganul începe 
să-și întocmească liniștea lui în
doielnică, locul unor arbori în
clinați în ghimpi și roșcove a- 
mare, arbori — tovarăși ai ciu
linilor colindători prin toamne și 
singurătăți, l-au luat terase cu 
trandafiri multicolori. Oamenii și 
pămîntul se întîlnesc într-o me
taforă nouă...

Clasicul raport dintre frumos 
și util capătă, în condițiile ac
tuale, dimensiuni sociale pro
funde. Care este raportul dintre

<

(Continuare in pag. V) Combinatul de îngrășăminte chimice Turnu Măgurele

LA
ORIZONTUL

— E cunoscut în toată Valea 
Jiului. Brigada lui singură pr 
duce în sector cît toate celelal 
la un loc.

— Lucrează de multă vreme 
în subteran ?

— Nu I Doar de cîțiva ani. 
Cine aude asta, nu crede. De 
meserie, el este lăcătuș. A lucrat 
mulți ani la Reghin. Cum a ajuns 
miner, e o poveste. Intr-o zi, 
l-am găsit abătut. „De ce ești 
supărat, Nicoară ?“, îl întreb. 
„Cum să nu fiu. tovarășe Arvin
te ?, îmi zice. Cînd se vorbește 
de cărbune, toată lumea pome
nește numai pe cei care-1 scot. 
Noi, cei de la întreținere, sîntem 
dați uitării"... Am încercat să-i 
explic că și munca lor este la fel 
de importantă și utilă, dar vor
bele mele n-au prins. După ce 
s-a gîndit cîteva clipe, mi-a spus 
timid că vrea să se califice în 
meseria de miner...

Coborîm încet spre orizontul 
590 m.

Ce-a făcut, pînă la urmă, s-a 
calificat miner ? — întreb eu cu
rios, încercînd să leg firul dia
logului și străduindu-mă să-mi 
înfig cît mai bine picioarele pe 
treptele suitorilor.

AL BALGRADEAN

SB
F

ii»-

creează 
civiliza-

pentru

AL. DUMITRACHE

(Continuare în pag. V)

NOU SET DE SCULE
PENTRU FORAJ
Uzina mecanică din Cîmpi- 

na a început să producă în 
serie un nou tip de scule pen
tru foraj : pene pneumatice 
destinate prăjinilor pentru fo
rajul la mare adîncime. Ele 
sînt prevăzute cu dispozitive 
speciale de manevrare și pre
zintă o mai mare durabilitate 
și siguranță în exploatare. Un 
nou set de scule, prezentînd 
caracteristici tehnice superi
oare, a fost, de asemenea, in
trodus în fabricația curentă 
a Uzinei mecanice din Cîmpi- 
na. Ele sînt necesare noii in
stalații F. A. — 12, realizată 
de Uzina de utilaj petrolifer 
din Tîrgoviște, pentru săpa
rea puțurilor de apă.

(Agerpres)
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„VĂ PRICEPEȚI 
LA FOTBAL?»
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CONCURSUL „Scînteii tineretului'1
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în zilele de 6 și 7 martie 1968 
a avut loc la Sofia Consfătuirea 
ordinară a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală.

La Consfătuire au participat : 
Din partea Republicii Popu

lare Bulgaria — Todor Tivkov, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, șeful delegației : 

___ „.a al 
Politic al C.C. al P.C.B., 
al C.C. ; Jivko Jivkov. 
al Biroului Politic al 

P.C.B., prim-vicepreșe- 
Consiliului de Miniștri ;

•
 n.r. Bulgaria, șetul aelegai 
Stanko Todorov — membru 
Biroului

•
 secretar 
membru
C.C. al 

•dinte al
Ivan Bașev, ministrul afacerilor 
externe ; general de armată Do- 

A bri Giurov, ministrul apărării 
™ populare.

Din partea Republicii Socia- 9 liste Cehoslovace — Alexander 
Dubcek, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Ceho- 9 slovacia, șeful delegației ; Jozef 

• Lenart, președintele Guvernului
R.S.C. ; general de armată Bo- 
humir Lomsky, ministrul apărării 

• naționale ; Vaclav DaVid, minis
trul afacerilor externe; Pavel 
Meiling, ambasadorul R.S.C. din 

9 R P B-Din partea Republicii Demo
crate Germane — Walter Ul- 9 bricht, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului 9 de Stat al R.D.G., șeful dele
gației ; Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G.. 

«a Erich Honecker, membru al Bi-

e

DE LA WȘOVIA
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G.; general de armată 
Heinz Hoffmann, ministrul apă
rării naționale ; Gunter Kohrt, se
cretar de stat, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Din partea Republicii Popu
lare Polone — Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, șeful delegației ; Jozef 
Cyrankiewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P.P. ; 
Zenon Kliszko, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Adam Rapacki, mi
nistrul afacerilor externe ; mare
șalul Poloniei, Marian Spychalski, 
ministrul apărării naționale ; Ma
rian Naszkowski, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe; ge- 
neral-locotenent Wojciech Jaru
zelski, 
părării 
porek, 
R.P.B.

Din 
liste 
Ceaușescu, secretar general 
C.C. al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, șeful delegației; Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România ; Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe; general-colonel Ion 
loniță, ministrul forțelor armate; 
Nicolae Blejan, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în 
Republica Populară Bulgaria.

Din partea Republicii Popu
lare Ungare — Janos Kădâr, 
prim-secretar al C.C. al Partidu-

adjunct al ministrului a- 
nationale; Riszard Nesz- 
ambasadorul R.P.P. în

partea Republicii Socia- 
România — Nicolae 

al

lui Muncitoresc Socialist Ungar, 
șeful delegației ; Jeno Fock, pre
ședintele guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar; Ja
nos Peter, ministrul afacerilor 
externe; general-colonel Lajos 
Czinege, ministrul apărării na
ționale.

Din partea Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste, L. I. 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice, șeful delegației; 
A. N. Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. : 
A. A. Gromîko, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S.; mare
șalul Uniunii Sovietice A. A. 
Greciko, ministrul apărării al 
U.R.S.S.; K. V. Rusakov, prim 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.U.S.; A. M. Puzanov, am
basadorul U.R.S.S. în R.P.B.

La lucrările Consfătuirii a par
ticipat, de asemenea, mareșalul 
Uniunii Sovietice Ti I. Iaku- 
bovski, comandantul suprem al 
forțelor armate unite ale statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Participanții la Consfătuire au 
examinat multilateral situația 
care s-a creat ca urmare a in
tensificării continue a agresiunii 
Statelor Unite ale Americii îm
potriva poporului vietnamez și 
influența acesteia asupra situa
ției internaționale în ansamblu. 
Ei au constatat că guvernul 
S.U.A. continuă cursul aventurist 
de lărgire a proporțiilor războiu
lui, refuză să înceteze bombar
damentele și alte acțiuni agre
sive împotriva R.D. Vietnam, îm-

♦

piedicînd în felul acesta crearea 
condițiilor pentru convorbiri în 
scopul reglementării politice a 
problemei vietnameze.

în legătură cu aceasta, partici- 
panții la Consfătuire au condam
nat unanim acțiunile criminale 
ale imperialiștilor americani care 
încearcă prin forța armelor să 
înăbușe lupta de eliberare na
țională în Vietnamul de sud, să 
împiedice construirea socialismu
lui în Republica Democrată Viet
nam.

Participanții la Consfătuire au 
adoptat o Declarație cu privire 
Ia amenințarea la adresa păcii, 
ca urmare a extinderii agresiunii 
americane în Vietnam. Textul 
Declarației se publică separat.

La Consfătuire a avut loc un 
schimb temeinic de păreri în pro
blema neproliferării armelor nu
cleare.

Participanții Ia Consfătuire, 
pornind de la poziția elaborată 
în comun la consfătuirile de Ia 
Varșovia și București ale Comi
tetului Politic Cdnsultativ, con
firmă însemnătatea deosebită a' 
preîntîmpinării răspîndirii arme
lor nucleare și importanța rezol* 
vării acestei probleme. Ei au exa* 
minat proiectul Tratatului de ne* 
proliferare a armelor nucleare, 
elaborat în cursul tratativelor și 
discuțiilor în Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare și și-au 
expus pozițiile respective în a* 
ceastă problemă.

Consfătuirea s-a desfășurat în* 
tr-o atmosferă sinceră, tovără* 
șească.

Sofia 7 martie 1968

DECLA RAȚI E
cu privire ia amenințarea ia adresa păcii 

ca urmare a extinderii agresiunii americane
în Vietnam

Statele participante la Tratatul de la Varșovia, reprezen- 9 tate la Consfătuirea de la Sofia a Comitetului Politic Con- 
sultativ — Republica Populară Bulgaria, Republica Socia
listă Cehoslovacă, Republica Democrată Germană, Republi- 9 ca Populară Polonă, Republica Socialistă România, Repu- 

w blica Populară Ungară, Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste — au analizat situația care s-a creat ca urmare a 9 extinderii continue a agresiunii americane în Vietnam.

Participanții la consfătuire, reafirmînd poziția principială 
expusă în Declarația cu privire Ia agresiunea S.U.A. în Viet- 9 nam, adoptată la Consfătuirea de la București a Cbmitetu- 
lui Politic Consultativ, la 6 iulie 1966, constată că, în urma 
extinderii agresiunii americane împotriva poporului viet- 9 namez, pacea generală este supusă în prezent unei serioase 
încercări. Intensificarea bombardamentelor asupra centre- 

• lor dens populate, inclusiv asupra capitalei Republicii De
mocrate Vietnam — Hanoi, și a portului Haifong, noua creș
tere a numărului militarilor americani în sudul Vietnamu- 

• lui, extinderea acțiunilor militare împotriva statelor vecine
Vietnamului — Laos și Cambodgia — toate acestea consti-

tuie o nouă treaptă și .mai 
de extindere a războiului 
Amenințările iresponsabile 
și politice americane de a __  ______ _____ _____
reprezintă noj manifestări ale politicii agresive" de șantaj”șî 
presiuni, o sfidare la adresa popoarelor care năzuiesc spre 
pace.

Un asemenea curs a] evenimentelor complică și mai mult 
nu numai situația din Asia de sud-est, dar și situația in- 
* - .. .... una din principalele

periculoasă a politicii americane 
împotriva poporului vietnamez, 
ale unor personalități militare 

folosi arma atomică în Vietnam

ternațională în ansamblu, constituie 
surse de încordare în lume.

O armată americană de o jumătate 
se află în Vietnamul de Sud — țară 
lometri de Statele Unite ale Americii _ ___________ ,
sugrumătoare a libertății, pentru ca prin forța armelor să 
impună voința sa poporului vietnamez și să instaureze în 
sud rînduielile coloniale, în numele intereselor imperialis
mului american. Poporul vietnamez însă respinge dominația

(Continuare în pag. VIII)

de milion de oameni 
situată la mii de ki- 
— ca invadatoare, ca



SCENA • ECRANUL • CARTEA • ȘEVALETUL . PARTITURA
Dacă mi s-ar cere să nu

mesc repede trei emisiuni 
bune ale televiziunii noastre, 
una din ele ar fi cu siguran
ță „Transfoca torul". Acolo 
palpită reportajul viu cu oa
meni vii, acolo există volup
tatea prim-planului îndelung, 
acolo omul e lăsat să vorbeas
că în voia lui și, montajul a- 
junge, în sfîrșit, la o idee de 
montaj. Mai sînt acolo cîțiva 
reporteri cu limba dezlegată 
și dornici să iasă din banal, 
căutînd în actualitate „su
biectul" și construind deseori 
„un subiect", avînd cu alte 
cuvinte un stil, o formulă 
proprie. O emisiune cu un 
stil al ei, la televiziune, în 
nici un caz nu ne poate în
trista. Decît dacă ducem sno
bismul intelectual prea depar
te și avem un singur ochi, ca 
un proaspăt telecronicar, care 
în afara îneîntării produse de 
găsirea unui admirabil pșeu- 
donim nu mai are gust pentru 
nimic și totu-i ninge și totu-i 
plouă pe „micul ecran". Nu 
doar mitologie, adică o tele-

„INTOARCE-TE
V

SA TE VADĂ
L UMEA!“

de RADU

ochi, 
tele-

viziune cu un singur 
doar mitologie, adică o 
cronică în Ollmp, ruptă de 
realități; îți mai trebuie un 
ochi, pentru a citi în context. 
Știm că e greu.

Nu mă gîndesc, desigur, să 
iau apărarea necondiționată a 
„Transfocatorului". Țin prea

COSAȘU

CRONICA

TELE
VIZIUNI!
.. .... .... I—............... ....

— Te consideri un actor ma
tur ?

— Orice actor, cred, trebuie 
să-și urmărească — sau mai 
bine zis să-ți contureze intr-un 
anume sens evoluția lui actori
cească — intr-o serie de roluri, 
făcînd parte din aceeași familie 
(nu in sensul strict al cuvintu- 
lui), mă refer de fapt la cons
trucția interioară a rolurilor, a 
pieselor, la profilul spiritual al 
autorilor; ele reclamând de la 
sine un stil actoricesc adecvat.

— Asta mă solicită să te în
treb spre ce se îndreaptă votul 
dumitale, spre actorul consec
vent unui anume stil sau spre 
actorul unei game mai largi, al 
mai multor genuri.

— Categoric pentru actorul u- 
nui stil, excluzînd din această 
formulare ideea limitării sau a 
manierei. Actorul trebuie să ai
bă o anume personalitate, în ea 
incluzînd și noțiunea de stil. Cu 
cît posibilitățile de abordare 
sînt mai largi, cu atît șansele 
realizării sînt mai mari.

Și aici aș veni cu argumentul 
personalității a doi actori con
temporani : Octavian Cotescu și 
George Constantin, care în fie
care rol interpretat aduc perso-

mult la această emisiune — 
pentru prim planurile ei, pen
tru oralitatea eroilor, pentru 
montajul ei sănătos — ca să 
nu-mi „demasc" cîteva te
meri apărute în ultima vreme, 
conturate și mai clar miercu
rea trecută. Prea siguri pe 
imaginea elocventă, realiza
torii au început să dezvolte 
și cuvîntul „frumos", prea 
frumos. Comentariul devine 
încet-încet un articol caligra
fic, cu multă literatură, cu 
prea multă „emoție", confun- 
dîndu-se asta cu „tonul per
sonal". E vechea prejudecată 
după care a vorbi cu „eu" și 
cu sufletul pe masă înseamnă 
a fi mai „personal" decît dacă 
te exprimi sobru și cu mintea

rece. Ca să ajungem la paz
nicii bătrîni ai unor faruri, 
Stark ne trece prin copilăria 
sa, folosind „emoția" de ri
goare. Se creează un contrast 
crispant cu interviul propriu- 
zis purtat pe un ton exact, 
în buna tradiție a emisiunii. 
Alteori, cuvîntul liricoid a- 
tentează la imagine și o de
formează în sensul „poetic", 
într-un reportaj despre sere, 
V. Munteanu „cîntă" oamenii 
aplecați peste microscoape 
care văd acolo „lanuri de 
gnu, cîmpuri de roșii" și ima
ginea își pierde orice realism. 
Camioanele întreprinderii sînt 
definite drept „camioanele 
verii", firește, șl cădem lesne 
în banal. Un ton al reporteru-

lui foarte satisfăcut de el în
suși cîștigă teren, chiar dacă-i 
departe de a triumfa. Un ton 
călduț, patern, matern, co
chet — ca în cazul interviu
lui luat în cabină Magdale- 
nei Popa, într-un antract „re
gizat" stîngaci. Balerina „po
za" prea mult și substanța 
ideilor suferea. De altfel, fo
togenia e cel mai mare peri
col pentru această emisiune 
a prim-planurilor. într-un alt 
reportaj — cosacrat unor 
elevi care au salvat un om de 
la un accident de cale ferată, 
material excelent montat și 
unde apărea această frază 
memorabilă a unui dirigin
te : „idee* săvîrșirii unei fap
te bune a stat întotdeauna la 
baza concepției mele despre 
orele de dirigenție" — repor
terul năruia totul cu această 
precizare adresată unuia din
tre eroi : „întoarce-te cu fața 
la aparat, să te vadă toată 
lumea “1 De ce ? Tocmai a- 
ceasta e cursa în care nu 
trebuie să cadă „Transfocato- 
rul" : el trebuie să fixeze în
delung un chip, un glas, evi- 
tînd omul conștient că „po- 

să-1 
tata, 
Fără

zează" și „vorbește" ca 
„vadă lumea", mama, 
profesorii și logodnica, 
un nobil dispreț față de „fo
togenie", calofilie și „poezie"" 
— nu se poate face telere- 
portaj serios. Realizatorii 
„Transfocatorului" ar avea, 
după părerea mea, puterea 
să impună această idee. Muzeul din Arad. -Secția artă populară românească din părțile Aradului

INTERVIU

(TEATRUL „MATEI MILLO"-TIMIȘOARA)

nalitatea lor. Să fii altul de -la- 
un rol la altul nu înseamnă , a', 
apela la mijloace exterioare de 
efect (bărbi, mustăți etc), în
seamnă. cred, a intui esența per
sonajului respectiv și urmărirea 
ideii, apoi evident, neapărat în
cadrarea în atmosfera piesei.

— Spre ce teatru se îndreaptă 
preferințele dumitale ?

— în’ exclusivitate și totali
tate spre teatrul apropiat epocii 
noastre, înțelegînd prin asta 
modern dar așa cum este înțeles 
de regizorii Penciulescu, Pinti- 
lie,’ Andrei Șerban. Și acestei 
formule de teatru îi este nece
sară acea unitate colectivă de-a 
gîndi, ideală.

—- ‘într-un cuvînt ești pentru 
echipă. Ăsta presupune, cred, 
modestie ș.i ^enunțare.

— în același timp satisfacții. 
Dar pentru un asemenea teatru 
artimatorul autentic este indis
pensabil, este de fapt cel care 
polarizează, magnetul si oglinda 
dorințelor colective. Pentru asta 
afinitățile între oamenii echipei

■ți -regizor (sau animator cum 
Ț-âtn Tiumit mai sus), trebuie să 
fi* profunde, nu numai rapor
tate artistic, dar și în viață. Și 
aici se impune ideea teatrului 
de experiment, în care posibili- 
tătea'de afirmare a dramatur
giei este deschisă.

P. S.
Ovidiu Iuliu Moldovan a ab

solvit Institutul de Artă Tea
trală „I.L.Caragiale" în anul 
1964. în cele 4 stagiuni ale Tea
trului „Matei Mi!lo“ din Timi
șoara a interpretat o gamă 
foarte variată de roluri în circa 
20 de piese, dintre care 12 roluri 
principale (Cusins din „Maior 
Barbara" de Bernard Shaw, 
Paul Cunningam din „Dactilo
grafii" de Murray Shisgall, El 
din „Nu sînt Turnul Eiffel" de 
Ecaterina Oprolu, Sorin Vlăs- 
ceanu din „Simple coincidențe" 
de Paul Everac etc.

I
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VERA LUNGU

REPLICĂ LA O NOTĂ
Inaugurarea cafe

nelei literare de la 
Ateneul tineretului, 
chiar în condițiile u- 
nei concurențe ine
gale cu teleatracția 
„Cerbului de aur“ 
(căci, vai, pînă și 
literații sînt victi
mele nevinovatelor 
pasiuni omenești!), 
a constituit o ino
vație prețioasă în
tru îmbogățirea 
hărții culturale a 
Capitalei. Evident, 
nu e totul perfect. 
Evident, n-au fost 
încă găsite soluțiile 
celui mai potrivit 
program (și nu s-a 
răspuns nici la în
trebarea dacă e în- 
tr-adevăr necesar 
un program dina
inte stabilit, sau 
dacă nu cumva ne
voia de exprimare 
spontană a oaspeți
lor cafenelei litera
re i-ar da acesteia 
un plus de farmec). 
Dar ideea s-a 
cut, a căpătat 
tență reală, 
prinzîndu-se

năs- 
exis- 
des- 

în

sfîrșit din paginile 
„sugestiilor" sau ale 
melancolicelor a- 
mintiri despre cafe
nelele literare de 
odinioară. Se cuve
nea, așadar, în 
mod firesc, ca e- 
courile tipărite ale 
acestei inițiative 
admirabile, dincolo 
de imperfecțiunile 
debutului să subli
nieze, în primul 
rînd, acest element.

Spre surpriza tu
turor celor oarecum 
la curent cu șirul 
de noutăți care în
cepe a se contura în 
Alee® Alexandru, o 
însemnare a lui Bo
ris Buzilă (în „Ro
mânia liberă" din 6 
■martie 1968) Ignoră 
complet însemnăta
tea inițiativei, sco- 
țîndu-i în schimb 
în relief, ca printr-o 
lupă, măruntele de
ficiențe organizato
rice, fără măcar a 
le privi ca pe erori 
ale începutului. Ne
mulțumit că 1 s-a 
pretins invitația

la intrare, 
„programul" a 
ceput cu întîrzie- 
re, că versurile au 
fost recitate nu de 
poeți ci de actori 
„cunoscuți mai cu 
seamă din progra
mele de televiziu
ne" (în realitate 
cîțiva dintre cei 
mai prețuiți actori 
ai tinerei generații) 
autorul prezice o 
urgentă intrare în 
criză a cafenelei li
terare. Printre rîn- 
duri se străvede i- 
maginea „ideală" a 
unui pluton de po
eți (că, „slavă dom
nului. gem cenaclu
rile de talente"), re- 
citîndu-și discipli
nați versurile la 
ore fixe și întreți- 
nînd în mod orga
nizat conversații es
tetice între orele 20 
și 24. Cam atît se 
străvede, plus o ne
încurajatoare iro
nie, pentru că de 
fapt, în afara sem
nalării unor neîn
semnate chestiuni

TELEVIZIUNE
17,30. — Pentru cei mici : „Lumea 

copiilor" ; 18,00 — Pentru noi, femeile!
18.30 — Curs de limba spaniolă (lecția
a 6-a) ; 19,00 — Tele-enciclopedia ;
19.30 — Telejurnalul de seară ; 20,00 — 
Transmisiune de la Festivalul Interna
țional de muzică ușoară — Brașov Ro
mânia ; 22,15 — Film serial „Evada
tul" ; 23,00 — Telejurnalul de noapte ; 
23,15 — Telesport.

TEA T R E I

că 
în-

de organizare, nu 
este sugerat contu
rul unei asemenea 
imagini ideale.

Un lucru e lim
pede : astfel de în
semnări nu sînt fo
lositoare, ele duc la 
confuzii și denatu
rări, ridică obstaco
le artificiale în ca
lea unor inițiative 
care au posibilități 
de a evolua pozitiv. 
Ele constituie, in
direct, un apel la 
rutină, cu totul ne
potrivit mai cu sea
mă în actualele con
diții, cînd fantezia 
și spiritul inovator 
devin din ce în ce 
mai mult semnul 
distinctiv al iniția
tivelor
Articolul conține, e 
drept, un rîrid tipo
grafic util i 
cafenelei 
de la 
tineretului : 
Alexandru,, nr.
Nici nu trebuie re
ținut mai mult...

PREZENTA
EETERATURII

tinerilor.

adresa 
literare 

Ateneul 
Aleea 

38.

s.c.

CINEMATOGRAFE

O casă de cultură a tine
retului, ale cărei încăperi nu 
erau prea des și prea divers 
vizitate, a încercat să devină 
altceva. S-a crezut, sănătos, 
că dacă localul nu atrage pe 
tineri, vinovați nu sint aceș
tia ci monotonia programelor 
obișnuite. In consecință, s-au 
căutat formele care să-i a- 
tragă pe tineri, nu pe oricare 
dintre ei, ci pe cei care în 
mod firesc trebuie atrași. Așa 
a apărut ideea Ateneului tineț. 
retului la Casa de cultură . 
sectorului 1 din BucureȘ * 
Aici se află organizațiile 
V.T.C. ale Uniunii scriitori
lor, Uniunii artiștilor plastici, 
ale citorva teatre etc. O ac
tivitate care să răspundă în 
primul rina acestora încearcă 
Ateneul Tineretului.

Recent s-a deschis pe Aleea 
Alexandru la nr. 38, sediul 
Ateneului, o cafenea pe care 
inițiatorii au numit-o cafenea 
literară. Student-Clubul are 
acum un rival. Și, dacă pri
vim cu atenție, unul care nu 
e de neglijat. Cafeneaua Ate
neului are avantajul unui spa-

i

Opera Română : Lohengrin, ora I 19 ; Opereta : Abecedar muzical, 
ora 19,30; In sala Palatului 

I Singe Vienez, ora 19,30 ; Tea- I trul Național, Sala Comedia : 
Romeo și Julieta, ora 19,30; 
Sala Studio : Jocul adevărului, 
ora 19,30 ; Teatrul de Co
medie : Opinia publică, ora

I
1

17,30 ; Teatrul Lucia Sturdza Bu- 
landra, Sala Schitu Măgureanu :
Un tramvai numit dorință ora 

| 20 ; Sala Studio : Sfîntul Mitică

Blajinu; Teatrul Mic: Tango, ora
15.30 ; Pur și simplu o criză, ora 
20 ; Teatrul C. I. Nottara, Sala 
Magheru : Miracolul, ora 19,30 ; 
Sala Studio : Femei singure, ora 
20 ; Teatrul Giulești, în sala Tea
trului Evreiesc : Visul unei nopți 
de iarnă, ora 19,30 ; Teatrul Bar
bu Delavrancea : Morișca, ora
19.30 ; Studioul I.A.T.C. : Goana 
după fluturi ; ora 20 ; Teatrul 
Țăndărică, sala din Calea Victo
riei : Papuciada ora 17.

i
I
I
I
I

Rareori o ințiativă entu
ziastă își află realizarea con
cretă la nivelul intențiilor 
care au generat-o. Cu atît 
mai mare este satisfacția 
noastră constatînd că din- 
tr-o tentativă temerară cu 
titlul de „experiment", Stu- 
dent-Clubul a devenit 
unul dintre însemnatele 
puncte de atracție culturală 
ale Capitalei. Dovadă, marea 
afluență de studenți și per
sonalități artistice pentru 
care frecventarea localului 
(să-l numim totuși astfel, 
deși în accepția lui curentă 
termenul este impropriu) a 
devenit prilej de repetate și 
variate satisfacții intelectu
ale. Și este întrutotul justi-

CRONICA

STUDENT-CLUBULUI
ficat interesul de care se 
bucură manifestările artistice 
care au loc aici, aproape în 
fiecare seară, dacă observăm 
că în selectarea și alcătuirea 
programului primează cri
teriul maximei exigențe 
estetice, asigurîndu-se un 
permanent ridicat nivel al 
spectacolelor muzicale, lite
rare sau teatrale prezentate.

(De menționat activitatea 
recent formatului consiliu 
artistic studențesc, organism 
căruia îi revine tocmai misi
unea de a organiza progra
mul).

Recapitulînd cîteva dintre 
serile de succes ale Student- 
Clubului, este lesne de 
observat că principala con
diție a reușitei constă în po-

sibilitatea de adaptare a spe
cificului fiecărui spectacol 
la ambianța specială în care 
el se desfășoară. Dacă am 
încerca, retrospectiv, să a- 
cordăm certificate de cali
tate preferențiale, am opta 
pentru excelentele micro- 
concerte de muzică contem
porană prezentate în fiecare 
miercuri, remarcabile atît 
prin interpretări (Sever Ti- 
pei. Cristian Mihăilescu, Al. 
Hrisanide, Costin Miereanu) 
cît și prin insolitul prezen
ței lor. De asemenea, men
țiuni speciale se cuvin, fi
rește, admirabilei formații 
de jazz a lui Jancsi Kbrosy, 
care oferă iubitorilor genului 
o delectare 
aminti apoi 
de poezie 
susținut de 
Romulus Vulpescu, 
inedit în preocupările și dis
ponibilitățile sale. în ce pri
vește recitalurile din poezia 
românească contemporană 
se pare că, în ciuda aparen
telor, soluția cea mai bună 
este cea a prezentării versu
rilor de către actori, studenți 
sau profesioniști. Dintre po
eții prezentați de Student- 
Club (Mihai Elin, Leonid 
Dimov. Mircea Ciobanu, Vin- 
tilă Ivănceanu, Adrian Pău- 
nescu), numai aceștia doi din 
urmă, și în special Adrian 
Păunescu, s-au bucurat de 
priză directă la public, din 
motivul simplu că numai ei 
au mizat pe efectul specta
cular al versurilor proprii.

în fine, o ultimă inițiativă 
lăudabilă : încercarea de a 
introduce reprezentația tea
trală în Student-Club, în 
cercare soldată, împotriva 
scepticismului unora, cu un 
succes de public Imediat și 
categoric.

PETRE RODICA

cotidiană. Am 
frumosul recital 
veche franceză 

Dana Comnea și 
mereu

O LUME NEBUNA, NEBU
NĂ, NEBUNĂ — rulează la 
Feroviar (orele 9,30; 13;
16.30; 20.) j Modern (orele
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20). Grivita
(orele 8,45 ; 12 ; 15,30 ; 18 ;
20.30) . _

BLESTEMUL RUBINULUI 
NEGRU — rulează la Repu
blica (orele 9) 11,30; 14;
13,30; 16; 18,30 ; 21) în com
pletare Năică pleacă la Bucu
rești {Festival (orele 8,30 ; 11 j 
13,30; 16; 18,30; 21) în com
pletare Lauri celor mai buni.

SFÎNTUL LA PÎNDĂ - ru
lează la Luceafărul (orele 9 j 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ț 21), Bucu
rești (orele 8,30 ; 10,30 ; 12,30 |
14.30 : 16,45 ; 19 } 21,jj.

ZECE NEGRI MITITEI — 
rulează la Lumina (orele 8,45 ;
16.30 în continuare 18,45 ; 
20,45) ; în completare încer
cări.

AM INTILNIT ȚIGANI FE
RICIȚI — rulează Ia Central 
(orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21).

NĂICĂ PLEACĂ LA BUCU
REȘTI 
CIUPERCI. ORIZONT ȘTIIN
ȚIFIC NR. 1/1968 “
NATELE 
LUPTE - GUSTAV ȘI CIOA
RA NERECUNOSCĂTOARE
— CÎNTECE ÎN LEMN — 
Rulează la TIMPURI NOI (o- 
rele 9—21 în continuare).

PASĂREA PHOENIX — ru
lează Ia Union (orele 14,45 ;
17.30 ; 20,15) ; Joi șt sîmbătă 
filme de animație ora 18.
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN

GĂRITĂ 
(orele 9 ; 10 pentru
11.30 ; 13,45 ; 18 ;
20.30) ; 
pletare

CEI 
rulează
9.30 ; 13 ; 16.30 ; 20); Victoria
(orele 9,30; 13 ; 16,30; 20).
Muzicantul in programul vi
itor .

REÎNTOARCEREA LUI 
SURCOUF — rulează la Bu- 
zești — (orele 15,30 : 18: 20.30); 
în completare Pilule II ; Fe
rentari (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

SPARTACUS — rulează la 
Dacia (orele 9 ; 19,30 ; în con
tinuare).

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE
— rulează la Bucegi (orele 9 ;
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30); 
în completare Orizont științi
fic nr. 11 1967); Miorița (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20,30); în completare O- 
rizont științific nr. 12/1967.

LOANA — rulează la Unirea 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,30); In
completare Echipa.

ATENȚIUNE

CAMPIO-
MONDIALE DE

rulează la Doina 
copii — 

13,45 ; 18 : 18,15 ; —
pentru adulți. In com- 
Pîinea noastră.
ȘAPTE SAMURAI — 

la Excelsior (orele

țiu mai mic și mai închis, 
ceea ce favorizează o atmos
feră mai plăcută recitalurilor 
și discuției. Începutul a fost 
de bun augur. Literatura, poe
zia adică, a fost prezentă aici 
prin cîțiva din corifeii său : 
Lucian Blaga, Octavian Goga, 
Jaques Prevent, Marin Sorescu. 
Anda Caropol, Mariana Mi
huț și Cornel Dumitraș au 
recitat din autori preferați. 
Prezența lor n-a fost a- 
ceea a unor actori la o repre
zentație, ci a unor iubitori de 
literatură care fac publică cu 
acest prilej o pasiune veche. 
O cafenea literară înseamnă 
de fapt o cafenea artistică și 
ea nu e legată neapărat de 
prezența literaților, ci de a 
oamenilor de artă. Prima seară 
a Cafenelei literare a prilejuit 
cunoașterea într-un cadru a- 
decvat a unor amatori de poe
zie bună, în același timp și 
remarcabili recitatori. Un ca
dru mai intim este avantajul 
acestei cafenele literare și cei 
care au simțit cel mai bine 
acest avantaj au fost recita
torii. Mariana Mihuț a pu
tut coborî pînă la șoaptă fără 
riscul de a nu fi auzită, Anda 
Caropol a putut să-și nuan
țeze subtil recitarea, iar Cor
nel Dumitraș, cu vocația ne
cesară unor astfel de întruniri 
artistice, să uzeze din plin de 
prezența unor spectatori care 
sînt și colaboratori. Lor li s-a 
adăugat Sabin FăgărășOnu, un 
bun recitator din Octavian 
Goga, poet cu resurse necer
cetate de amatorii de recitări 
în public.

In genere ceea ce se cere 
acestui excelent nucleu inițial 
— Anda Caropol, Mariana 
Mihuț, Cornel Dumitraș — 
este să aducă noi poeți în a- 
tenția publicului și să antre
neze și pe creatori în a-și 
recita sau discuta propriile 
creații.

Cafeneaua literară a Ate
neului tineretului este un în
ceput remarcabil și inițiativa 
merită felicitări.



Conf, univ, 
Elena Maftei

Universitatea București

Pînă aproape de zorii socialismului, soarta istorică a femeii 
și ca stare de drept și, mai ales, de fapt, a cunoscut un anoni
mat adine, un zbucium fără liman, o angajare strict delimitată 
și despersonalizată. Descifrarea acestui destin este semnifica
tivă însă, fiindcă aruncă o lumină explicativă și de interpretare 
adecvată a nivelului de viată, de civilizație, de cultură și crea
ție, a fizionomiei social-morale a diferitelor epoci, orinduiri și 
clase sociale, în evoluția multimilenară a omului și a celor mai 
diverse grupări și organizări omenești. Dar, „nivelul de cultură

— cum precizează Lenin — se caracterizează cel mai bine prin 
situația juridică a femeii". Privată de bucurii, de posibilități 
de afirmare și formare, de drepturi — privațiune extinsă asu
pra tuturor regiunilor umanului și a întregului registru de va
lori materiale și spirituale — economice, politice, morale și in
telectuale, îngrădită la servituți casnice și Ia o finalitate strict 
biologică, supusă la îndeletniciri de factură minoră, fără orizont 
social — femeia își pierde prerogativele ascendente ale matriar
hatului primitiv, dobîndind în schimb toate stigmatele unui ti
ranic complex de inferioritate și de inferiorizare programatică 
a ei, în contextul istoric al tuturor orinduirilor clădite pe ine
galitatea socială, pe exploatare, pe legea nețărmurită a banului.

Minimalizată ca potențial uman, solicitată atit de unilateral 
și de jignitor, înstrăinată de încrederea în sine, de libertatea 
deciziei în plan social și moral, de atributele ei specifice, de 
idealuri și de aspirații temerare, urmele femeii în cultura și 
viața spirituală de spectru larg și creator al diferitelor epoci 
sînt doar accidentale, extrem de precare și de vagi, astfel incit 
cu greu ar putea fi convingător detectate și valorificate. Aceasta 
absență, acest vacuum milenar de tristă mărturie obiectivă, a- 
testă însăși drama istorică a femeii, postura ei de sclavă, ce se 
exprimă pînă și-n reflecțiile inveteratului pesimist Schopen

hauer, care vede in femeie doar un simplu animal, ce se cu
vine „închis, hrănit bine și bătut bine". Se înțelege însă, că 
lipsa de respect față de femeie, privațiunea ei de dreptul firesc 
la umanizare prin cultură și multilaterală viață spirituală, ine
galitatea ei socială și moral-politică sint cele mai elocvente 
simptome ale lipsei de civilizație, ale primitivității, ale deca
denței unui popor, ale unei națiuni sau ale altor grupări și or
ganizări umane.

O lume în care femeia este nefericită, înjosită „considerată — 
cum se exprimă Marx — ca pradă și ca obiect care slujește 
și satisface concupiscența colectivă" este o lume imbătrinită, 
degradată, fără mesaj umanist și care trebuie să abdice, să-și 
reînnoiască structural tipul și temeiul de relații, precum și 
tabla de valori, de norme și de drepturi.

Rădăcinile sterilității sociale și culturale ale femeii, ale com
plexului ei anacronic de inferioritate, ale reticentelor infamante 
și fecunde în ceea ce privește aprecierea posibilităților ei fizice 
și, mai ales, spirituale de nivel creator sînt, de altfel, adine îm- 
plintate în fizionomia roasă de vicii și de tot felul de nelegiuiri 
ale acestei lumi caduce.

Ele își au izvorul, sursa de întreținere și de motivație obiec
tivă nu în natura psihofizică invincibilă, fatal predestinată a

socială
femeii

femeii, ci în condițiile profund nefaste și dezumanizante ale în
tregii el istorii presocialiste. Este adevărul pe care îl demon
strează cu vigoare, cu incontestabilă forță de convingere istoria 
insăși, prin legile ineluctabile ale devenirii și construcțiilor ei 
revoluționare, în fruntea cărora triumfă liberă și stăpină pe 
propriul ei destin măreția geniului uman, inclusiv frumusețea și 
înzestrarea plenară — social-morală, politică și intelectuală a 
femeii. Pentru această nouă și luminoasă istorie a emancipării 
ei, și-au consacrat gindul și fapta numeroși cugetători generoși 
și cu sclipiri vizionare, s-au jertfit cu eroism și devotament con
secvent toți cei însetați de bine, de frumos și de adevăr, a mi
litat activ și entuziast femeia insăși, acesta fiind visul ei cel 
mai sfint, nostalgia ei intimă de ieri, de totdeauna, spre recu
noaștere și împlinire multilaterală, pentru dreptul intangibil și 
inalienabil de a se bucura de viață, de încredere și de respect. 
Piaut credea în vremea lui că „ne cunoaștem fericirea numai 
atunci cînd am pierdut ce am avut odată". Femeia și-a cuce- 
rit-o insă doar prin pierderea sclaviei și a condiției inumane 
de care a fost legată în lanțuri și mai ales prin ceea ce a do- 
bindit prin noua și marea carte a legii socialiste, prin legea de 
neînduplecat a vieții — libertatea de a se bucura de ea și prin 
ea. de a crede in forța ei umană și de a o spori, egalitatea în 
drepturi și îndatoriri, perspectiva larg deschisă spre muncă, 
spre creație și continuă desăvîrșire, spre nețărmurit respect și 
sincer omagin de recunoștință. Noua istorie a umanizării și 
emancipării sociale a femeii, deși relativ scurtă, doar de citeva 
decenii, este dovada incontestabilei ei măreții și rodnicii ca sa
vantă in cele mai diferite domenii ale reflecției și inventivității 
științifice, ca iubitoare de adevăr și de frumos, ca militantă 
pentru cele mai sensibile probleme social-politice și morale ale 
omenirii și ale omului nou, ca soție devotată și afectuoasă, ca 
tovarășă înțeleaptă și delicată de viață, de muncă in căminul 
familial, sau în colectivul larg social, ca mamă duioasă și 
eroină, ca soră și prietenă receptivă la trăirile, la izbînzile și 
nefericirile celor din jurul ei. Pentru toate aceste virtuți po
tențiale și, mai ales, pentru cele realizate, femeia în statul nos
tru socialist, orientat ca finalitate legică spre cultură, civilizație 
și bunăstarea tuturor — se bucură de o caldă și atentă solici
tudine, de venerație și de dragoste. Constituind numeric mai 
mult de jumătate din populația țării noastre, frontul femeilor 
a devenit cantitativ și îndeosebi calitativ o imensă forță socială, 
creatoare de neprețuite valori materiale și spirituale. In diferi
tele sectoare de producție, în fabrici, în uzine, pe ogoare, în 
școli, și biblioteci, pretutindeni, femeia își dovedește din plin 
prezența activă, capacitatea totală de dăruire, energia nesecată, 
aptitudinile creatoare și viziunea proiectivă, orientată mereu 
spre înainte, spre mal bine, spre viitor. De aceea, se înțelege 
că egalitatea juridică dintre bărbat și femeie în privința drep
tului la muncă, Ia creație, la odihnă, la conducere și autocon- 
ducere responsabilă și profund lucidă semnifică o mare cuce
rire istorică, un act de echitate fără precedent. Această cuce
rire eroică trebuie să pătrundă însă în fapt și în practica mul
tilaterală și consecventă a vieții, a relațiilor interumane și so
ciale. In această sferă tranzitorie insă de Ia principiul norma
tiv la faptă de viață și de comportament există încă și riscul 
unor inadvertențe și abdicări generatoare de conflicte, tensiuni, 
nefericiri omenești. Aceasta fiindcă, pe lîngă considerentul că 
nici cea mai perfectă lege nu ar putea cuprinde și viza întreaga 
bogăție a situațiilor particulare, marea varietate a cazuisticii 
umane, elementele de implicație subiectivă, chiar și unele pre
judecăți reminiscențe rezistă încă timpului, năzuinței de a suda 
într-o intimă și indestructibilă unitate necesitatea, posibilitatea 
și realitatea.

Dincolo de mesajul ei matern și fără să-l minimalizeze, feme
ia are in continuare nevoie de o profundă evoluție spirituală, 
de răgazul meditației, de o inițiere socială adincă șl multilatera
lă. Pentru aceasta i se creează mereu condiții optime de reali
zare, spre noi urcușuri spirituale și depășiri, pentru care la fie
care început de primăvară a vieții i se aduc în dar florile ima
culate ale omenirii — prinos de dragoste și recunoștință.

omenești 
compli- 

creier și

Ccnf. univ. 
I ' Mlda Caragiu 

"^arioțeanu
S/ prodecan, 

facultatea de limbă 
și literatură română

Mii de vieți 
salvate în mii de 
cate operații pe 
măduva spinării, numeroa
se tomuri de specialitate, 
zile și nopți de muncă în
cordată au făcut să se vor
bească azi, în țară șt în 
străinătate, despre o școală 
românească de neurochi
rurgie cu care ne mîndrim- 
Mă bucur că în această re
alizare este întruchipat și 
ceea ce am avut și am eu 
în munca mea.

Cînd, acum 25 de ani, 
sub îndrumarea prof. dr. 
D. Bagdazar, întemeietorul

„minuni" de la medicină 
(In aceasta găsesc de alt
fel explicația dăruirii cu 
care am muncit). Ani fără 
odihnă (pentru că eram un 
colectiv foarte mic și tre
buia să facem față cerințe
lor), stăteam in clinică de 
la 5 dimineața pînă la ora 
11 noaptea. Comă, parali
zie, cazuri disperate, tu
mori, accidente. Eram ne
voită să suport o perma
nentă gimnastică a sufletu
lui : acum te bucuri de o 
reușită, peste puțin ești 
mîhnit de un insucces, a- 
poi iar bucurie. Deopotrivă

„Creația de bunuri

„Cred în ceea ce înfăptu
iesc femeile" — sint cuvin
tele pe care le-am spus cu 
convingere absolvenților din 
acest an ai facultății, la 15 
ianuarie cu prilejul ultimei 
lor ore de curs din viața lor 
studențească. Era o credință 
pe care nu mi-am formulat-o 
în treacăt ci ea mi s-a con
turat cu timpul, după 17 ani 
de observare atentă a 17 
generații de studenți și, mai 
alesș studente. Este un pri
vilegiu de care nu se bucură 
multi) — nici 
au înjfața lor 
nici profesorii 
urmăresc mai 
de creștere. A 
denții înseamnă a vedea cum 
sub ochii tăi se definesc, 
prind contururi spirituale, 
oamenii maturi, personalită
țile lor. Văzînd cum evolu
ează studentele mele 
aiuns la certitudinea 
crederea care i s-a 
femeii este mai mult 
îndreptățită. Cred 
de toate în posibilitățile 
creatoare ale femeii. Sub 
ochii mei s-au format de-a 
lungul anilor excelente pro
fesoare, inspirate și aprecia
te poete și prozatoare, bi
necunoscute lingviste și cer
cetătoare în domeniul lite
raturii, agere și inventive re
portere, redactori de cărți și 
gazete — ca să enumăr nu
mai citeva dintre profesiile 
în care s-au ilustrat studen
tele mele. Pentru că îmi 
este mai aproape domeniul 
cercetării lingvistice aș ilus
tra această idee, care mi se 
pare esențială în discuția 
r-'-istră (dacă raportăm, de 
P’ldă, la ceea ce se afirma 
pȘ-idva desnre aceste „nosibi- 
iFătl creatoare" ale femeii) 
cu următoarea stare de lucru-

medicii, care 
cazuri clinice, 
de liceu care 
ales perioada 
observa stu-

Dr. Sofia lonescu 
medic primar, 
neurochirurg

CEL MAI FRUMOS
RĂSPUNS"

materiale și spirituale"

am 
că în- 

acotdat 
decît 

înainte

ri : din totalul 
participanți români înscriși la 
al X-lea Congres internațional 
al lingviștilor, 192 au fost fe
mei ? Cifra poate surprinde 
— surprinde pe cei din alte 
țări, pe noi însă nu. O bună 
parte dintre aceste participan
te mi-au fost studente sau 
colege: le-am văzut „cres- 
cînd", le-am urmărit desăvîr- 
șirea treptată a gîndului, a 
vorbei, le-am văzut polemi- 
zînd, susținînd cu fermitate 
puncte de vedere noi, origi
nale în seminare, sesiuni știin
țifice studențești sau ale ca
drelor didactice, apoi în reu
niuni internaționale, în țară 
și în străinătate I Nu, nu 
poate surprinde aportul lor 
social ! Dimpotrivă mă aștept 
la contribuții din ce în ce mai 
valoroase.

Cred în spiritul de sacrifi
ciu al femeii — atît în viața 
de familie cit și in viața so
cială, în cel potențial de dă
ruire, de răbdare, de consec
vență care explică, în bună 
parte, de ce este posibil ca o 
femeie să poată fi în același 
timp soție, mamă, fiică, noră, 
profesoară și om de știință. 
Lucrul este posibil, realmente 
posibil ; un singur pericol 
există în acest „cumul de sar
cini" : acela de a-ți pierde 
feminitatea ceea ce trebuie 
împiedicat cu orice preț. Cu 
fiecare femeie non-feminină 
(prin ton, gesturi, îmbrăcă
minte, comportare) se știrbește 
conținutul noțiunii de femeie, 
or el trebuie să rămînă neșt’r- 
b't și pur, acestea sînt în fond 
trăsăturile ei distinctive : fe
minitatea și maternitatea.

mă

școlii românești de neuro
chirurgie. am făcut prima 
operație pe creier, cu toate 
protestele de genul : „Ce ca
ută o femeie m neurochi
rurgie ? „Cine o să-și dea 
capul pe mina unei fe 
mei ? !" n am bănuit cite 
obstacole voi fi nevoită să 
trec pe drumul desăvîrșirii 
profesionale Cele mai difi
cile bariere erau cele socia
le. Eram in acea vreme la 
noi nu mumai cel mai ti- 
năr neurochirurg In aveam 
nici 25 de ani împliniți), ci 
și singura femeie neurochi
rurg șt printre puține fe
mei din lume care s-au în
cumetat să se Specializeze 
în această ramură a medi
cine!. Dezinteresul pentru 
dezvoltarea rnedicinei și 
pentru sănătatea oamenilor 
era paralizant pentru orice 
muncă științifică. Toate re
alizările anterioare s-au 
născut din elanul unor en
tuziaști. „Privilegiul" fe
meilor în privațiuni era și 
mai mare. Pur și simplu 
nu intra în concepția vre
mii că unele meserii ar pu
tea fi 
mei.

După 
ani de
întotdeauna

profesate și de fe-

eliberare 
muncă 

am

au urmat 
încordată.

așteptat

succesele 
indirjeau. 
Și am continuat să mun
cesc. Mă apropiam cu fie
care nou 
Iul meu : 
tățit un 
considerat 
pretențios, dar acestea sînt 
minunile pe care le trăim 
noi. pe care le forțăm, a- 
cit cit este omenește posi
bil.

In neurochirurgie, destul 
de restrinsă in comparație 
cu celelalte ramuri ale me- 
dicinei, lucrează azi un nu
măr însemnat de femei, 
fără ca pe cineva să mai 
mire lucrul acesta. Acum 
2 3 ani în timpul vizitei ri
nei delegații din Anglia, 
am fost întrebată: „Cum, o 
femeie neurochirurg ?" Le- 
am răspuns: nu sint sin
gura din acest spital. Nu-mi 
amintesc să fi avut de 
două ori în viață sentimen
tul mândriei cum l-am a- 
vut și trăit atunci cînd am 
dat acest răspuns.

și insuccesele mă 
mă mobilizau.

succes de idea- 
restituiam socie- 
membru al său 
pierdut. Poate e

Luminița 
Ghivirigâ

șef de sector la Institutul 
de științe pedagogice

Meseria actorului este o 
meserie nobilă care, ideal, ex
clude orice meschinărie, orice 
compromis, o meserie care te 
obligă la dăruire necondițio
nată. Și cu toate acestea, îna
inte munca actorului era con
siderată o meserie rușinoasă 
(unii aruncau din vîrful lim
bii : „incalificabilă"); de aici 
și porecla disprețuitoare de 
„măscărici". Ca sâ nu amin
tim ce se spunea despre ac
trițe.

Nu este o figură retorică să 
afirmi că postura socială a fe
meii se confundă, în ce are 
mai esențial, cu postura sa 
familială, de bună educatoare, 
ca sursă inspiratoare de gîri
duri nobile și pure celor din 
jur. De aceea, a discuta despre 
femeia profesoară, despre po
ziția ei în sistemul de instruc
ție și educație a țării noastre, 
înseamnă implicit a releva 
contribuția ei substanțială la 
pregătirea și formarea genera
ției mature de mîine. Aș 
aminti din capul locului că în 
rețeaua de învățămînt de cul
tură generală din orașul Bucu
rești peste 75 la sută dintre 
cadrele didactice sînt femei. 
Din experiența mea pot spâ
ne că tovarășele noastre edu
catoare, învățătoare, profesoa
re reușesc să obțină rezultate 
bune și foarte bune nu n imai 
datorită pregătirii lor strict 
profesionale, dar în egală mă
sură — datorită calităților

speciale ale femeii : căldura 
sufletească, sentimentul ma
tern, care, pornind de la o 
dragoste fără margini pentru 
copil, presupune apoi și exi
gența bine înțeleasă față de 
el. Dacă aceste calități au 
fost recunoscute dintotdeau- 
na, deși implicațiile lor mai

și a statului nostru și con
diții materiale și morale opti
me, femeia-educatoare, la fel 
ca și celelalte femei din alte 
sectoare de activitate, și-a do- 

țl, vedit calități certe, care erau 
recunoscute numai bărbaților : 
spiritul de organizare și de 
conducere. Numeroase dintre

școlare. Aș aminti aici numele 
tovarășelor Iordan Marioaia. 
profesoară emerită (care în 
anul trecut a ieșit la pensie 
după ce, practic, și-a închinat 
întreaga viață școlii), Cristu 
Jeana, profesoară emerită, di 
rectoarea Liceului nr. 10, Cos- 
ma Ioana, directoarea Liceului
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CIMP LARG DE AFIRMARE
largi au fost stăvilite de pre
judecățile unor vremi potriv
nice gîndului de egalitate a 
femeii cu a bărbatului, în 
schimb, pe ■ fundalul noilor 
noastre realități sociale cînd 
ideea acestei egalități a pri
mit nu numai consacrare pu
blică, dar prin grija perma
nentă, neabătută a partidului

Silvia Pușcașu 
inspector șef la Inspectoratul 

școlar al Municipiului 
București

colegele noastre, ca să 
exemplul învățămîntului, 
duc cu rezultate dintre 
mai bune numeroase unități

ofer 
con- 
cele

Nicolae Bălcescu, Tănăsescu 
Ilinca, directoarea Liceului nr. 
15, mă gîndesc cu o prețuire 
deosebită la Minea Maria, di
rectoarea Casei de copii se* 
lari nr. 6, om despre care se 
poate spune fără a exagera că 
și-a confundat pînă la ultimele 
consecințe calitățile și obli
gațiile de mamă cu cele de

Locul și rolul femeii în lu
me au căpătat determinări is
torice și sociale noi, secolul 
nostru este secolul în care ba
rierele vieții sociale impuse 
pînă acum femeii de o tristă 
și îndelungă inechitate au dis
părut aproape în întregime. 
Desigur, procesul emancipării 
femeii nu este pretutindeni la 
fel, dar emanciparea femeii 
a căpătat o importanță deose
bită în întreaga societate con
temporană. O simplă privire 
asupra preocupărilor, dome
niilor în care activează, pre
ferințelor, exigențelor în toate 
planurile dă măsura vertigi
noasei sale emancipări, ori
zontului său, relevă distan
ța pe care a parcurs-o 
într-un timp relativ scurt de 
ta condiția „cratiței" — ex
presia șochează dar explică o 
situație existentă cîtva timp 
în urmă în multe țări ale lu
mii la descifrarea complicate
lor legi ale ciberneticii și zbo
rului în Cosmos Descătușată 
de prejudecățile ce au con
damnat-o la resemnare, femeia 
a făcut dovada capacităților 
sale exemplare, potențelor sale 
deosebite în toate domeniile : 
nume sonore de savante, me
dici, literate, nu mai consti
tuie o excepție, un „accident" 
cum erau catalogate rarele 
exemplare ce reușeau să 
afirme în pofida 
tăților și nu de 
unor interdicții 
Calități feminine
șprițul de sacrificiu, tenacita
tea, spiritul de ordine, dăiui- 
rea au înscris femeia, mai 
ales în condițiile unei reale 
emancipări, cum există în țara 
noastră, pe orbita creatorilor

se
tuturor greu- 
puține oii a 

înjositoare, 
„minore" —

.centuriei*uneducatoare. Cu 
de profundă recutri/ințâ m; 
gîndesc la fosta mea educa
toare, tovarășa Paveliu Eliz.a 
învățătoare emerită, a cărei 
existență s-a identificat cu 
cea a școlii unde a profesat 
zeci de ani. De un prestigiu 
deosebit, pe care le-a conferit 
nu numai temeinica pregătire 
profesională ,dar și rare caii-

„DISTANTA NU POATE

de bunuri materiale și spiritu
ale care-i fac cinste. Medic, 
profesor, cercetător științific, 
iată cîteva din profesiile larg 
accesibile în societatea noas
tră socialistă femeii, cîteva 
din domeniile în care persona
litatea sa creatoare s-a mate
rializat în descoperiri de an
vergură, studii notabile, reu
șite nu de puține ori specta
culoase. Desigur, la stima fi
rească pentru femei, la res
pectul de rigoare, i-aș spune, 
s-a adătigat o „încărcătură" 
prețioasă, generată de presti
giul pe care și l-a cîștigat fe
meia în societatea noastră nu 
numai prin fapte trecut^, în 
conștiința largă a oamenilor 
ci, și mai ales, prin cotidie
nele ei 
tatea și 
care se 
colectiv
nostru, al tuturor, prin iniția
tiva, spiritul ei gospodăresc 
valorificate judicios, prin po
tențialul de energie pe care-l 
reprezintă.

în societatea noastră pre
țuirea femeii capătă reliefuri 
noi, rezonanțe nebănuite. A- 
fecțiunea cu care este încon
jurată, prețuirea ca cetățean și 
participant activ la înflorirea 
patriei, respectul oentru fe
meia mamă și soție, vorbesc 
de la sine de locul pe care 
femeia îl ocupă în viață socia
lă, de meritele ei „acoperite" 
în fapte substanțiale.

realizări, prin seriozi- 
conștiinciozitatea cu 
integrează efortului 
spre mai bine, al

tați omenești, de delicatețe 
sufletească și caldă generozi
tate se bucură Manolescu Ste
la, Rădulescu Silvia, Flondor 
Elena, Petrescu Silvia, profe
soare emerite, și multe altele. 
Este semnificativ, pentru răs
plata socială a muncii lor, 
faptul că peste 500 de femei 
din rîndul cadrelor didactice 
din București și-au văzut în
cununate eforturile lor, spi
ritul de abnegație profesională 
cu titluri de învățătoare și 
profesoare emerite sau cu or
dine și medalii ale Republicii 

în școlile noastre, pe lîngă 
educatoarele cu o îndelungată 
experiență cresc și își desăvîr- 
șesc pregătirea, tinere cadre 
didactice. Deja, la puțini ani 
după absolvirea facultăților 
sau a școlilor de specialitate, 
multe dintre ele și-au asigurat 
o autoritate certă datorită

tală constă de fapt în revolu- 
ționarea conștiinței. A actoru
lui și a publicului. Actorul 
întruchipează tipuri ideale de 
oameni, este mesagerul unei 
etici evoluate, a unor sensuri 
morale grave. In aceste con
diții actrițele au fost nevoite 
să facă un salt calitativ, să 
confere o gîndire adincă per
sonajului, să-l însuflețească, 
să-i acrediteze identitatea. 
Toate acestea nu ar fi fost

H MASURATA

Eugenia Popovici
artistă emerită

Prin tradiție, în teatrul ro
mânesc sînt roluri feminine 
care și azi sint interpretate de 
bărbați. Coana Chirița, bună
oară. Cum s-a format această 
tradiție ? Desigur, ea datează 
din perioada cînd actrițele e- 
rau mult mai puțin numeroase 
decît actorii. In afara des
considerării capacităților inte
lectuale ale femeii, actrița era 
obligată să facă tot felul de 
concesii morale pentru a pu
tea profesa meseria căreia i 
se dedicase. Gîndiți-vâ numai 
la faptul că o bună parte din 
cheltuielile scenice le suporta 
actorul, nicidecum statul. In 
primul rînd garderoba. Ce 
cheltuieli erau necesare pen
tru schimbarea de citeva ori 
a toaletei în aceeași piesă I 
Altă rochie presupunea și altă 
poșetă, alți pantofi, alte biju
terii etc. Intre condițiile care 
le aveam în trecut și cele de 
azi, distanța nu poate fi mă
surată, pentru că, de altfel, 
nu am avea o unitate de mă
sură pentru așa ceva.

Dar deosebirea fundamen-

și sistematică a inte-

gusta bucuria - succe- 
Evident, la această 
trebuie adăugat talen-

va-
ca-

loi 
mai

pregătirii lor profesionale și 
virtuților spirituale bine 
lorificate de la înălțimea 
tedrei.

Aș afirma că succesul 
piofesional se datorează,
ales, atît pregătirii intelectu
ale, dar și unor virtuți spiri
tuale proprii femeii : dragos
tea și încrederea față de co
pii, răbdarea și perseverența 
în munca de educație și in
strucție a acestora, intuiția 
care ajută să găsești la fiecare 
copil în parte ceea ce are el 
mai bun și mai autentic în 
trăsăturile sale spirituale afla
te în formare, în predispozi
țiile sale și capacitatea de 
a-1 face să vibreze înalt.

Se poate lesne vedea, deci, 
că profesia de educatoare este 
un amplu cîmp de afirmare 
socială a femeii, iar satisfac
țiile sînt pe potrivă.

posibile fără cultivarea per
manentă 
ledului, fără o cultură gene
rală și o temeinică cultură de . 
specialitate. Numai actorul 
care reușește să dea viață 
personajului, să se încarce cu 
psihologia lui și apoi să caute 
și să găsească în el puterea 
de transmitere a mesajului pe 
care-l poartă personajul jucat 
poate 
sului.
muncă 
tul.

Mai există un element la , 
fel de important care permite 
contrapuneri în discutarea 
teatrului de azi și din trecut 
— metamorfoza unei mentali
tăți : de la teatru de vedetă 
la teatru de ansamblu. Adică 
și cele mai mici roluri, epizo- ' 
dice, sînt jucate azi de actori 
de valoare. Înainte, un mare 
actor era obligat să se încon
joare în trupa sa de ciu- , 
rucuri, neavînd posibilitatea 
să plătească actori de profe
sie. De multe ori rolurile fe
minine (chiar și principale) e- 
rau jucate de tineri spînatici, 
cu vocea în formare. Or, e 
puțin lucru să ai pentru toate 
rolurile actori valoroși, potri
viți, să ai actrițe pe măsura 
rolului ? Este deci vorba 
de o înălțare a „ștachetei" la 
care, fie-mi iertat, femeile au 
pus și ele cîțiva centimetri.

Anchetă realizată de:

V. ARACHELIAN

N. ADAM și C. IROD
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Premiul CONSTANTIN MICULESCU

Grupul de lucrări privind dezvoltarea meto 
delor optice de studiu al macromoleculelor

MARGARETA GIURGEA, ION BALTOG

Utilizarea polimerilor sin
tetici, comportarea lor dife
rită la prelucrare, depinde în 
mare măsură de caracteris
ticile. dimensiunile și struc
turile macromoleculelor (gre
utate moleculară medie, dis
tribuția greutății molecule
lor, forma macromolecule
lor).

Caracterizarea din acest 
punct de vedere a unor pro
duse principale ale industriei 
noastre de mase plastice in
teresează atît pentru dirija
rea acestor produse către u- 
tilizarea cea mai adecvată 
cit și pentru caracterizarea 
științifică a acestora.

în sectorul de împrăștiere 
a luminii de la Institutul de 
fizică, pe baza unor cercetări 
cu caracter fundamental 
s-au putut stabili metode op
time de determinare a mă
rimilor fizice ce caracteri
zează substanța macromole- 
culară.

Cercetările întreprinse în 
acest sens comportă atît un 
caracter mai teoretic cum ar

fi acela al folosirii metodei 
de determinare a greutății 
moleculare medii prin im- 
prăștierea luminii în soluții 
de copolimeri (unde fenome
nele devin mai complicate 
din cauza eterogeneității în 
compoziție a macromolecu
lelor) precum și unul strîns 
legat de producția industrială 
a acestor materiale.

Aspectul aplicativ al cer
cetărilor noastre se concre
tizează prin colaborări cn di
ferite întreprinderi producă
toare de polimeri sintetici, 
în prezent, colectivul nostru, 
in colaborare cu Combinatul 
chimic Borzești, este preocu
pat de caracterizarea optică 
și spectroscopică a poiiclo- 
rurei de vinii — produs 
important al industriei noas
tre chimice.

ION BALTOG 
cercetător

Institutul de Fizică 
al Academiei

Cîteva zeci de titluri de lucrări științifice care au do- 
bîndit zilele acestea Premiul Academiei Republicii Socia
liste România vin să demonstreze din nou amplitudinea 
cercetărilor întreprinse în cele mai diverse compartimente 
ale științei și tehnicii românești pentru rezolvarea unor 
probleme de prim ordin ale cercetării științifice, pentru 
găsirea sumei de soluții tehnico-științifiee indispensabile 
avintului continuu al economiei românești.

Propunindu-și să prezinte cititorilor săi cîteva date esen
țiale pentru înțelegerea problematicii unora dintre lucră
rile premiate, redacția ziarului nostru s-a adresat cîtorva 
dintre laureați. rugîndu-i să ne împărtășească detalii asu
pra lucrărilor elaborate, asupra perspectivelor pe care ie 
ridică, și in special asupra eficienței lor economice. 
Lecturind cele 16 declarații inserate în coloanele zia
rului nostru de astăzi, cititorul va dobîndi, in aceiași 
timp, informații de preț asupra unora dintre cele mai re
prezentative preocupări ale cercetătorilor români.

Premiul GRIGORE COBĂLCESCU
Studiul stratigrafie al pliocenului dintre 

văile Teleajen și Prahova
ELISABETA HANGANU

Premiul GH ȚIȚEICA
Probleme plane în teoria elasticității

PETRE P. TEODORESCU

în lucrare se pun în evi
dență, în succesiunea depozi
telor pliocene, trei etaje; 
fiecare dintre ele prezintă o 
deosebită importantă econo
mică, fiind purtătoare de ma
teriale de construcții, minera
lizata de fier, intercalata 
cărbunoase și depozite de pe
trol cure constituie, de altfel, 
rezerva economică cea mai 
importantă.

In ceea ce privește interca- 
lațiile cărbunoase, acestea

punct de vedere teoretic 
(modul de formarea a fieru
lui), cit și din punct de ve
dere practic, atrăgind atenția 
asupra rezer—lor de fier po
sibile în depozitele sincrone 
din sectoarele învecinate. 
Studiile întreprinse în lucrare 
cu privire la rezervele de pe
trol constituie o fază supe
rioară, absolut necesară ex
ploatări modene a zăcăminte
lor. In acest sens s-a acordat 
o atenție deosebită microor-

Necesitatea unui calcul cit 
mai exact prin metodeie te
orii elasticității și posibili
tatea de evaluare a apro
ximației eu care se face un 
calcul prin metodele rezis
tentei materialelor constituie 
o problemă care interesează, 
atit pe un cercetător știin
țific cit și pc un inginer 
proiectant. în felul acesta pot 
fi mai bine studiate fenome
nele mecanice din punct de 
vedere calitativ și cantita-

siune și a stării de deforma- 
tie intr-un corp oarecare se 
poate reduce adesea, eu ano 
mite aproximații, la rezolva
rea unei succesiuni de pro
bleme plane cum este cazul 
panourilor mari de la con 
structiile din prefabricate 
sau a diafragmelor de ritfi- 
gezare la construcțiile mij
locii și înalte. în regiuni se
ismice. care evident, sint su
puse la o stare de tensiune 
plană. Deoarece asemenea

CÎȚIVA LAUREAȚI AI PREMIILOR ACADE
MIEI NE PREZINTĂ LUCRĂRILE LOR

Premiul TRAIAN SĂVULESCU
Studiul cauzelor și al metodelor de prevenire 

și combatere a uscării stejarului
ION CATRINA, ZENO SPIRCHEZ, M. STR1MBEI

Uscarea pe mari întinderi 
a masivelor de stejar a deter
minat cu justificat temei abor
darea neîntirziată mai intii a 
cauzelor ți apoi a măsurilor 
de prevenire a acestui feno
men. '

Colectivul nostru fi-a în
dreptat atenția spre studierea 
mai aprofundată a acestor 
cauze, apropiindu-și cele mai 
noi mijloace de cercetare 
modernă, printre care și teh
nica trasorilor radioactivi.

In acest context de un 
mure folos au fost ipotezele 
de cercetare izvorîte din stu
diul fenomenelor care inter- 
acționează în modul de viață 
al pădurii. Cercetările noas
tre au scos astfel la iveală că 
principala cauză a uscării 
masivelor de stejar au cons- 
tituit-o atacurile repetate de 
insecte defoliatoare asociate

Premiul EMANOIL TEODORESCU
Contribuții la studiul biologiei ciupercii

Lucrarea se referă la bio
logia parazitului care produce 
mana hameiului. Pe baza 
studiului efectuat s-au putut 
da recomandări pentru cele 
mai bune momente de apli
care a tratamentelor hameiu
lui, adică a stîrpirii cu dife
rite fungicide a ciupercii. 
Aplicarea tratamentelor la 
Gospodăria agricolă de stat 
de la Saromiclea — Brașov, a 
condus la obținerea unei pro
ducții în medie cu 126 kg la 
hectar mai mult decît în par
celele netratate. în același 
timp, s-a obținut o producție 
de calitate superioară ceea ce 

cu atacul ciupercii care pro
voacă făi narea frunzelor la 
stejar.

Aceste rezultate au avut 
drept urmare aplicarea în 
orice împrejurări a combaterii 
chimice a defohatorilor pe 
mari suprafețe ținînd seama 
că numai fenomenul de us
care intensă a cuprins timp de 
cîțiva ani cea 40 000 ha.

Lucrarea noastră a con
tribuit la înlăturarea procesu
lui de uscare și de recuperare 
a pierderilor de creștere (care 
în cazul acestor atacuri de
pășesc 50 la sută din crește
rile anuale totale) și la re
ducerea la minimum a lucră
rilor de drenare (socotite îna
inte de aceste cercetări drept 
un mijloc esențial de luptă 
împotriva acestor calamități).

Dr. Ing. I. CATRINA 

a contribuit la o valorificare 
mai bună a conurilor de ha
mei. Pe baza tuturor acestor 
lucrări se poate obține în me
die un plus de venit net de 
4 200 lei la hectar.

In cadrul cercetărilor am 
stabilit, de asemenea, rezis
tența la mană a soiurilor de 
hamei cultivate în țara noas
tră și am ajuns la concluzia 
că soiul local de Sighișoara 
are o rezistență foarte bună 
și poate servi ca material ini
țial de selecție și pentru cre
area de noi soiuri.

DR. V. BONȚEA

Premiul CONSTANTIN MICULESCU
Grupul de lucrări legat de cunoașterea pro
ceselor din plasmă, în cîmp magnetic în 

condițiile descărcărilor cu catod concav
Autori : CONSTANTIN POPOVICI, MARIA SOMEȘAN

Cercetările pe care le efec
tuăm urmăresc cunoașterea 
fenomenelor fizice care se 
produc într-o formă foarte 
interesantă de plasmă gene
rate în descărcări electrice 
cu geometrie speciale a ca- 
todului la presiuni joase în 
cîmp magnetic.

Deși în literatura de spe
cialitate există numeroase 
cercetări în această direcție, 
nu au fost suficient de bine 
tratate o serie de aspecte 
dintre cele mai importante, 
legate de amplificările spe
cifice de concentrații de pur
tători (electrozi, ioni) și de 
intensitate a radiației emise 
în plasmă.

în privința explicării me
canismelor proceselor din 
plasmă, în aceste condiții ex
perimentale, proprii așa- 
numitului „efect al catodu- 
lui concav", de asemenea, 
persistau multe semne de 
întrebare nici una din teori
ile existente nereușind să e- 
laboreze o imagine satisfă
cător concordante cu datele 
experimentale.

într-o serie de lucrări am 
expus rezultatele experimen
telor privind cercetarea sis
tematică a curentelor de 
descărcare și intensității ra
diației. Pe baza materialului 

experimental obținut am e- 
laborat un mecanism prin
cipal nou al formelor de am
plificare în care procesele de 
ionizare și excitare ale ato
milor din plasmă se produc 
cu o eficientă mult crescută 
ca urmare a dezvoltării fe
nomenului de interacție co
lectivă dintre două fascicule 
electronice și plasmă.

Rezultatele acestor cerce
tări prezintă o deosebită im
portanță aplicativă. Pe lingă 
domeniile surselor spectrale 
și surselor de ioni se adaugă 
în prezent domeniul dispozi
tivelor ionice, laserilor cu 
gaz, cu catod concav, redre
sorilor etc.

Rezultatele pe care le-am 
obținut atrag atenția în mod 
deosebit asupra procesului 
de încălzire a plasmei fier
binți în condițiile efectului 
concav definind o nouă va
riantă a metodei de încăl
zire turbulentă prin interac
ție fascicol-plasmă ceea ce 
deschide noi perspective în 
domeniul sintezei termonu
cleare dirijate.

Dr. C. POPOVICI
șef de sector 

Institutul de Fizică 
al Academiei 

concentrează nu numai o im
portanță locală ci și una mai 
generală, constituind cu 
cîțiva ani în urmă obiectul 
unor exploatări miniere (mina 
Mălăiești, Prahova). Minera- 
lizațiile de fier care se găsesc 
intr-un procentaj de 0,3 la 
sută, ridică probleme, atît din

Premiul TRAIAN VUIA
Elaborarea teoriei parametrilor tranzitorii ai 
elementelor nefiliforme ale circuitelor elec

trice liniare
ALEXANDRU TIMOTIN și ANDREI ȚUGULEA

Lucrarea premiată face 
parte dintr-un grup de cer
cetări ce au drept scop să 
generalizeze ecuațiile circui
telor electrice pentru elemen
te care pînă în prezent nu 
puteau fi studiate în limbajul 
teoriei circuitelor electrice. 
Am arătat că acest lucru este 
posibil dacă elementele care 
lint în general nefiliforme 
(masive) se caracterizează în 
mod adecvat prin anumite 
funcțiuni de timp numite pa
rametrii tranzitorii. Am stu
diat proprietățile acestora și 
am dedus ecuațiile pe care le 
satisfac circuitele cu aseme
nea parametri, generalizînd 
cunoscutele ecuații ale lui 
Kirchhoff. Rezultatele stu
diului sint deosebit de utile, 
iar noi credem că sint chiar 
indispensabile pentru studiul 
regimurilor tranzitorii foarte 
rapide, ale unor elemente 

ganismelor care au permis ori- 
zontarea în amănunt a depozi
telor studiate. Acest fapt per
mite corelarea cu celelalte de
pozite din țară și din bazinele 
învecinate.

Dr. Ing. E. HANGANU

cum sint: mașinile electrice, 
aparatele electrice, liniile elec
trice lungi, unele elemente 
semiconductoare ți unele 
procese electrice tehnologice 
moderne, unde metodele cla
sice se dovedesc a fi insufi
ciente. In afară de caracterul 
fundamental al cercetării, noi 
sperăm ca studiul mai exact 
și mai profund al circuitelor 
electrice cu elemente de tipul 
celor amintite mai sus poate 
avea importante implicații e- 
conomice, ținînd seama că ele 
fac parte din sistemele elec- 
tro-energetice, sistemele de 
automatizare și electronice, 
înăuntrul cărora, o îmbună
tățire aparent neînsemnată 
poate avea o influență de du
rată foarte importantă din 
punct de vedere economic.

Conf. dr. ing.
A. ȚUGULEA

tiv, se pot dimensiona 
mai economic elementele de 
construcție din diferite do
menii ale tehnicii. Din punct 
de vedere teoretic proble
mele plane prezintă simpli
ficări importante de calcul 
fată de cazul general spa
țial. De aceea, aceste pro
bleme au fost mai mult stu
diate și s-a putut închega 
o teorie unitară. Practic însă 
determinarea stării de ten-

Premiul AUREL VLAICU
Ciclul de lucrări privind studiul aripilor poli
gonale în regim supersonic și al sistemelor 

portante aripă-fuzelaj

Cercetările de aerodinamica 
vitezelor mari, de mare ac
tualitate în ultima perioadă 
de timp, au constituit obiec
tul unor preocupări continue 
în Institutul de mecanica 
fluidelor. Format în cadrul 
acesteia, am elaborat în de
cursul anilor, singur sau în 
colaborare, o serie de lucrări 
prin care au fost aduse con
tribuții la studiul aripilor și 
al sistemelor portante în re
gim supersonic, lucrări care 
s-au bucurat de o bună pri
mire.

Două din grupul de lucrări 
premiate au ca obiect studiul 
aripilor poligonale de cele mai 
diferite forme susceptibile de 
aplicație in aviața superso

Anchetă realizată de :
I. SA VA și I. VĂDUVĂ

construcții au luat o mare 
dezvoltare problemele res
pective prezintă un interes 
deosebit. Pentru aceasta am 
căutat ca în lucrare să dez
volt atît aspectul teoretic al 
problemelor care se pun cit 
șt posibilitatea de aplicare 
în zeci de domenii ale teh
nicii.

Conf. dr.
P. P. TEODORESCU 

nică. Cealaltă lucrare se 
ocupă de studiul mișcărilor 
supersonice nepermanente în 
jurul sistemelor aripă •— fuze- 
laj, avînd mișcări oscilatorii 
de tangaj, de ruliu și de tran- p 
slație pe verticală, care in
tervin într-o serie de evoluții 
ale avioanelor de mare viteză.

Am speranța că lucrările 
menționate, prezentînd posi
bilități de aplicare la proble
mele aero — spațiale, vor fi 
folositoare intr-un viitor apro
piat inginerilor și tehnicieni
lor care lucrează în acest do
meniu.

Ing. D. MATEESCU
Secretar științific, Institutul 

de Mecanica Fluidelor

IMORTALIZAREA
Am pătruns în casa 

Petru Gantner cu imagini încă 
vii ale păpușilor de la „Ară- 
deanca" unde acesta lucrează 
ca modelor. Am rămas însă o 
clipă nedumerit. Pătrundeam 
dintr-un univers în alt uni
vers. Aveam impresia că mă 
aflu într-un muzeu pentru că 
pereții și toate colțișoarele în
căperii erau pline.

Tablourile executate în ulei, 
acuarelă, cărbune sau tuș, în- 
fățișînd portrete, peisaje din 
natură, oameni, mai ales oa
meni, erau chiar pentru un 
ochi neavizat, de o prospe
țime și candoare deosebită.

Ceea ce frapează la Petru
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în cuptor de topit, din care 
au ieșit, ca prin minune, chi
purile celor șapte muze.

A făcut, de asemenea, de
senele și proiectele unor vase 
ceramice decorative din 
binarea 
cu cele 
început 
vură în 
întîi cîteva casete, încrustînd 
vură în lemn. A făcut mai 
Mare, lupta lui Mihai Vitea-

îm- 
elementelor folclorice 
ale artei moderne. A 
să lucreze și pirogra- 
lemn. A făcut mai

zul cu Hassan Pașa, dacii în 
luptă cu romanii la Sarmize- 
getusa etc.

Aceste remarcabile realizări 
artistice continuă să împodo
bească numai casa autorului 
lor. Pentru că nimeni, pe plan 
local, nu s-a preocupat pînă 
acum de valorificarea pasi
unii lui Petru Gantner. De 
altfel, nici nu s-a organizat 
vreo expoziție — din inițiati

va diferiților factori de răs
pundere, și în cele din urmă 
a organizațiilor 
să colecționeze 
gustului public 
operele de artă 
impulsul unor 
temice.

Am dori ca măcar rîndurile 
de față să fie o sugestie.

U.T.C., care 
și să supună 
încercările și 
născute sub 
pasiuni pu-

M. STRÎMBEI

Am sunat la poarta imobi
lului din Baia Mare, strada 
Victoriei 70. Ne-a deschis un 
om între două vîrste, purtînd 
un halat, iar mîinile îl tră
dau că se ridicase de la 
masa de lucru. Era Vasile 
Roman, meșterul cu 1 000 de 
ochi cum i se spune. în urma 
pasiunii sale — electricita
tea — au văzut lumina zilei 
multe aparate concepute și 
executate de el — și apoi 
brevetate — care au adus o 
economie considerabilă țării. 
Casa și curtea sint un ade
vărat muzeu. Aici întîlnești, 
alături de cuptorul electric 
de topit metale rare, o in-

Gantner e, totuși, îndrăzneala. 
Am găsit, la scară redusă, 
imaginea unui uriaș mozaic 
vizînd istoria omenirii. în li
nii simple apare zbuciumul 
existenței noastre însăși : 
desprinderea terrei, vechile 
civilizații. piramidele egip
tenilor, renașterea, descoperi
rile geografice, războaiele, cu
cerirea Cosmosului, etc. pînă 
la ultimele evenimente ale lu
mii contemporane.

După ce a sculptat în ceară, 
acoperită cu un strat de bronz 
sau cupru electrolitic, lucrea
ză acum în ceramică. Și-a 
făcut acasă un adevărat ate
lier. Soba a fost transformată

Interviurile cu Că
milă sint simple pen
tru reporter. Nu e ne
voie nici să-i spun că 
X a fost slabă la pre
mieră, nici că Y a 
imbătrînit. Toate a- 
cestea o lasă rece. 
Față de altele, ea nu 
trage sfori ci... e tra
să pe sfori. Camița e 
o vedetă care nu se 
grăbește.

Spunînd aceasta 
cred că ați dedus că 
e vorba de o nostimă 
păpușă mînuită de a- 
preciatul artist Zolla 
de la Teatru! „Țăndă
rică", 
urmă, 
butat 
într-o 
nicală 
prezentînd o parodie 
de dans excentric. 
Chiar a doua zi criti
ca i-a semnalat cu 
plăcere prima evolu
ție. Am revăzut-o la 
puțin timp după a-

Cu o lună în 
Camița a de- 

cu mare succes 
emisiune dumi- 
a televiziunii,

VEDETA CARE

ceea într-o lungă ro
chie spaniolă și ani 
urmărit un inedit 
dans andaluz. Inedit 
pentru că în mișcări
le ei era atita grație 
și ritm incit uitai 
pentru moment că ai 
de-a face cu niște 
biete scindurele abil 
încleiate. Lemnul a 
prins viață ca în fai
moasa poveste cu Pi
nocchio.

O rog pe Camița 
să-mi spună ce pro
iecte are (întrebare 
stereotipă, dar mă 
gindesc că o păpușă 
aflată la primul ei in
terviu nu va strimba 
din nas).

— Vreau să încerc

cu 
de

un număr de jongle
rie.

— O păpușă, jon
glerie ?

— De ce, 
Știu, va fi greu, 
n-am să renunț.

— Altceva ?
— Împreună 

fratele meu „Dar
ce ?“, pe care cei mici 
îl cunosc bine din e- 
misiunile televiziunii 
pentru copii, vrem să 
aducem cîteva nou
tăți. Dar despre aces
tea Zolla 
încă voie

Artistul 
este de 20 
noscut 
fustițe și pantalonași. 
In spectacolele „Pun- „Păpușa

nu ne dă 
să vorbim, 

mînuitor 
de ani cu- 

publicului în

gu(a cu doi bani" 
(regizor Margareta 
Niculescu), „Micul 
prinț" (regizor Radu 
Penciulescu), „Amna
rul" (regizor Ștefan 
Lenchiș) el a contu
rat diverse personaje 
care i-au fermecat pe 
cci mici.

Milioane de copii 
l-au urmărit în emi
siunile de televiziune 
în care Tatiana Sire- 
teanu sau Erika Pe- 
trușa i-au încredințat 
roluri de întindere 
sau apariții episodice 
care s-au bucurat de 
o caldă primire. Dan
sul lui Zorba a fost 
acum un an, ca și 

pe sîrmă"

-

x -

șit de interes ca Zolla 
să încerce acum, o 
dată cu prezența lui 
„la vedere" (apare 
împreună cu păpușa), 
numere de o mai 
mare participare ac
toricească. Ar fi pre
venit astfel un anu
mit manierism care

sau numerele de circ, 
succese ale genului. 
Trebuie să fiți în mij
locul micilor specta
tori pentru a vedea 
interesul cu care ei 
urmăresc pas cu pas 
păpușile lui Zolla (pa
siunea artistului pen
tru păpuși e atît de
puternică incit croni- l-ar putea cu timpul, 
carul îl confundă pe mai devreme sau mai 
artist cu păpușile și tirziu, amenința, 
invers).

Poate că n-ar fi lip- ARISTIDE BUHOIU

teresantă instalație de presat 
fuste de tergal ; alături de 
uscătorul de cereale foarte 
folosit în silozuri — calori
ferul electric. Exponatele, 
fie că au dimensiuni minus
cule, în care se vede price
perea și migala, fie că au 
dimensiuni în care pricepe
rea și migala au dat mîna 
cu inventivitatea au o carac
teristică comună : pasiunea 
făuritorului lor. Peste 40 de 
brevete vin să întărească 
cele spuse. Aparatul pentru 
captarea toturor materii
lor din gazele cuptoarelor 
chimico-siderurgice și orice 
specific de fabricație de na
tură toxică ce contaminează 
aerul încărcat cu suspensii 
toxice — brevetat ca inven
ție românească cu numărul 
46.033 — are o capacitate de | 
purificare a gazelor toxice I 
între 500 șl 1 000 000 mc pe , 
oră. Acest aparat a fost con
ceput în urma necesității 
purificării aerului din Baia 
Mare și împrejurimi. 7 ani 
de cercetare, 7 ani de mun
că asiduă pe care și-a pro
pus-o singur fără să i-o cea
ră nimeni. Dar pasiunea, e 
pasiune. Rezultatul — apara
tul brevetat a fost pus 
dispoziția 
talurgice 
fi folosit.
pline au 
lească. Lăzi mari de amba
laje așteaptă exponatele pen
tru a fi transportate la Bucu
rești la o interesantă expozi
ție. Pentru roadele pasiunii 
sale Vasile Roman a primit 
la 30 Decembrie 1967 Ordi
nul muncii clasa a IlI-a. 
Noi îi dorim în continuare 
spor în munca de creație.

la 
uzinei chimico-me- 
„1 Mai" pentru a 
Rafturile altădată 

început să se go-

G. ȘTEFAN
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Tainele mumificării — ritual 
de cult al sacerdoților egipteni, 
ni le explică — la rugămintea 
tînărului Constantin Mihalache 
din timișoara, egiptologul Achim 
Popescu, conferențiar universi
tar la Facultatea de Istorie a 
Universității din București.

Mumificarea era practicată 
cu circa 2 723 ani înaintea erei 
noastre, după cum o arată ca- 
nopele reginei Metepheres, ma
ma lui Kheops. Cea mai veche 
mumie cunoscută pînă acum și 
care datează din timpul dinas
tiei a V-a, a fost distrusă 
Londra în 1941, în 
raid aerian.

întrebuințată la 
mai pentru faraon
mumificarea s-a extins cu tim
pul la toată populația și a fost

la
cursul unui

început nu- 
și curtea sa,

tală. Organele interne, plămîr^ 
ficatul, stomacul, intestinele, 
etc erau scoase printr-o incțtie 
în abdomen făcută de un cuțit 
de „piatră de Ethiopia" (obsi- 
diană ?), după cum precizează 
Herodot. Apoi, incizia era cusu
tă din nou după ce cavitatea fu
sese curățită și purificată după 
ritual. Cadavrul se punea pe un 
pat de piatră sau pe o simplă 
rogojină și se acoperea cu na
tron solid. El rămînea așa timp 
de 70 de zile. După aceea, cor
pul era spălat, pentru a înlătu
ra particulele de natron, care se 
lipiseră de carne și lăsat la 
uscat. Craniul era umplut cu 
rășină sau lăsat gol. Cavitatea 
thoraco-abdominală, în care se 
lăsa numai inima, era umplută 
cu rășină sau cu țesături im-

TAINELE

MUMIFICĂRII

I practicată pînă în secolul al cin
cilea al erei noastre.

Mumificarea este o 
artificială a corpului 
S-a crezut că această 
era obținută prin încălzirea în 
etuve, însă analizele făcute pe 
mumiile conservate, ca și des
crierea procedeelor de mumifi
care de către scriitori greci *), 
nu lasă nici o îndoială. Diseca- 
ția cadavrelor era obținută prin 
sărare într-o masă de natron 
uscat. Natronul, carbonat hidra- 
tat de sodă naturală, se găsește 
în zăcăminte importante în 
Egipt, mai ales la Uadi-Natrun, 
la marginea deșertului libic, la 
jumătatea distanței dintre Alex
andria și Cairo. Tehnica între
buințată era următoarea : cada
vrul era încredințat mumifica- 
torilor specializați, aparținînd 
clerului. Aceștia scoteau creie
rul din cutia craniană, pe nări, 
cu ajutorul unui cîrlig și al u- 
nui dizolvant, de origină vege-

disecație 
omenesc, 
disecație

unul 
sarcofag 
totul.

egiptene

pregnate cu rășină, cu rumeguș 
de lemn și cu diferite aromate 
printre care un loc important 
îl avea smirna.

Mumia lui Tutankhamon, 
comporta 16 straturi de țesături, 
o mască de aur încrustată cu 
pastă de sticlă, trei sarcofage 
succesive — dintre care 
de aur masiv — și un 
de piatră care conținea

★
Misterul mumificării

a fost descoperit. Dar el nu poa
te fi aplicat atît de perfect, ni
căieri de pe pămînt, de- 
cît în acea parte a Egiptului, 
unde condițiile fizico-geografice: 
căldura uscată și intensă a soa
relui împreună cu nisipul steril 
și poros al deșertului libic asi
gură conservarea mumiilor chiar 
fără a fi folosită întreaga gamă 
a operației ce o comportă ri
tualul sacerdotal.

ION MARCOVICI
*) Herodot, II, 86-88, și Dio- 
dor din Sicilia, Bibliotheca 
historica, I. 91.
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Interviuri cu vedete și concurenți, participant la
Festivalul internațional de muzică ușoară

de la Brașov

RITA PAVONE - (Italia)

„în sfîrșit, am ajuns!“

RIKA ZARAI-(Franța) 

„Muzica-însuși 
sensul vicții“

— Cîteva cuvinte despre 
dumneavoastră ?

— M-am născut acum 28 
de ani la Ierusalim. In 1960 
am venit la Paris și în ace
lași an am debutat cu melo
dia „L’olivier". Apoi am lan
sat „Exodus, Hava Nagila", 
„Le temps", „Parce que je 
t’aime".

— Un „hobby" ?
— Yoga, pe care o practic 

'* de 2 ani. E ceva divin.
— Ce veți cînta la Brașov?
— Melodii de dragoste, 

folclor francez și izraelian.
— Ce loc ocupă muzica în 

viața dumneavoastră ?
— Ea este pentru mine în

suși sensul vieții, mă ajută să 
cunosc oameni interesanți,
deosebiți. Sînt pentru poezie
în muzică, pentru ca specta
torul să primească mesajul în 
suflet, nu în urechi. Admir 
cînțăreții care vor într-adevăr
să spună ceva, care 
cîntecul din „ventre"
spunem noi: Jacques 
George Brassens.

„rup" 
cum 
Brel,1

KALINKA- (Belgia)

„Muzica

românească

este minunată"

Cu o șepcuță pusă ștrengă
rește pe o ureche, tunsă băie
țește, Kalinka pare o adoles
centă care abia acum bate 
la porțile consacrării. Dar, de 
fapt...

— Am debutat de mult 
timp, dar consacrarea mi-a 
fost adusă de o emisiune tele
vizată de acum 2 ani, în care 
timp de 45 de minute am 
cîntat multe melodii de suc
ces.

— Ce ne mai puteți 
spune despre dv. ?

— Sînt originară din orașul 
Namur și mi-am terminat stu
diile muzicale la Conservato
rul din Bruxelles. Cînt în mai 
multe limbi : franceză, engle
ză și flamandă.

NINA BRODSKAIA-
(U.R.S.S.)

Am reușit cu mare 
greutate s-o „extra
gem" pe micuța Rita, 
cu ai săi puțin Pes
te 150 cm, dintr-o 
mulțime de fotore
porteri, admiratori 
șl curioși. Și-a scu
turat părul blond 
tuns „gorțon" și...

— Primele dum
neavoastră cuvinte 
pentru tinerii ro
mâni ?

— în sfîrșit, am a- 
juns ! De două ori 
trebuia să vin în Ro
mânia șl de fiecare 
dată indisponibili

tăți de moment m-au 
împiedicat. Sper însă 
să fiu în cea mai 
bună formă, pentru 
a mă revanșa față 
de publicul român.

— O dorință ?
— Aș vrea să mă 

culc !
— Orice copil știe 

despre dv. o mie de 
lucruri, de aceea 
am dori să știm nu
mai ce ați făcut în 
ultimul timp.

— Mult film și 
numai muzical. Se 
pare că am talent șl 
pentru așa ceva. Am

— Cu ce veți ataca „Cerbul 
de aur" ?

— Cu „Cîntec flamand" și 
„Ploaia și noi" de Vasile Va- 
silache-junior. Mi-a fost foarte 
greu să aleg melodia pe care 
o voi interpreta la Brașov, 
căci toate cîntecele din caie
tul pe care l-am primit erau 
minunate. Muzica ușoară ro- 
mînească are dreptul să • se 
numere printre cele mai bune 
din Europa. 

„Ador portocalele"
O Rita Pavone moscovită, micuță și vioaie, cu fața destinsă 

într-un zîmbet larg, Nina coboară pe scara avionului în mînă cu... 
o plasă de portocale.

— Vă plac portocalele ?
— Le ador ! Mănînc zilnic aproape un kilogram și ele au de

venit „mascota" mea.
— Veți fi una dintre cele mai tinere concurente : împliniți în 

curînd 20 de ani. Cum ați debutat ?
— Acum 4 ani, pe cînd mă aflam la odihnă la Soci, am cîntat 

într-o seară unor prieteni. Intîmplarea a făcut ca pe acolo să 
treacă compozitorul și șeful de orchestră Rozner, care m-a auzit 
și m-a îndrumat să mă apuc serios de muzică și să cînt cu or
chestra sa. în prezent frecventez cursurile școlii de muzică din 
Moscova.

— Ce veți cînta la Brașov ?
— „Cred în fericirea noastră" de George Grigoriu. Cum sînt 

foarte optimistă pot spune : „Cred în fericirea... mea" !

turnat în S.U.A. și 
Italia.

— Cîteva titluri ?
— După marile 

mele succese cu 
„Coure", „Come te 
non c’e nessuno’, „A 
la mia eta", „Titina", 
am lansat „Qui ri- 
tornera”, versiunea 
italiană a unui cîn
tec de Les Reed lan
sat de The Fortunes 
și am imprimat în 
Anglia discul cu 
„Heart". Cînt de a- 
semenea mereu pen
tru copii : „Mamma 
dammi la panna". 
„Col chieco".

GERDA BERNDORFF- 
(Austria)

„Fără emoții, n-ar 
avea nici un haz!"

— Cîteva cuvinte despre 
dv. ?

— Am 25 de ani, dintre 
care ultimii 5 i-am petrecut 
aproape exclusiv în compa
nia muzicii ușoare. Cînt în
5 limbi, am scos 7 discuri și 
prefer genul șansonetei. A- 
nul trecut am participat la 
Festivalul de la Sopot și 
mi-a plăcut enorm. Am apă
rut în multe emisiuni Radio 
și filme pentru T. V.

— Repertoriul, cîntăreți 
preferați ?,

— Am un repertoriu foarte 
vast. La Brașov voi cînta 
„La anii mei" și „Heute a- 
bend um 8" (Astă-seară 
la ora 8“). Prefer, desigur, 
șansonetiștii : Edith Piaf, Hil
degard Kneff.

— Sînteți emoționată ?
— Acum încă nu. Pe scenă

— da, dar fără emoții con
cursurile n-ar avea nici un 
haz !

Interviuri consemnate de
OCTAVIAN URSULESCU

La miezul nopții, în fa
ța hotelului Aro-Carpați, cîte- 
va sute de brașoveni întîmpi- 
nau cu căldură sosirea neas- 
tîmpăratului spiriduș Rita Pa- 
vone și a fermecătoarei Rica 
Zarai, cele care aveau să ada
uge zilelor Festivalului un 
plus de farmec și interes una
nim. In continuare, în cursul 
zilei, marile vedete au reținut 
în preajma lor întreaga arma

SARCINA JURIULUI
NU K4 FI UȘOARĂ

tă de ziariști șl foto-reporteri, 
operatori cinematografici și de 
televiziune și alți curioși. Sea
ra, pe scenă, ele au strălucit, 
așa cum era de așteptat, ca 
două stele de primă mărime, 
dar nu au umbrit pe cei 7 
concurenți care au impresio
nat prin voința puternică de 
a-și dezvălui în fața microfo
nului talentul, pasiunea și 
inteligența artistică. Am a- 
vut prilejul să-i ascultăm în 
a treia zi a concursului pe el
vețianul șansonetist Jo Rol
land cîntînd „Nici o lacrimă", 
de Ion Cristinoiu și „In 
frumoasa grădină", pe fru
moasa germană Renâe Martin 
(R.F. a Germaniei) interpre- 
tînd cu sinceritate și degajare 
cîntecele „Cred în fericirea 
noastră" de George Grigoriu 
și „Visuri dulci pentru tine,

(Urmare din pag. I)

1968 construirea unui trotuar pe 
o distanță de 3 km...

In curînd, deci, satul se va în- 
tîlni cu orașul pe primii săi ki
lometri. Ion Popa, destoinic bri
gadier al milionarilor, ales în 
1967 președinte al comunei, ale
gere care a semnificat un elogiu 
al muncii și al priceperii orga
nizatorice, dezvăluie o altă mă
sură de perspectivă : 5 ha inun
dabile, pînă acum, din raza co
munei, vor fi cultivate cu sălcii 
și răchită. Gospodarii sînt gos
podari. Măsura aceasta va sta, 
cu timpul, la baza altei măsuri 
inerente : valorificarea răchitei 
într-o posibilă industrie locală.

Reluăm : „Satul nu e frumos"... 
Este, totuși, frumos. Are un spe
cific al său. Livezile de nuci, în 
care deceniile se joacă cu zeci 
de cercuri în atîtea tulpini, nuci 
cu coroane bogate, la umbra că
rora un parc tînăr și un cămin 
cultural se întîlnesc cu cele mai 
tinere generații, școala mare, spi
talul modern, brutăria care se 
înalță din pămînt o dată cu re
colta lui 1968...

„Satul nu e frumos"... Pentru 

dragostea mea“, pe irlandeza 
Patricia Cahill — soprană, cu 
vocea înaltă și timbrul ca un 
„șopot de izvor", cum aprecia 
un spectator, cîntînd același, 
de atîtea ori reluat, „Nici o 
lacrimă" și cîntecul englezesc 
„People" ; și, în sfîrșit, l-am 
ascultat pe Dan Spătaru, cel 
în care ne-am pus o parte din 
speranțele noastre. Și ne-a 
plăcut. Chiar mult de tot. Di-

rijorul Richard Oschanitzki 
spunea că Dan Spătaru a 
luat... cerbul de coame. Apoi, 
ne-au încîntat armonioasele 
inflexiuni vocale ale vocii Ga
biei Novac (Iugoslavia) în 
cîntecele „La anii mei", de 
Paul Urmuzescu, și „Vin și 
chitarele", romanticul și 
plin de sensibilitate Eric Tho- 
mach din Luxemburg, inter- 
pretînd „E minunat, e încîn- 
tător" de Ion Vasilescu și 
„Dragostea-i albastră", și 
francezul, din nou francezul 
Guy Mardel, lejer, plin de în
suflețire și firesc, în cîntecele 
„Cele mai frumoase fete" de 
H. Mălineanu și în compoziția 
proprie „Nu mărturisi nici
odată".

Impresia că juriul va întîm- 
pina serioase greutăți în de
cernarea premiilor, din cauza

Pe treptele noi ale satului
că aceste frumuseți sînt dispa
rate. Deprinși în școala muncii 
și bogăției, cooperativa agricolă, 
cu ordinea frumoasă a lucrurilor, 
oamenii descoperă în ei liniile sa
tului viitor, în care fiecare nouă 
construcție (locuință, obiectiv so
cial-cultural) trebuie să intre în
tr-o competiție loială, sub sem
nul frumosului, cu restul ansam
blului. Frumosul nu este un ha
zard. Oamenii simt că epoca fa
talismului edilitar a trecut. Intre 
Dor-Mărunt sat și Dor-Mă- 
runt gară, de-a lungul șoselei, 
sînt multe locuri virane. Visco
lele, generoasele viscole ale Bă
răganului, nu sînt ele vinovate 
că zăpezile se vor îngrămădi 
acolo. Și atunci drumul spre spi
tal devine dureros sau imposibil. 
Aici, locurile virane devin gaz
dele marilor zăpezi, în timp ce, 
departe, departe de centru, 
cîmpul devenise gazdă oamenilor. 
De curînd au apărut semnele 
evitării unei astfel de dezordini 
edilitare : 6 locuitori de la mar
ginea satului au cerut loc de 
casă în spațiile centrale libere.

Satul se îndreaptă conștient 
spre propria sa sistematizare, do
vedind viabilitatea perspectivei 

numeroaselor valori apropiate 
și certe prezente pe scena 
Brașovului, s-a întregit și mai 
mult aseară. După terminarea 
spectacolului, domnul Paul 
von Dessel — directorul te
leviziunii belgiene — mem
bru în juriul internațional, 
ne-a declarat : „Festivalul a 
atras talente pline de vigoare 
și autenticitate din toată Eu
ropa, fiind și din acest punct

de vedere la nivelul celor mai 
renumite manifestări artistice 
de acest gen, organizate pînă 
acum în țări cu tradiție. Pu
tem prevede un succes total; 
toată lumea se va întoarce a- 
casă plină de amintiri plăcute, 
iar cei mai buni concurenți 
cu trofeul în brațe. Calitatea 
cîntecelor și a cîntăreților, ca 
și cadrul de desfășurare a fes
tivalului ne permit să petre
cem minunat la Brașov, dar 
va face foarte dificilă sarcina 
juriului. In orice caz, cei ca
re au cîștigat deja sînt orga
nizatorii și brașovenii ospita
lieri" — declarație la care 
subscriu toți străinii care ne 
vizitează în aceste zile la Bra
șov și care și-au exprimat în- 
tr-un fel sau altul aceeași im
presie.

LAL BOMULUS

științifice a fării socialiste, elabo
rată de forurile ei cele mai înalt 
patriotice.

★
Raportul dintre bogăția, posi

bilitățile economice vaste ale co
munei contemporane și frumu
sețea sa edilitară este o problemă 
a cărei complexitate anticipează 
un proces constructiv profund. 
Comuna își așteaptă drumul ei 
spre culmile civilizației socialiste. 
In conștiința oamenilor, în fap
tele lor-, găsim imaginea primilor 
pași. Organizarea firească a unul 
proces autentic își va găsi spri
jin în eforturile conștiente ale 
societății.

AL. DUMITRACHE

Un om la 
orizontul 590 

(Urmare din pag. I)

Sintem, în materie de modă, 
niște naivi incorigibili. Ne minu
năm de puterea de previziune 
a creatorilor de modă care știu 
exact, de cu iarnă — ca orice 
gospodar care se respectă — cum 
vor trebui să arate rochiile noa
stre de vară. Așteptăm cu emo
ție să aflăm ce se va purta pri
măvara aceasta, cînd de fapt 
soarta eleganței noastre pe între
gul an a fost de mult pecetlu
ită. Osteniți să tot privească 
înainte, peste decenii, plictisiți să 
tot elaboreze previziuni vestimen
tare științifico-fantastice, creatorii 
de modă au renunțat să mai îm
brace femeia în severe — dar 
transparente salopete de cosino- 
nauți, să le înfigă pe creștet 
caschete de aviator, ori să le 
confecționeze rochii din plăcuțe 
metalice. Gata, prea multă 
fantezie strică. Prea multă geo
metrie vestimentară obosește. 
Prea multă masculinizare a mo
dei feminine riscă să ofilească 
însăși grația feminină. înapoi, 
deci la moda care mai ascundea 
cîte ceva, care punea în valoare 
puținul pe care-1 arăta, înapoi 
la moda romantică. Dar asta 
încă n-ar fi nimic : iată că și 
luciditatea masculină a simțit 
nevoia unei mici travestiri ro
manțioase ; și dacă o vreme 
femeile au purtat, și mai poartă 
încă, gulere ofițerești, epoleți, 
caschete și șepci (ca să nu mai 
vorbim de pantalonii „împrumu
tați" definitiv din garderoba 
masculină), bărbații au hotărît 
să se lase și ei contaminați de 
moda feminină. Drept care, 
sacoul, s-a lungit mult, și s-a 
cambrat în talie, vestele și șepci- 
le au căpătat culori vii, vesele, 
la costumul de seară s-au insi
nuat janourile și plastroanele, 
iar alături de pardesiu, a apăiul 
și pelerina...

Acest violent neo-romantism 
vestimentar reprezintă, bmein- 
țeles, tendința cea mai pregna
ntă, cea mai acuzată, cazul-limită 
al modei actuale. Cînd coboară 
însă din paginile jurnalelor de 
modă pe pămînt, printre noi, 
tendințele acestea se mai poto
lesc, ele renunță la extravagan
țele de șoc și, acceptînd coexi
stența cu alte stiluri vestimen
tare, devin cit se pars de ispi
titoare. Așa că, pentru rochiile 
de zi, de serviciu, pentru unele 
taioare, pentru hainele de ploa

ie, linia sport își menține supre
mația, continuînd să afirme 
dreptul la viață a tighelurilor, a 
butonajelor duble, a gulerelor 
bărbătești, a pălăriilor cu boruri 
mari tip „plantator". Ignorată 
atîta vreme de modă, talia are 
tot mai mari pretenții de afirma
re și se cere vizibil subliniată 
prin cordane late (din piele, lac, 
din stofa hainei), prin cordoane 
din inele metalice ; și nu ne 
putem înăbuși un suspin gîndin- 
du-ne cît de lent reacționează 
cooperativele noastre, unitățile 
noastre industriale, la cerințele 

MODA 1968

Tentația 
romantismului

modei, cîtă energie nervoasă 
(și materială I) trebuie consuma
tă pentru a putea obține un 
asemenea fleac vestimentar, 
atunci cînd e vremea lui, și nu 
doi ani mai tîrziu, cînd el și-a 
trăit traiul.

Să nu uităm o altă tendință 
cumsecade a modei actuale : 
după ce ne-a salvat de chin 
bietele membre inferioare, 
lansînd pantofii cu vîrfuri rotun
jite, cu comodele și sănătoasele 
tocuri scunde, iată că ea și-a 

reamintit de confortabilitatea 
fustelor bogate, ample. Din nou, 
deci, epoca pliurilui a cute'cn, 
a tăbliilor, din nou moda fuste- 
lor-pantalon, din nou taioarele 
lungi, gen redingotă (sau, pentru 
fetele tinere, jachete scurte, cu 
o palmă doar mai jos de talie), 
totul scăldat în culori calde, 
sobre (în special cafeniu, porto
caliu, purpuriu) dar și în mov, 
bleumarin, alb, mult alb, plasat 
— sub formă de guler și man
șete — la rochiile primăvăratice.

Vorbeam mai sus de moda 
de pe vremea bunicii. Ca nu 
cumva să se iște neînțelegeri 
intre generații, creatorii de mo
dă s-au gîndit la toate rîndu- 
rile noastre de bunicuțe, și la 
cele vîrstnice și la cele mai pu
țin vîrstnice, făcîndu-le plăcerea 
de a reînvia moda din tinerețea 
fiecăreia. Așa că, încă doi-trei 
pași prin timp și prin istoria 
modei, și iată-ne în preajma lui 

1930, cînd se cîntau slow-foxul 
și tangouri languroase, cînd mo
da era lansată de proaspetele sta
ruri de cinema, cînd se purta 
bascul pe ochi și părul cu ondule 
prinse în agrafe â la Jean 
Harlow, sprîncenele pensate și 
gura-inimioară a Marlenei Die
trich și, mai presus de toate, 
stilul — greu de definit — al 
„divinei" Greta Garbo. Cel mai 
fierbinte puseu al modei este 
acest stil 1930, ajuns în Europa 
occidentală prin traversarea ocea
nului din S. U. A., unde fusese 
readus în actualitate printr-un 
film de mare succes și de mare 
scandal, decretat cel mai bun al 
anului, „Bonnie și Clyde". Sti
lul „Bonnie", cu bascul înfun
dat pe ochi, cu părul coafat paj 
în jurul obrazului, cu fusta co- 
borîtă vreo trei palme mai jos 
de genunchi a sedus — se spune 
prin reviste —■ tineretul ameri
can și faptul (care nu poate fi 
redus numai la moda vesti
mentară) începe să îngrijoreze 
opinia publică. Pentru că 
Bonnie și Clyde an fost doi ti
neri nu numai amorezi dar mai 
ales gangsteri, care au terorizat, 
prin anii 1930-1933, întreg sudul 
Statelor Unite, furînd mașini, 
făcînd spargeri prin bănci, uci- 
gînd adesea din pura plăcere de 
a ucide. Filmul lui Arthur Penn, 
care reconstituie aproape docu
mentar aventmi’e uplului cri
minal, face cu o asemenea măie
strie artistică cultul violenței 
gratuite, îneît pelicula poate 
realmente deveni o prezență 
pernicioasă. Pînă una-alta, negu
storii de modă occidentali fac 
afaceri bune, vînzînd bascuri 
Bonnie, peruci Bonnie, cizme 
Bonnie, și mo la se răsfață 
iar cu un capriciu, și noi ne 
mirăm iar de mimetismul vesti
mentar al consurorilor noas
tre.

In ce ne privește, am afMt de 
mult că nu trebuie să ne lăsăm 
amețiți de extravaganțele de 
șoc ale modei, că a fi la modă 
înseamnă, de fapt, a alege din 
modă cu luciditate și simț al 
măsurii, ceea ce ni se potri
vește...

SANDA FAUR

SĂPTĂMlNA VIITOARE PE ECRANE

SCENARIUL: Eugen Barbu, Mihai Opriș, Dinu Cocea

REGIA : Dinu Cocea

IMAGINEA : George Voicu

CU : Olga Tudorache, F.manoil Petruț, Marga Barbu, George Constantin, 
Toma Caragiu, Colea Răutu, Florin Scârlătescu. Gh. Ionescu Gion, 

Alexandru Giugaru

O producție a studioului cinematografiei București

—- Desigur ! N-au trecut nici 
doi ani și a fost numit șef de 
brigadă. Asta era prin '63. In 
scurtă vreme a devenit unul din 
cei mai buni mineri. Alături de 
brigadă, a obținut în fiecare an 
insigna de fruntaș în întrecerea 
socialistă. De cinci ori consecu
tiv... Anul trecut a dat peste plan 
8000 tone de cărbune...

Am ajuns la orizontul 590 m. 
Am știut asta cînd am întîlnit 
transportorul care ducea — ase
meni unui pîrîu — bogăția aceea 
neagră smulsă necontenit pă- 
mîntului. După ce, obligați de 
mai multe ori să ne aplecăm sub 
armături, să parcurgem mai mulți 
metri îndoiți din mijloc, în față 
ni s-au deschis cele două abata- 
je-cameră, unde oamenii lui Ni- 
coară doborau unul după altul 
pereții de cărbune înalți de 4 m.

Nicoară era așa cum mi l-am 
imaginat: înalt, bine făcut, cu 
priviri vioaie și gesturi energice. 
Fața îi era însă încruntată. Ni s-a 
destăinuit imediat : trecuse deja 
mult timp și nu primise încă va- 
gonete goale.

— O discutăm în toate șe
dințele — spune el — și tot n-a 
fost rezolvată problema vagone- 
telor. Ieri a rămas rostogolul plin 
pentru că n-am avut cu ce scoate 
cărbunele la suprafață. Nu mai 
vorbesc — zice — de lemnul de 
mină. E verde și umed și nu re
zistă la presiune. Timp pierdut 
și material irosit...

Nu vă supărați — s-a Scuzat 
el politicos, n-am timp să stăm 
mai mult de vorbă. Alerg să re
zolv problema „goalelor". Anun- 
țați-i și dv. pe șefii noștri că-i pă
cat să rămînă cărbunele aici. în 
inima pămîntului. Doar nu de-aia 
au asudat oamenii.

După el am plecat și noi spre 
birouri spre a aduce la cunoș
tință dorința lui Nicoară. Dar am 
fost curioși să vedem cum stăm 
cu planul la terminarea schim
bului. Va extrage fiecare om 5 
tone și jumătate de cărbune, așa 
cum s-a angajat Nicoară ?

— Stați o clipă — ne roagă 
inginerul Mircea Popescu, șeful 
sectorului L. Brigada lui Ni
coară vă interesează ? (răsfoiește 
filele unui caiet). Da. In schim
bul I fiecare om a dat un randa
ment dublu față de cel plani
ficat...

AL. BALGBADEAN
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unor ghișee asaltate, la poștă, pe stradă ; „știi 
tu cine sînt eu ?“ întrebarea zvirlită în obrazul 
celui interpelat avea un efect stupefiant instan
taneu, fiindcă acel care o ridica putea fi : văr 
cu vodă, cununat cu primul ministru, frate cu 
primarul, nepot al prefectului poliției sau fin 
al directorului general al Siguranței statului, 
dacă nu se brodea să fie el însuși, coborît 
incognito în gloată. In orice caz la auzul aces
tui fatidic : „știi tu cine sînt eu ?“, urmat de un 
semn al interogației și patru de exclamare cum
plite, înghețau toate inițiativele și protestele, 
oricît ar fi fost ele de îndrituite.

în consecință.

REVIZORUL
Marca de genialitate a „Revizorului" Iui Go

gol e asigurată de un detaliu : „primarul" crede 
că Hlestacov e revizor, dar Hlestacov nu știe 
că a fost luat drept altul. Amănuntul sporește 
amploarea tragediei în măsura în care arată 
că notabilitățile amenințate ale orășelului se 
sperie, în fond, de propria lor fantomă. în 
timpul ăsta e adevărat că Hlestacov minte, dar 
flecăreala lui cu privire la relațiile înalte de 
care se bucură la Petersburg e o sporovăială 
diletantă și neorganizată. Hlestacovul modern, 
în schimb, minte sistematic și premeditat, dar 
ca să-și stabilească o biografie pe care nu o 
are, în scopuri lucrative evidente : dacă fe stu
dent lasă să se înțeleagă că e văr cu decanul 
sau nepot de frate al rectorului, dintr-un inte
res, ce nu se mai cere relevat. Dacă e slujbaș, 
oriunde și la orice nivel, lansează subtil ipoteza 
că e în relații de amiciție cu „șeful", care nu 
face un pas fără să-1 consulte, dacă e artist de 
un talent îndoielnic, proaspăt angajat intr-un 
teatru, face să ajungă la urechea regizorilor 
că se bucură de cele mai înalte aprecieri „sus", 
fără să precizeze unde se află această treaptă, 
dar lăsînd să se înțeleagă că e vorba de o al
titudine respectabilă. Hlestacovul contemporan 
lucrează deci, spre deosebire de prototipul său 
clasic, intr-o stare de perfectă luciditate și cu 
o metodă supravegheată prin intimidare.

înainte de cel de al doilea război al lumii 
circula și pe la noi o expresie pe care o puteai 
auzi pretutindeni în tramvaie, la gară, în fața

sînt eu 1" avea 
în autobuz, să 
să te luxeze cu 
să-ți insulte nevasta, fiindcă „el1 
chintestenta ideii de putere, puterea atît de u- 
riașă, de absolută și de eternă, incit își per
mitea luxul să circule anonimă, deghizată jntr-un 
ins numai aparent comun. Sînt douăzeci și na- 
tru de ani de cînd n-am mai auzit formula : 
„știi tu cine sînt eu ?“. în schimb, disimulată, 
circulă grație lui Hlestacov, care o folosește fă
ră s-o pronunțe și trage foloase de pe urma ei 
fără s-o exclame. Fiindcă „știi tu cine sînt eu ?" 
continuă să funcționeze, mai rar e adevărat, 
dar tot atît de adecvat, prin manoperele Hles- 
tacovilor care avansează fără s-o merite, din 
pricina unor consecințe intimidate, de o de
plorabilă ductilitate.

Pentru că adevăratul „știi cine sînt eu ?“ nu se 
cade să rezide în amenințarea cu rubedenii in
fluente. Fiecare este cu adevărat cine e, în 
funcție de capacitatea sa reală și concretă. în 
afara acestei capacități nu există nimic. Nici 
„veri", nici „nepoți", nici „cumnați", nici un fel 
de relații, și nici un fel de „sus".

Mă întrebi, dragul meu, ce să faci cu Hlesta
cov cînd îți iese în cale ? Cel clasic, atunci 
cînd își dă seama că e gata să fie descoperit, 
fuge singur.
Pe cel modern, ia-1 de guler și dă-1 pe 
afară I

MIC TRATAT DE PROFITOLOGIE w»

de N1COLAE MINEI

După cum s-a putut vedea din 
capitolul precedent, homo profi
tans se bucură de proprietatea 
de a fi un imun față de senti
mente. Dar imunitate nu înseam
nă ignoranță : știm cu toții ce-i 
aia variolă, deși sîntem vaccinați 
împotriva ei. Profitorul nu numai 
că știe ce înseamnă sentimentele 
(la alții), dar le și apreciază ca 
fenomene foarte pozitive (pentru 
el). De aceea un homo profitans 
nu are decît stimă pentru dra
goste, prietenie, loialitate, devota
ment etc., cu două condiții : a) 
să-i fie oferite de toți cei cu care 
are de-a face și b) să nu-i fie 
solicitate de nimeni.

Trăind însă într-o lume unde 
asemenea stări de spirit sînt foar
te curente, homo profitans se 
vede obligat să simuleze că s-a 
molipsit și el de aceste slăbiciuni, 
în limbajul lui, așa dar, se în- 
tîlnesc foarte frecvent formulări 
ca : „Te iubesc", „Draga mea", 
„Mi-e dor de tine", „Scumpe 
prietene" ș.a.m.d. Semnificația 
lor nu este însă cea obișnuită, 
așa îneît, pentru a le înțelege 
exact, a fost necesară elaborarea 
unui dicționar de expresii homo 
profitans. După cum remarcă în 
prefață autorul lui, prof. Itorius, 
în unele cazuri e vorba de o tra
ducere propriu-zisă, în altele de 
o completare a ideei, menită să 
o expliciteze. Iată și cîteva mos
tre din această interesantă lucra
re bilingvă :

MI-EȘTI DRAG(Ă) = Mi-ești 
util(ă).

FĂRĂ TINE NU POT SĂ 
TRĂIESC = fără tine nu pot să 
trăiesc așa cum îmi place mie.

MĂ VOI ÎNȚELEGE 
CU MAMA TA = sper 
să las în seama ei toată 
din casă.

MĂ VOI ÎNȚELEGE
CU TATĂL TĂU — contez pe 
el să-mi pună pile unde voi avea 
nevoie.

AI DEGETE DE ZÎNĂ = sînt 
sigur că știi să gătești cu ele.

AI O INIMĂ DE AUR = nu 
mi-ar strica nici mie ceva de aur 
— o broșa, de pildă.

BINE 
că pot 
treaba

BINE

Cînd istoricii de peste două veacuri 
apuca să studieze sistemele birocratice ale seco
lului XX, se vor încurca mai mult ca sigur în 
sumedenia de dosare cu șină pe care le vor cer
ceta probabil în vederea elaborării unui tom al 
cărui titlu va fi, mai mult decit sigur, „Ars Biro
cratica". Pentru a Ie veni în ajutor, redăm mai 
jos două posibile capitole ale unui astfel de tom :

Circulara 
salvatoare

Dicționar
sentimental
TOT CE-I AL MEU VA FI 

pi AL TĂU = dar mai ales vice
versa.

TE PREFER 
DINTR-O MIE 
= mai exact, din 
dem impozitul.

LUI VENICA 
DE MOTIVE 
988, dacă scă-

LOCUL MEU E LINGĂ TINE 
= doar ai două camere și hol.

EȘTI CA O FLOARE = și 
unde ai mai văzut tu floare care 
să vrea cizmulițe ?

CE MUȘCHI DE ATLET AI 
= așa că ce-ți mai trebuie va
canță la mare ? Mai bine îmi 
iei un taior cu banii de concediu.

NU URMĂRESC O SIMPLĂ 
AVENTURĂ, VREAU SĂ NE 
CĂSĂTORIM = căci cu certifi
cat de aventură, nu-mi dă ni
meni buletin de Rucurești.

Din citatele de mai sus, se 
poate vedea cu cîtă seriozitate 
tratează homo profitans relațiile 
cu semenii săi. El nu se lasă 
ghidat de elanuri sufletești, ci 
procedează de fiecare dată cu 
chibzuiala unui busienss-man care 
încheie o tranzacție importantă. 
Iată de ce e la adăpost de orice 
risc, cu excepția unicii primejdii 
care-i pîndește pe afaceriști : fa
limentul.

• Pe patul 
moarte Beaumar
chais fusese între
bat : „Cum mai 
merge" ? Spiritual 
pînă la sfîrșit Beau 
marchais 
.Nu mai 
duce !“
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Pe birocratul autentic 
nu-1 interesează realita
tea. Are hîrtie la dosar ? 
Nu-1 doare capul ! EI s-a 
zbătut „poftim, citiți, a 
„urgentat problema", a 
dat și o circulară ! Ce 
vreți mai mult ?!

Circulara e un panaceu. 
Hîrtia este prevăzută cu 
semnătură, multiplicată 
cu indigo, trasă la șapi- 
rograf în sute și sute de 
exemplare (dintre care 
trei la dosar ? poate se 
mai pierde unul, doamne 
ferește, sîntem în cel mai 
desăvîrșit plop...) e cea
iul dulce, cald, tămădui
tor, cu care birocratul își 
alină orice durere de cap.

— Tovarășu șef. ce ne 
facem, nu vă supărați că 
vă deranjez iar, dar zac 
utilajele sub cerul liber, 
n-avem unde le depozita". 
...Tovarășul șef, care știe

precis că acum două sau 
nouă luni cînd mai fusese 
deranjat nu s-a îngrijit 
de crearea unor spații de 
depozitare, nu disperă. Nu 
disperă, deși acum e prea 
tîrziu să se mai poată face 
ceva. Utilajele vor rugini 
în zăpadă, de asta e si
gur, cum sigur e că pe 
15 va lua chenzina, dar 
produce industria destule 
utilaje, pentru cîteva zeci 
de tone nu se face gaură-n 
cer, însă „cei de sus” tre
buie să vadă că el s-a 
preocupat, a pus umărul, 
a luat măsuri, a accele
rat... Și în douăzeci și 
patru de ore problema e 
rezolvată :

„Către toate depozitele 
de utilaje. Vă atragem a- 
tenția că nici pînă în pre
zent nu ați luat măsurile 
ce se impuneau pentru 
buna depozitare a utila
jelor. Fată de această si
tuație. veți lua măsuri ur
gente pentru adăpostirea 
acestora în depozite co-

Tînăr cu combinații

trebîndu-le de mo
tivul discordiei.

Cu obrajii în flă
cări palpitînd.
doamnele spuseră : 
ne sfădim pentru o- 
noarea noastră.

Oh. pot să mă re
trag doamnelor, fa
ceți ..mult zgomot 
pentru nimic".
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respunzătoare. Termen în 
rezolvare : ieri".

Gata ! Circulara, sfîntă 
circulară a început să cir
cule. EI, șeful, a semnat-o, 
și-a făcut datoria, nu 
poate fi prezent peste tot, 
uitați-vă însă la dosar, 
dacă dispozițiile lui ar fi 
fost respectate, 
era lichidată 
ieri.

Formula aceasta e ea 
însăși o capodoperă. Vezi 
doamne, e a doua, a treia, 
a patra oară cînd ne dați 
de lucru, nu vreți să răs
pundeți așa, din propria 
inițiativă, trebuie să re
venim. Noi, pierdem 
vreme tovarăși, avem 
timp morți, dar uite, noi 
sîntem conștienți, reve
nim la...

Revenim la adresa noas
tră. numărul... din... 
prin care vă solicitam să 
ne comunicați sub ce nu
măr s-a înregistrat la dv. 
revenirea noastră numă
rul... din...“.

Păi vă dați voi seama ? 
Nu știm la ce număr s-a 
înregistrat la voi scrisoa
rea noastră nr.... din...

Dacă se întimplă cumva 
și se pierde adresa aia

prin care vă comunicam 
ceva, nu ne mai amintim 
ce, dar vă comunicăm to
tuși ceva, probabil un lu
cru de o oarecare însem
nătate, din moment ce am 
simțit nevoia să vi-1 co
municăm, ce facem ? N-a
vem numărul ei ! La ce 
să mai revenim?! Numă
rul nostru nu ajunge, de
geaba vi-1 dăm. la voi 
primește alt număr, și noi 
nu-1 știm ! Așa că reve
nim la...

Și revenirile se adună. 
Se adună copiile în mape 
biguite ; în dosare de în- 
copciat „Grațioasa" ; în 
bibliorafte „Minor". Le 
dăm găuri cu perforato
rul, le capsăm cu capsa
torul, le coase nea Cos- 
tică la dosar, numerotăm 
fiecare filă cu creionul 
roșu, scrim pe copertă 
.Dosar cuprinzind" „Reve
niri la...“, le dăm la 
arhivă cu proces verbal, 
și se vor păstra 20 de 
ani...

Și nu vă iertăm ! Re
venim mereu la... Poate 
ne răspundeți și voi ceva, 
fiți oameni de comitet, că 
altfel vă dăm la Arbitraj 
și ne costă bani transpor
tul probelor, avem trei 
camioane de reveniri la...

Nici nu vă dați seama cum a devenit Gică 
Blîndu „băiat bun". Vă garantez că nu a făcut 
nici o inovație care să aducă întreprinderii nu 
știu cîte mii de lei economii, nu a făcut nimic... 
planului (el este undeva sub el) și totuși toată 
lumea, atunci cînd vorbește despre Gică Blîndu 
spune invariabil aceleași cuvinte : „E băiat bun". 
Cum s-a petrecut minunea sau mai bine zis ce a 
făcut Gică Blîndu de a devenit băiat bun ? Nimic 
deosebit; a găsit într-o seară o carte cu proverbe 
și zicători din care a citit vreo trei file și a reți
nut o singură frază (capul lui nici nu poate reține 
mai mult din motive de spațiu) ; o singură frază : 
„cine muncește, greșește" ; atît și nimic mai mult.

Și prima oară cînd a rostit aceste trei cuvinte, 
chiar și inginerul șef a socotit că nu e cazul să se 
ia la harță cu... înțelepciunea poporului și a bătut 
în retragere. Faptele s-au petrecut la o ședință 
de producție. Gică Blîndu rebutase niscaiva piese 
(vreo 800) și, pe bună dreptate, maistrul, șeful 
de echipă îi reproșau acest lucru, ba nu știu cine 
zicea să le plătească. Și inginerul șef a avut aceeași 
părere : să le plătească. Gică Blîndu pînă să ia 
cuvîntul (cuvîntul era încă la inginerul șef) a 
tușit, a oftat, a pus capul în pămînt, a aprins 
o țigară, a... luat cuvîntul. Și nu a spus decît 
atît : „Tovarăși, iubiți și dragi tovarăși, Scumpii 
și neprețuiții mei tovarăși (aceasta a fost intro
ducerea, apoi a atacat direct cuprinsul și încheie
rea) cine muncește, greșește...".

Altădată tot Blîndu a întîrziat o lucrare ur-

Tînăr cu înclinații Tinăr cu personalitate

Desen de ȚAPU MARCEL

unui cunoscut — că 
pot să-mi duc ar
borele genealogic 
pină Ia cruciade 1 
De altfel, un stră
moș al meu l-a a- 
companiat pe îm-

9 9 9 9 9

CONVORBIREA SOMNAMBULĂ
De îndată ce adormi, Chefariu începu să gîndească din 

nou. Simțea că e foarte tînăr și mina lui dreaptă sucea un 
buton invizibil, căutînd cine știe ce post de emisie. Și, intr-a
devăr, găsi acel post de emisie.

— M-ai căutat mult, domnule detectiv ? M-ai căutat însă 
greșit. Oricum, bine ai venit în casa mea.

— Bună ziua, domnule Episcopescu. Ai Salutări de la 
doamna Popescu.

— Minți, minți, domnule Chefariu.
— Da, mint. Dar vreau să intrăm direct în subiect.
— Nu înainte de a ști și dumneata în ce lume te afli.
— Ei, bine spune-mi-o !
— Află că discuți cu un om care s-a iubit cu moartea.
— Bucuros de cunoștință.
— Cinismul dumitale. domnule Chefariu, mă pune pe 

gînduri.
— Al dumitale nu mă pune pe gînduri, nici măcar nu mă 

tulbură.
— Eu nu sînt cinic. Eu sînt pe jumătate mort, ceea ce e 

cu totul altceva.
— Dumneata ai omorît-o pe doamna Popescu !
— Nu domnule Chefariu. Eu n-am omorît pe nimeni. Eu 

Iubesc, am iubit și voi iubi pe cineva care a murit.
— Dar dumneata ai trimis cărțile poștale ale morții la 

doamna Popescu, la domnul Țigănescu și la ajți oameni bă- 
trîni, profitînd de slăbiciunea lor psihologică, de credința 
lor. Ești un nemernic.

După aceste cuvinte. Chefariu primi două palme. Le primi 
și tăcu. Și mai ceru două palme, sperînd să se trezească. 
Dar Episcopescu se opri la timp. întinse mina, deschise pi- 
capul și puse o placă absurdă, pe care Chefariu n-o mai au
zise niciodată, o placă cu bocete și cu hăulituri.

— Să continuăm, domnule Chefariu. să continuăm conver
sația noastră somnambulă, conversația dintre un om pe ju
mătate mort și un om pe jumătate prost.

— Domnule Episcopescu sînt curios să aflu totul.
— Sînt paznicul acestui cimitir de 40 de ani. Toți morții. 

mari și mici, ai orașului sînt oaspeții mei. îi primesc și-i 
cinstesc cum se cuvine. Dar într-o zi, domnule Chefariu. 
într-o zi de vară frumoasă, frumoasă ca niciuna, într-o zi
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genta cu vreo patru zile. Și din nou s-a scuzat: 
cine muncește, greșește. Apoi a încurcat niște 
schițe (desene) și în loc să confecționeze un pis
ton a făcut un robinet. Pistonul era absolut ne
cesar dar, de... cine muncește, greșește.

De vreo șase ani Gică Blîndu greșește în fiecare 
zi și totuși este băiat bun. E băiat bun pentru că 
dimineața, spre deosebire de ceilalți, el pontează 
fișa cu 32 de minute mai devreme și seara cu 
18 minute mai tîrziu. Nu a lipsit de la nici o 
ședință sindicală, ba ia și cuvîntul, se comportă 
civilizat față de tovarășa sa de viață căreia de 
bună voie și nesilit de nimeni i-a făcut doi copii.

Acum vreo două luni a fost dat să lucreze cu 
un grup de tineri. Și de data aceasta el producea 
numai rebuturi. Bineînțeles, tinerii s-au gîndit 
că nu e cazul să împartă nici sarcinile de plan 
și nici banii cu Gică Blîndu. Dar nu e Gică, omul 
care să se dea bătut. Pe lingă cele trei cuvinte : 
„cine muncește, greșește" le-a mai povestit și din 
trista lui copilărie. „Voi sînteți tineri, spuuea el, 
dacă vreți duminică să mîncați curcan, vă duceți 
la piață, cumpărați un curcan, și mîncați curcan. 
Eu, tovarăși, în copilărie nu am mîncat curcan 
și nici nu am avut ceas de mină". Oamenii nu 
prea au înțeles ce are curcanul și ceasul cu 
rebuturile, dar dacă a zis Gică Blîndu... Doar nu 
degeaba trece el drept băiat bun.

Mai problematic a fost atunci cînd s-au stabilit 
primele pentru export (la prime, Gică Blîndn e 
primul). Majoritatea membrilor comisiei au fost 
împotrivă ca Gică Blîndu să ia primă ; produsele 
realizate de el au mers la rampa pentru deșeuri, 
nu au trecut nici Dîmbovița, necum granița. Și 
totuși, responsabilul grupei sindicale a tușit, a 
pus capul în pămînt, a oftat, a aprins o țigară 
și a spus : „Bine zice un vechi proverb popular, 
care reprezintă sinteza de gîndire a milioane de 
oameni. Acest vechi proverb spune : cine mun
cește, greșește. Și noi muncim și noi sîntem su
puși greșelii. De ce să nu-i dăm primă și lui 
Gică Blîndu ? Să-i dăm primă, conștienți fiind 
că greșim".

Și au greșit.

• Niciodată n-am 
să-l pot învinge pe 
acest cocoșat bles
temat. zise un 
neral inamic,
rindu-se la Luxem
burg. Cocoșat ? —

paratul Barbarossa se miră mareșalul
intr-unui din răz- — cînd i s-a rela-
boaiele sale1“ tat faptul, de unde

— La pian ? in- știe că sînt cocoșat.
trebă plin de ino- niciodată nu mi-a
cență celălalt... văzut spatele".

GH. NEAGU

de vară, acum 15—16 ani au adus aici o femeie tînără, care 
murise intr-un mod ciudat și de îndată ce am văzut-o in- 
trînd pe poarta cimitirului, înconjurată de atît de puțini 
oameni, sufletul meu de paznic de cimitire a înnebunit și 
am încercat să aflu adevărul despre ea, și am aflat că era 
o femeie singură, foarte singură și am văzut că era o femeie 
teribil de frumoasă. Și — îți spun dumitale — am mers și 
am dezgropat-o. Avea un cavou frumos și îmi era frică să 
n-o supăr, cu casa mea micuță și urîtă. Dar ea nu s-a supă

rat. Nu s-a supărat, ci a surîs și a intrat în casa mea. 
noapte de noapte a intrat în casa mea, sinucigașa aceea 
tînără. care de fapt nu murise, nu murise de tot, £i am 
iubit-o în acest cimitir, și de carnea ei s-a prins Jțeastă 
fetiță pe care o vezi, și a fost soția mea acea femeie, a 
devenit soția mea și copilul pîntecului ei era copilul meu. 
Noaptea ne întîlneam, ziua ea adormea în cavoul ei și putea 
oricine să vină să o vadă, șl veneau cele 2—3 cunoștințe, 
ale ei, să o vadă și poate cineva a observat că pîntecul 
acelei femei, care pentru toți era moartă, creștea pe zi ce 
trece, și în ultimul timp, cînd nașterea se apropia eu am
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oprit accesul lor în cavoul nevestei mele, și ea a născut și a 
murit abia atunci, în chinurile celei mai ciudate faceri din 
cîte s-au întîmplat pe pămînt, ea, femela care fusese odată 
îngropată și care mie mi se păruse prea frumoasă pentru 
a muri, ea femeia care vroise să moară și luase nu știu 
ce medicamente în cantitate mare, și toți constataseră moar
tea ei, ea femeia trezită de dragostea mea. Atunci am învățat 
noi doi că există un fel de moarte — adjunct, un somn 
nemaipomenit de greu, hipnotic aproape, care este apropiat 
pînă la un punct de moarte, dar care îți dă frumusețe și 
luciditate și te face mai viu...

Dar, chiar în clipa aceea, în cameră mirosi puternic a 
ars. Hainele lui Chefariu, puse de acesta din neglijență 
pe godin, începură să ardă și mirosul lor trezi pe cei doi, 
și ei se ridicară pe rînd și se uitară unul la altul, ca doi 
necunoscuți, ca doi somnambuli surprinși de brutalitatea 
unui strigăt.

ÎN CLIPA ACEEA UȘA SE DESCHISE

După cum spusese Bella, Ia trezirea tatălui său, ușa casei 
se deschidea fără efort. Atunci, Chefariu o rupse la fugă. 
Hainele îi arseseră, așa că în eleganta sa pijama neagră de 
„somnambul de bună voie", ieși în zăpadă ca un diavol 
scăpat din iad. O luă prin cimitir, scutură brazi de zăpadă 
și stîrni scîrțîitul zăpezii și se rătăci, nu mai știu ce să 
facă și căzu pe burtă intr-un nămete.

Cînd ridică ochii, văzu un om, nu știa bine dacă-i om, 
dar părea om, și i se adresă cu următoarele cuvinte :

— Fiți amabil, domnule, scoateți-mă și pe mine din cinți- 
tir ! M-am rătăcit pe aici, și nu mai știu să ies. Mi-e foarte, 
foarte frică. Mi-e grozav de frică. Totul e înspăimîntător.

și Chefariu simți în clipa aceea că mai există suflete bune 
pe pămînt. Fu luat de braț și condus îndelung prin cimitir, 
spre o ieșire lăturalnică. Chefariu avusese grijă să-i spună 
celui de lingă el că nu trebuie să iasă pe ușa principală, 
care se confundă cu ușa casei paznicului, căci aceia ar putea 
să-i oprească.

(VA URMA)
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ADUNARE FESTIVĂ * 

CONSACRATĂ ZILEI INTER- • Simultanul da șah prin corespondență

al „Scînteii tineretului" UNU CONTRĂ 60
NAȚIONALE A FEMEII *

MUTAREA A DOUA A REPREZENTATIVELOR ORAȘELOR...

CLUJ
2... Cb 8 — c 6

SUCEAVA
2... d 7 — d 6

BRAȘOV
2... d5 — c4

CONSTANȚA
2... d 7 — d 5

CRAIOVA
2... c 7 — c 6

TIMIȘOARA
2... dă — c 4

Cu prilejul Zilei de 8 Martie 
*— Ziua internațională a femeii 
•— în sala Teatrului U.G.S.R. 
din Capitală a avut loc, vineri 
după-amiază, o adunare festi
vă organizată de Consiliul Na
țional al Femeilor și Comite
tul municipal al femeilor — 
București.

Au participat numeroase fe
mei din întreprinderile și in
stituțiile bucureștene, lucră- 
toare în domeniul științei și 

S^ulturii, activiste ale organi
zațiilor de partid și obștești, 
vechi militante ale mișcării de 
femei din țara noastră. Au 
luat parte conducători ai unor 
instituții centrale și organiza
ții obștești. Se aflau, de ase
menea, soții ale șefilor misiu
nilor diplomatice din țările 
socialiste, acreditați la Bucu
rești.

Despre semnificația Zilei de 
8 Martie și felul in câne fe
meile din țara noastră au în- 
tîmpinat sărbătoarea lor, a 
vorbit prof. ing. Suzana 
Gâdea, președinta Consiliului 
Național al Femeilor, sub
liniind că sărbătorirea Zilei 
de 8 Martie are loc în con
dițiile în care oamenii muncii 
din țara noastră, sub condu
cerea partidului, înfăptuiesc 
cu abnegație și entuziasm o- 
biectivele stabilite de Con
gresul al IX-lea al partidului, 
pentru ridicarea pe o treaptă 
superioară a operei de desă- 
vîrșire a construcției socia
liste.

După ce a amintit contribu
ția pe care femeile din țara 
noastră — românce, maghia
re, germane și de alte națio
nalități o aduc în diferite do
menii de activitate, în fabrici 
și uzine, în comerț și coopera
ție. la sporirea continuă a pro
ducției agricole, vegetale și 
animale, pe tărîmul științei, 
culturii și creației artistice, la 
munca de bună gospodărire și 
înfrumusețare a orașelor și 
satelor. ca deputate, prof. 
Suzana Gâdea a spus : Statul 
nostru, acordă o înaltă prețui
re și cinstire femeii-mamă, 
care contribuie la întărirea și 
consolidarea familiei, la trans
miterea și dezvoltarea bunelor

tradiții ale poporului nostru 
în rîndul tinerei generații, la A 
educarea copiilor în spiritul " 
nou al socialismului.

In continuare, vorbitoarea gh 
a reafirmat adeziunea deplină W 
a femeilor din România față 
de politica externă a partidu- 
lui și statului nostru, de prie
tenie și colaborare cu toate 
statele, de apărare a păcii in @ 
lume. în numele femeilor din 
țara noastră, a spus prof. Su- _ 
zana Gâdea, condamnăm cu 0 
tărie războiul inuman dus de 
S.U.A. în Vietnam și ne ex- 
primăm solidaritatea cu lupta ™ 
dreaptă a poporului vietna
mez, a femeilor din această a 
țară, care își apără cu dîrzenie ® 
dreptul legitim la o viață li
beră, independentă. a

Cu prilejul Zilei Internațio- ” 
nale a femeii, vorbitoarea a 
adresat eroicului popor vietna- 0 
mez un salut cald și frățesc. 
De asemenea, a adresat un 
salut tovărășesc femeilor din 0 
țările socialiste, precum și 
femeilor din toate țările care — 
luptă pentru drepturi și o 0 
viață liberă, pentru dobîndirea 
și consolidarea independenței 
naționale împotriva colonialis- ™ 
mului și neocolonialismului, 
pentru pace și progres, pentru A 
fericirea copiilor lor. "

Participantele la adunarea 
festivă au adoptat o telegramă A 
adresată Comitetului Central w 
al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae 0 
Ceaușescu, în care se exprimă 
sentimentele de recunoștință 
față de conducerea partidului, 0 
pentru cinstirea plină de afec
țiune ce este acordată femeii _ 
în societatea noastră, pentru 0 
condițiile create femeilor in 
vederea afirmării capacității 
lor creatoare, energiei, talen- ™ 
telor multilaterale. în telegra
mă se subliniază, de asemenea, A 
adeziunea deplină față de po- w 
litica externă a partidului 
nostru, care reflectă înaltă 0 
principialitate și grijă pentru 
întărirea prieteniei și solidari- gg 
tății cu toate forțele socialis
mului, păcii și progresului. A

3... d2 — d4 2... Cb 1 — c3

GHEORGHIU.

„VĂ PRICEPEȚI LA FOTBAL?"

KILLY ÎȘI DA CUVÎNTUL
DE ONOARE

(Agerpres)

MIGRĂRILE CONGRESULUI AL IV-LEA •

AL COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI
Vineri, în cea de-a doua zi a 

lucrărilor Congresului al IV-lea 
al cooperației meșteșugărești, au 
continuat discuțiile asupra ra
poartelor prezentate.

în cuvîntul lor, numeroși vor
bitori au arătat că noua împărți
re administrativ-teritorială a țării 
ta contribui la îmbunătățirea 
simțitoare a activității cooperației 
meșteșugărești, ca o consecință a 
apropierii conducerii de unități
le de producție. Se creează, tot
odată, posibilități mai mari de 
studiere a cererii populației, de 

.1 "sfacere a produselor și de a- 
plîpare operativă a unor măsuri 
în \ acest sens.

O serie de vorbitori s-âu ocu
pat pe larg de problema specia
lizării cooperativelor, îndeosebi 
tn meseriile noi, legate de com
plexitatea serviciilor cerute as

tăzi de populație, . în condițiile 
creșterii neîntrerupte a nivelului 
de trai.

Mult mai multă Suplețe se ce
re, îndeosebi, în asigurarea pro
ducției artizanale, pentru nevoile 
interne, pentru turism și export, 
domeniu în care trebuie creată 
o largă diversificare a producției 
și o atenție sporită calității și es
teticii obiectelor. S-a relevat ca 
necesară o mai strînsă legătură 
cu creatorii populari, un sprijin 
stimulatoriu pentru aceștia.

Delegații și-au exprimat acor
dul cu proiectul de lege privitor 
la organizarea cooperației meș
teșugărești, apreciind că aplicarea 
sa va contribui la îmbunătățirea 
activității. Ei au făcut, totodată, 
propuneri de îmbunătățire a 
proiectului.

Lucrările Congresului continuă.

Concursul „Scînteii tineretului" pentru 
returul campionatului național
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Ziarul nostru instituie pentru cititorii săi concursul de pro
nosticuri sportive „VĂ PRICEPEȚI LA FOTBAL?".

Participanții vor răspunde la următoarele trei întrebări ge
nerale :

1. NUMIȚI ÎN ORDINE ECHIPELE CE SE VOR CLASA PE 
PRIMELE TREI LOCURI LA SFIRȘITUL CAMPIONATULUI 
DIVIZIEI A.

2. CE JUCĂTORI VOR OCUPA PRIMELE TREI LOCURI IN 
CLASAMENTUL GOLGETERILOR DIVIZIEI A.

3. INDICAȚI OCUPANTELE PRIMELOR DOUA LOCURI DIN 
CELE DOUA SERII ALE DIVIZIEI B.

Răspunsurile la aceste întrebări vor trebui să ajungă la re
dacția noastră pînă la 30 martie. însoțite de cuponul de parti
cipare „A".

De mîine ne vom reîntîlni 
din nou în marile amfiteatre 
ale stadioanelor — locul bucu
riilor, a patimilor și suferințe
lor noastre, și de ce nu, și ale 
jucătorilor, idolii gazonului, 
adulații mulțimilor.

Cu ce picior se va păși, în 
ce măsură va stimula speran
țele noastre într-un reviriment 
fotbalistic această primă în
cleștare de forțe — rămîne de 
văzut. Noi. nu sîntem nici 
prea pesimiști, dar nici prea 
optimiști. Obiectul acela ro
tund, ca și stăpînii gazonului 
care-1 plimbă de la o poartă 
la alta ca niște maeștrii sau 
ca niște diletanți, ne-au pro
dus multe renghiuri și iată de 
ce mingea, ghidușară și bu-

INFORMAȚII
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România,. Alexandru Bîrlădeanu, 
a primit'vineri dimineața pe mi
nistrul culturii și orientării din 
Irak, dr. Malik Dohan al Hassan, 
care face o vizită în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a fost 
de față Pompiliu Macovei, preșe
dintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă.

în zilele de 7 și 8 martie, la 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor a avut loc o ședință 
de lucru cu președinții consiliilor 
județene ale organizației. Dezba
terile care au avut loc au pus în 
lumină posibilitățile deosebite 
create prin noua organizare ad
ministrativ-teritorială a țării, sco- 
țindu-se în evidență necesitatea 
folosirii de către consiliile jude
țene ale organizației pionierilor a 
unor metode și forme de muncă 
specifice noilor condiții.

Cazul schiorului francez 
Jean Klaude Killy (triplu 
campion olimpic la Grenoble), 
acuzat de a fi încălcat regu
lile amatorismului, a fost pen
tru moment rezolvat. La se
diul Federației internaționale 
de schi s-a primit o scrisoa
re a Iui Jean Claude Killy în 
care acesta declară, pe cu- 
vînt de onoare, că nu a pri
mit sume de bani sau cadouri 
pentru exclusivitatea interviu
rilor sale, acordate revistei 
Paris-Match. în consecință, 
Killy a fost autorizat să ia 
parte, în calitate de amator, 
la concursurile de Ja Meribel 
(Savoia) contînd pentru 
„Cupa mondială".

în același timp, președinte
le comisiei de amatori a 
F.I.S., B. Kijellstroem, a de
clarat că afacerea nu este 
definitiv clasată, federația 
rezervîndu-și dreptul de a 
continua ancheta asupra com
portării lui Jean Claude 
Killy.

PE TRAIECTORIA 
RECORDURILOR

în prima zi a concursului 
internațional de patinaj vite
ză de la Inzell (R. F. a Ger
maniei), campionul olimpic, 
norvegianul Fred Anton Ma
ier a stabilit un nou record 
mondial în proba de 3 000 m 
cu timpul de 4’ 17” 5/10 (ve
chiul record era de 4’ 18” 
4/10 și apariția olandezului 
Schenk),

CANDIDAȚI LA TITLUL 
MONDIAL

Sferturile de finală contînd

CUPON
DE participare

pentru 
întrebările 
generdie

Pentru răspunsul exact, la fiecare din cele trei întrebări, par- 
ticipanților li se vor acorda, la sfîrșitul campionatului, cite o 
sută de puncte.

Pentru fiecare etapă de fotbal 
se adaugă cite o întrebare su
plimentară, pentru care se va 
acorda un număr de 15. 20 sau 
25 de puncte, potrivit gradului 
de dificultate. Răspunsurile, în
soțite de bonurile de participa
re respective, vor fi expediate 
la redacție cu cel puțin o zi 
înainte de desfășurarea etapei, 
verificarea făcîndu-se după da
ta ștampilei poștei.

mentului concurenților care au 
obținut cele mai multe puncte.

Cîștigătorilor concursului (pri
milor 10 clasați) li se vor oferi 
premii constind în excursii, di
ferite obiecte, materiale și echi
pament sportiv, albume, conti- 
nînd fotografiile și autografele 
campionilor, golgeterilor, jucă
torilor preferați, abonamente la 
ziar. >
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ÎNTRFBAREA PEN- 
TRU ETAPA I

1. INDICAȚI AUTORUL PRI
MULUI GOL AL RETURULUI 
20 de puncte).

Precizări
30 martie este ultima dată 

>înă la care se mai poate intra 
n concurs.
Periodic vom publica în co- 

oanele ziarului situația clasa-

pentru turneul de șah al can- 
didaților la titlul mondial vor 
reuni la Porec, în cursul lunii 
mai, pe jucătorii Larsen (Da
nemarca) și Portisch (Unga
ria). Se vor juca 10 partide.

DOUA victorii...
în prima zi a turneului in

ternațional feminin de tenis 
de masă de la Ruse, echipa 
României a obținut două vic
torii, întrecînd cu 3—0 se
lecționata Iugoslaviei și cu 
3—1 pe cea a Bulgariei. Echi
pa română este formată din 
tinerele jucătoare: Viorica

z

PARTICIPARE

Nr
ETAPA 

DIN 
10 MARTIE

• •••• •••••••

Ivan, Maria Corodi și Carmen 
Crișan.

EGALITATE...

Selecționatele de fotbal ale 
U.R.S.S. și Mexicului s-au 
întîlnit într-un nou meci, de 
data aceasta în orașul Leon, 
în prezența a 40 000 de spec
tatori. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 1—1 (1—1). Golu
rile au fost marcate de Bîșe- 
veț (min. 3) și Hernandez 
(min. 30).

Turneul preolimpic de fot
bal (zona asiatică) va avea 
loc între 17 martie și 7 apri-- 
lie în Izrael.
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Aici se impune o paranteză. Este absolut necesar de 

schițat cadrul politic olandez, momentele prin care a tre
cut poporul Olandei în perioada invaziei hitleriste și apoi 
a ocupației naziste. în felul acesta se va înțelege mai ușor 
„Valoarea" declarațiilor pe care Giskes le-a făcut (chiar 
și după război) despre rolul său în „desființarea" rezisten
ței olandeze.

pas cu pas. Populația era 
convinsă că atacul german 
se datora și complicității 
N.S.B. condus de Mussert. 
Așa se explică faptul că 
șase partide politice demo-

după o deportare masivă or
donată de Himler în semn de 
represalii pentru rănirea 
unui polițist nazist, partidul 
comunist a făcut un apel la 
grevă. Acesta a fost parcă 
semnalul așteptat. La Haga, 
uzinele și fabricile au rămas 
goale, magazinele — în
chise, tramvaiele n-au ieșit 
din depou. Greva se transfor
mase intr-o puternică demon
strație de protest. Exemplul 
capitalei a fost urmat de alte 
orașe — Zaan, Hilversun și

neze o declarație de lealitate 
fată de hitleriști.

Tabloul poate continua in 
același fel.

PĂREREA UNUI ISTORIC
Să încercăm să răspundem 

Ia întrebarea — raportul în- 
i tre Englandspiei și acțiunile 
germane Împotriva rezisten
ței. Iată opinia istoricului o- 
landez L. De Jong :

„După război s-a vorbit 
mult de acest Englandspiei...

de la echipele lor și apari
ția lor, după mai multe zile, 
la alte cluburi, de preferință 
cele bucureștene.

Peste toate acestea vine și 
angajarea echipelor de tine
ret — rezerve in meciuri con
comitente în cadru] „Cupei 
F.R.F.". Ideia este bună dar, 
organizată in pripă sorții de 
izbîndă sint nesiguri. Cu 2-3 
zile înainte de declanșarea 
campionatului sint antrenori 
care nu știu din ce vor alcătui 
aceste echipe. La Arad, e ade
vărat, sint mulți tineri dar 
fiecare are cîte un rost în alte 
echipe, angrenate și ele în 
competiții oficiale. La Jiul 
există doar 3 juniori și 6 re
zerve. Atît. Deci 9 jucători. 
Ori pentru o echipă, după

jucători de bază fie că aceștia 
sînt suspendați pe două sau 
mai multe etape : (Neșu — 
„U“ Cluj, Dumitrache — Di
namo București, Răducanu — 
Rapid etc.), fie că-s acciden
tați : (Țarălungă — Progresul, 
Negrea și Vigu — Steau.a, 
ele.). Teașcă, reîntors de cu- 
rînd la Cluj, pur și simplu 
n-are din ce alcătui o echipă, 
în meciul de Cupă de la Tg. 
Jiu s-a jucat pe viață și pe 
moarte. Prea puțini „univer
sitari” au scăpat teferi. Ceva 
mai jos de A adică în diviziile 
B și C. se joacă un fel de 
fotbal-corridă.

De fiecare dată, la ridica
rea cortinei, se, fac apeluri la 
jucători, arbitri, antrenori, 
pentru calitate și disciplină.
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CORTINA
SE RIDICĂ MÎINE
clucașă, galbenă sau cu pe
tice alb-negru, pe care o ve
dem mai adesea în tribune 
sau în cer, decît în plasele 
porților, noi o considerăm o... 
mincinoasă.

Ce-a fost a trecut însă. A- 
cum în pragul noului sezon 
fotbalistic, cînd așteptăm cu 
emoție întîia bătaie de gong, 
se cuvine să ne gîndim, să ne 
întrebăm chiar, sub ce aus
picii se ridică cortina...

Vom vedea un fotbal mai 
bun ? Da și nu sau../ puțin 
probabil. Organizarea echipe
lor, alcătuirea loturilor e încă 
sub zodia incertitudinilor și 
probabilităților. Echipele sînt 
constituite, multe dintre ele, 
în niște grupe eterogene. Cau
za ? Ca niciodată, în vacan
ța aceasta s-au operat nici mai 
mult nici mai puțin de... 730 
transferuri.

Mai ciudate și mai ieșite 
oarecum din comun ni se 
par disparițiile unor jucători

AVANCRONICĂ
cum șe știe, e nevoie de cel 
puțin 11. O fi el fotbalul joc 
de picioare, clar organizarea 
lui trebuie făcută cu cap...

în cortegiul refluxurilor se 
înscriu și vicisitudini de altă 
natură.

Vremea, capricioasă — ba 
ploaie, ba zăpadă — a înmu
iat terenurile. Și așa uite că 
facem greșeala de a ne aminti 
de vestitele prelate care au 
rămas tot în stadiul de..; 
ficțiune. La Petroșeni, ieri; 
era un strat de zăpadă gros 
de 10 cm. S-a hotărît să se 
apeleze la forța tăvălugilor.

Multe echipe, care ș-au do
vedit prea bătăioasewla sfîrși
tul sezonului trecut/sau în 
meciurile de verificară — așa 
e cînd te trezești în ceasul al 
12-lea — pentru a ocupa un 
Ioc cit mai onorabil în clasa
ment, vor fi lipsite de unii

Acum nu mai facem, așteptăm 
să vedem efectul.

în sfîrșit, returul ne mai 
promite și alte atracții. Fiind
că dînd crezare celor decla
rate la întoarcerea de pe 
Amazoane, jucătorii care au 
participat la turneul din Bra
zilia, se pare că ne vor oferi, 
acum, cît au cunoștințele 
proaspete adevărate recitaluri. 
Așa că atenție portari de la 
Steagul Roșu, Jiul, Dinamo- 
Pitești, „U" Cluj : în liniile 
de înaintare adversare joacă 
„brazilienii" Sasu, Oblemenco, 
Ionescu, Dumitriu III. La 
Steagul Roșu nu se știe dacă 
va juca „brazilianul" Ivăn- 
cescu despre care Ploieșteanu 
spune că e istovit, stors ca o 
lămîie, dar asta-i altceva.

Pe mîine, deci, la stadion. 
Ca-ntotdeauna, căci nu se 
poate altfel, fiecare sezon ne 
reaprinde speranța.

VASILE CĂBULEA

în unele grupe ilegale... (Așa 
a fost arestat comitetul con
dus dc liderul socialist Koos 
Vorrink, care încerca să ob
țină recunoașterea guvernu
lui de la Londra ca guvern 
de tranziție). Dar acest comi
tet nu era decît una din di
feritele grupe...".

Iar dl. Giskes nu a „lichi
dat" rezistența olandeză. 
Prinderea agenților și mane
vrele sale subtile nu au stă
vilit lupta de-eliberare a po
porului olandez.

„Englandsplelul" și retur
narea agenților trimiși de 
S.O.E. au influențat asupra 
mișcării de rezistență din O- 
landa — acesta este un fapt 
categoric. Dar a identlfiea 
fenomenul menționat cu dis
pariția mișcării antinaziste 
în Olanda — este cu totul 
nefondat.

Tema principală a propa
gandei oficiale naziste era 
„filiațitinea" germano-olan- 
deză. Seyes-Inquart, ca și 
Ranter sau alți naziști au în
cercat să se bizuie pentru 
realizarea acțiunilor lor pe 
elementele colaboraționiste 
și, in primul rînd, pe mem
brii N.S.B. („Nationaal So- 
cialistische Bewaging"). Miș
carea Național Socialistă, 
partid format în 1931 și re- 
prezentînd după venirea lui 
Hitler la putere coloana a 
V-a nazistă în Olanda.

Poporul olandez avea însă 
o datorie grea de plătit hit- 
lcriștilor și nici un fel de ma
nevre nu l-au putut da îna
poi din lupta sa. Să cităm 
numai faptul încălcării de 
către Hitler a neutralității

olandeze. Atacul fusese pre
gătit din octombrie 1939 (și 
guvernul olandez știa din in
formațiile serviciilor secrete 
— proprii sau aliate — des
pre acest lucru). El s-a pro
dus însă de-abia vineri 10 
mai 1940.

Ca de obicei, trupele na
ziste și Luftwaffe-ul lui 
Goering au atacat Olanda 
înainte ca declarația de 
război să fie remisă Ia Haga. 
„Argumentele" acestui act 
erau inventate în totalitatea 
lor. Hitler anunța că atacă 
Olanda deoarece guvernul de 
la Haga era gata să permită 
trecerea trupelor engleze și 
franceze prin teritoriul țării 
sale, pentru un atac împo
triva Ruhr-ului. Mai era in
vocată și așa-numita „afa
cere de la Venlo" (asupra că
reia vom reveni) — de ase
menea o înscenare a contra
spionajului german (S.D. — 
Sichercheitsdienst — condus 
de Walter Schellenberg).

Olanda — slab pregătită — 
n-a putut rezista invaziei na
ziste. deși armata a căutat să 

se opună trupelor hitleriste

S. 0. E. CONTINUĂ JOCUL
cratice s-au consultat și au 
editat un apel comun cerînd 
restaurarea unei Olande li
bere și independente. Și a- 
ceasta, încă în 1940.

La scurt timp după ocupa
ție au început să apară ziare 
și manifeste ilegale, multipli
cate ia șapirograf. S-au for
mat primele mici grupe de 
rezistență, care-și propu
neau mai ales culegerea de 
informații și acte de sabo
taj. La începutul lui 1941 au 
avut loc greve și acțiuni de 
protest studențești la Delft și 
Leiden. Iar la Amsterdam — 
chiar o ciocnire deschisă în
tre membrii „secțiilor de 
asalt" ale K.I.B. și populație.

în februarie 1941 —

Utrecht.
Treptat mișcarea de rezis

tență s-a organizat. La înce
putul anului 1943 a apărut 
așa-numita L. D. (Landelijke 
Organisatie) — „Organizația 
Națională" care a stabilit 
contacte cu grupări analoage 
formate în sudul țării. Tot în 
acea perioadă a fost lichidat 
de către rezistență generalul 
olandez H. A. Seyffardt care 
acceptase să colaboreze cu 
naziștii și, mai mult, să preia 
postul de comandant al Le
giunii creată din olandezi 
pentru a lupta pe frontul 
de est.

Două luni mai tîrziu 85 la 
sută din studenții facultăților 
olandeze au refuzat să sem-

Reaiitatea este destul de 
simplă. Serviciul de sabotaj 
englez creat în 1940... a tri
mis la sfîrșitul Iui 1941 și în
ceputul lui 1942 cîțiva agenți 
în teritoriile ocupate, agenți 
care au fost arestați de ser
viciul german de contraspio
naj (Abwehr) și Sichercheit- 
spolizei. Lucrind în strînsă 
legătură... serviciul englez 
urmărea să creeze in Olanda 
o vastă rețea de sabotaj care 
să poată trece la acțiune la 
momentul oportun, dar în 
realitate cei parașutați in a- 
cest scop au fost arestați 
imediat după lansarea lor. 
Așa-numiiul Spiel, a furnizat 
contraspionajului hitlerist po
sibilitatea de a se introduce

* '*

O dovadă în plus. Începînd 
din 1943 ocupanții naziști au 
intentat 18 procese membrilor 
din rezistență. Mii de oameni 
au fost condamnați Ia închi
soare. Dar acțiunile de sabo
taj și de opoziție față de na
ziști n-au luat sfîrșit. In 1944 
a fost creată Blnnenlandsche 
Strijdkraschten — B.S. „For
țele de luptă din interior". 
Paralel cu aceasta vechile 
grupe de rezistență și-au 
păstrat structura. Noi greve 
au fost declanșate. Apăreau 
noi manifeste ilegale. Peste 
10 000 de olandezi și-au dat 

viața în mișcarea de rezis

tență împotriva ocupației na
ziste.

ESTE R1NDUL LUI PIJL

Pentru Gestapo lucrau o 
serie de colaboraționiști o- 
landezi. Dindn-se mai depar
te drept rezistenți, luptători 
pentru libertatea Olandei, ei 
făceau tTeaba murdară a 
provocatorului de profesie. 
Reușind să capete unele in
dicații asupra adresei tutun
geriei, Schreieder îl convocă 
la dinsui pe unul dintre 
„colabo" olandezo — Anton 
Van Der Waals. EI urma să 
se prezinte la adresa respec
tivă și, dindu-se drept emi
sar al S.O.E., să-i identifice 
pe cei care aveau să cadă în 
mîna Gestapoului.

Rostind parola indicată în 
mesajul Londrei, Anton ceru 
să-l vadă pe Pijl. Intilnirea 
avu loc la cirea o oră de cînd 
s-a prezentat la tutungerie. 
Figura sa nu i-a inspirat nici 
o încredere lui Pijl. Anton 
nu privea pe nimeni drept în 
ochi, avea figura tipică a o- 
mului-șobolan. Dar el își 
ameți literalmente interlocu
torii cu amănuntele, datele, 
faptele pe care le prezenta. 
Anton s-a despărțit de Pijl și 
de cel pe care-1 cunoscuse la 
tutungerie (de asemenea 
agent al S.O.E. — pe nume 
conspirativ Akki) și se duse 
direct la Schreieder. Urma 
să-i reîntîinească peste 24 de 
ore într-o mică cafenea.

Intr-adevăr, a doua zi Akki 
și Pijl își sorbeau tacticos 
cafeaua, așteptîndu-1 pe An
ton. Dar în locul Iui sosiră 
gestapoviștii conduși de Sch
reieder cu un pistol în mînă. 
Pijl și Akki urmau soarta ce

lorlalți agenți lansați de en
glezi în Olanda. Aceeași soar
tă a avut-o și Jordaan, spe
cialist radio, fost cadet de 
marină. Misiunea lui era așa- 
numitul „plan Trumpet". Pus 
față-n față cu Lauwers și în 
urma obișnuitelor manevre 
ale lui Giskes, Jordaan de
veni și el un radiofonist al 
Abwehrului.

PLANUL CEL MARE
Spre mijlocul anului 1942, 

la Londra fusese pus la punct 
„planul cel mare" — o vastă 
operațiune menită să asigure 
un reviriment al rețelei en
gleze în această parte a Eu
ropei ocupată de Hitler. Mi
siunea era formulată astfel : 
„Olanda trebuie Împărțită în 
17 zone de acțiune. Zece in
structori și zece operatori ra
dio vor fi trimiși ulterior și 
vor încadra grupurile de re
zistență...". Conducătorul ac
țiunii urma să fie Georges 
Louis Jambroes, fost profe
sor de fizică la Universitatea 
din Utrecht.

Fără a fi Ia curent, Lau
wers simțea din mesajele pri
mite din Londra că se pregă
tește ceva. Ce anume ? Nu-și 
putea da seama. Dar sosi-ea 
noilor agenți era — ca și pfiiă 
atunci — anunțată de S.O.E. 
cu promptitudine. Și astfel 
Ia 25 iulie, noaptea, au fost 
prinși încă doi parașutiști. 
întrebați de Gestapo cum îi 
cheamă — cei doi declarară: 
primul — Bukkens. al doilea, 
ezitind — Jambroes.

SERGIU VERONA
(Va urma)
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cu privire la amenințarea la adresa păcii
CU EROICUL

V

STAU

ca urmare a extinderii agresiunii americane
POPOR VIETNAMEZ

(Urmare din pag. I)

în Vietnam
Cuvintarea șefului delegației 
U.T.C. la ședința comitetului 

executiv al F.M.T.D.

GENEVA 8. — Corespon
dentul Agerpres, Horia Li
man, transmite: In ședința 
de joi a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, care 
continuă să dezbată proiectul 
tratatului de neproliferare a 
armelor nucleare, delegațiile 
U.R.S.S., S.U.A. și Angliei au

prezentat de comun acord un 
proiect de rezoluție al Consi
liului de Securitate în vederea 
soluționării problemei garan
țiilor de securitate pentru sta
tele nenucleare, care urmează 
să-și asume prin tratat obliga
ția de a nu produce și de a 
nu procura arme nucleare.

După prezentarea proiectu
lui de Rezoluție, au făcut de
clarații, în numele guvernelor 
respective, A. Roșcin, repre
zentantul U.R.S.S., William 
Foster, reprezentantul S.U.A., 
și Ivor Porter, reprezentantul 
Marii Britanii.

PROIECTUL DE REZOLUȚIE PREZENTAT DE COMUN

străină. El apără dreptul său inalienabil de a-și hotărî sin
gur soarta, fără nici un fel de amestec din afară, spriji- 
nindu-se pe acordurile de la Geneva, care au fost grosolan 
încălcate de Statele Unite ale Americii.

Sînt nenumărate crimele comise de agresorii americani în 
încercările lor de a infringe împotrivirea poporului din Viet
nam. Ei își varsă niînia asupra populației pașnice din Viet
nam pentru insuccesele politico-militare. Drumul lor rușinos 
pe pămîntul vietnamez este marcat de asasinarea a zeci de 
mii de locuitori pașnici, de transformarea în ruine a șco
lilor și, spitalelor, de bombardamente înverșunate și de ti
rul rachetelor, de distrugere a unor orașe și sate întregi.

Participanții la consfătuire condamnă în mod hotărît ac
țiunile barbare ale imperialismului american împotriva po
porului vietnamez. Vinovății pentru crimele împotriva păcii 
și umanității își vor primi, în mod inevitabil, pedeapsa cu
venită.

Nu vor scăpa de răspundere nici acele guverne care, îm
preună cu S.U.A., participă direct sau indirect la agresiune 
și la toate fărădelegile comise împotriva eroicului popor 
vietnamez. Aceasta se referă la Tailanda, Australia, Noua 
Zeelandă, Filipine, marionetele sud-coreene, care și-au tri
mis trupele în Vietnamul de Sud pentru a participa la răz
boiul banditesc în numele intereselor imperialiste ale S.U.A. 
Aceasta se referă și la alte state, inclusiv la cercurile reac
ționare revanșarde din R.F.G., care acordă ajutor politic și 
material agresorilor americani.

Guvernul S.U.A. trebuie să știe că prin extinderea agre
siunii, prin noi acte criminale nu va putea să înfrîngă voin
ța unui popor curajos de a-și apăra libertatea, independența 
și ființa sa 
ternică din 
sprijinul și 
cialiste.

Ultimele 
ofensive întreprinse de forțele armate populare de elibe
rare din Vietnamul de sud, crearea organelor puterii popu
lare în regiunile eliberate și formarea de noi organizații 
patriotice, care militează pentru pace, democrație, indepen
dență și neutralitatea Vietnamului de Sud — demonstrează 
că lupta de eliberare a poporului vietnamez a intrat într-o 
nouă etapă.

Patrioții sud-vietnamezi au dovedit, din nou, că sînt ca
pabili să desfășoare operațiuni de luptă nu numai în junglă 
și în regiunile rurale dar și în orașe, chiar în cele mai mari, 
inclusiv în Saigon. Ofensiva forțelor de eliberare cu spriji
nul activ al poporului Vietnamului de Sud a zdruncinat din 
temelii întregul sistem militar americano-saigonez. Ea a 
demonstrat din nou, pe deplin, unitatea poporului și Fron
tului Național de Eliberare, eroismul și bărbăția patrioți- 
lor vietnamezi, forța revoluționară a mișcării de eliberare 
care exprimă aspirațiile naționale ale poporului, hotărîrea 
sa de a izgoni pe agresori de pe pămîntul vietnamez.

Poporul Republicii Democrate Vietnam, care construiește 
socialismul, întărește capacitatea de apărare a țării, iar for
țele sale armate dau o ripostă efectivă atacurilor americane, 
aeriene și de pe mare.

Succesele poporului vietnamez în lupta împotriva agre
siunii imperialiste au o mare însemnătate internațională, 
ele aduc o contribuție importantă la lupta țărilor sistemu
lui mondial socialist, a tuturor popoarelor pentru pace, in
dependență, democrație și socialism.

Participanții la Consfătuire, în numele popoarelor țări
lor lor, felicită în mod călduros Partidul celor ce muncesc 
din Vietnam, guvernul Republicii Democrate Vietnam, în
tregul popor eroic al Vietnamului de Nord, forțele sale ar
mate, pentru realizările remarcabile și victoriile obținute 
în dezvoltarea și apărarea patriei socialiste ; felicită căl
duros Frontul National de Eliberare, forțele sale armate și 
pe patrioții din Vietnamul de Sud pentru succesele în 
lupta împotriva imperialiștilor și clicii corupte saigoneze.

Baza justă pentru o reglementare în Vietnam o consti
tuie cunoscuta poziție, în patru puncte, a guvernului Repu
blicii Democrate Vietnam și programul Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de Sud, care se bucură de spri
jinul deplin al țărilor socialiste și de adeziunea largă a 
opiniei publice mondiale. S.U.A. și-au introdus trupele în 
Vietnam în scopul agresiunii, ele trebuie să înceteze răz
boiul și să retragă din Vietnam trupele americane și pe cele 
ale aliaților lor.

Guvernul Republicii Democrate Vietnam a declarat că 
este gata să înceapă convorbiri de îndată ce S.U.A. vor do
vedi că au încetat într-adevăr, fără nici un fel de condiții, 
bombardamentele și toate celelalte acte de război împotriva 
Republicii Democrate Vietnam. Această inițiativă a guver
nului R. D. Vietnam a avut o profundă rezonanță interna
țională, ea a fost sprijinită activ de numeroși oameni de 
stat, chiar în țările care sînt aliate S.U.A., de opinia pu
blică internațională. Răspunderea pentru faptul că convorbi
rile n-au început pînă în prezent revine în întregime gu
vernului S.U.A. Declarațiile fățarnice ale președintelui S.U.A. 
despre reglementarea problemei vietnameze, inclusiv de
clarația lui de la San Antonio, sînt însoțite de fiecare dată 
ele condiții pe care nici un stat suveran nu le poate accepta. 
Cuvintele de pace sînt întotdeauna urmate de noi pași în 
extinderea agresiunii americane. Aceasta demonstrează în 
modul cel mai convingător că guvernul S.U.A. nu dorește 
în fond tratative.

Statele participante la Tratatul de la Varșovia, semna
tare ale prezentei Declarații, avertizează în modul cel mai 
serios guvernul S.U.A. asupra răspunderii pe care și-o asu
mă în fața întregii omeniri prin continuarea și extinderea 
războiului de agresiune în Vietnam. Dacă guvernul S.U.A. 
este capabil să dea ascultare glasului rațiunii, el trebuie să 
examineze în mod realist situația creată și să ia în consi
derare propunerile făcute de guvernul Republicii Democrate 
Vietnam și Frontul Național de Eliberare, propuneri care 
corespund pe deplin acordurilor de la Geneva din 1954 și 
răspund intereselor păcii în Asia de sud-est și în întreaga 
lume.

Statele participante la Tratatul de la Varșovia, semna
tare ale prezentei Declarații, declară. că sprijină în mod 
ferm poziția guvernului Republicii Democrate Vietnam și a 
Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud. Ele 
cer ca S.U.A. să pună capăt imediat, definitiv și fără nici 
un fel de condiții, bombardamentelor și altor acte de război 
împotriva Republicii Democrate Vietnam, să înceteze in
tervenția militară în Vietnamul de Sud, să retragă trupele 
americane și trupele aliaților și sateliților lor din Vietnamul 
de Sud. să respecte dreptul poporului vietnamez de a-și re
zolva singur treburile. Ele adresează o chemare tuturor sta
telor, guvernelor, tuturor celor cărora le sînt scumpe inte
resele păcii, de a cere insistent ca Statele Unite ale Ame
ricii să înceteze imediat agresiunea în Vietnam, sub toate 
fe rele ei, și să pășească pe calea rezolvării pașnice a pro
blemei vietnameze, fără nici un fel de condiții.

în condițiile extinderii continue a agresiunii americane 
în Vietnam, statele participante la Tratatul de la Varșo
via subliniază din nou necesitatea unității de acțiune a ță
rilor socialiste, a tuturor forțelor progresiste iubitoare de 
P'ce în problema sprijinului multilateral acordat luptei 
diepte a poporului vietnamez.

Statele participante la Tratatul de Ia Varșovia, credin
cioase principiilor internaționalismului proletar, își exprimă 
solidaritatea lor frățească cu poporul eroic al Vietnamului, 
care duce o luptă plină de abnegație împotriva agresiunii 
imperialismului american. Ele reafirmă că și de acum îna-

națională. El va întîmpina o ripostă și mai pu- 
partea poporului vietnamez, care se bizuie pe 
ajutorul multilateral al țărilor comunității so-

evenimente în Vietnam — vastele operațiuni

inte vor acorda țării socialiste frățești — Republica Demo
crată Vietnam — poporului vietnamez. întregul lor sprijin 
și tot ajutorul necesar, inclusiv ajutor economie și prin mij
loace de apărare, tehnice și în specialiști. Acest ajutor va 
continua atîta timp cît Republica Democrată Vietnam, po
porul vietnamez vor avea nevoie de el pentru respingerea 
victorioasă a atacului imperialist.

Statele participante la Tratatul de la Varșovia declară 
din nou că sînt gata ca, în cazul solicitării din 
vemului Republicii Democrate Vietnam, să dea 
voluntarilor lor să meargă în Vietnam.

De partea poporului vietnamez, a Republicii Democrate 
Vietnam — care stă în prima linie a luptei armate împo
triva agresiunii imperialiste a S.U.A. — sînt țările socia
liste frățești, toate forțele antiimperiaMste și iubitoare de 
pace.

Bizuindu-se pe sprijinul și ajutorul lor, poporul vietna
mez va învinge, iar cauza dreaptă pentru care el luptă, va 
triumfa.

partea gu- 
posibilitate

Pentru Republica Populară Bulgaria 
TODOR JIVKOV 

prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

Pentru

Pentru

Pentru

Pentru

Pentru

Pentru

Republica Socialistă Cehoslovacă
ALEXANDER DUBCEK 

prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia

JOZEF LENART 
președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Republica Democrată Germană
WALTER ULBRICHT 

prim-secretar al C.C. al Partidului 
Socialist Unit din Germania 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

WILLI STOPH 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Germane

Republica Populară Polonă
WLADYSLAW GOMULKA 

prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez

JOZEF CYRANKIEWICZ
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

Republica Socialistă România
NICOLAE CEAUȘESCU 

secretar general al 
al Partidului Comunist 

președintele Consiliului 
al Republicii Socialiste

BUDAPESTA. — Cores
pondentul Agerpres, Al. Pin- 
tea, transmite : Vineri dimi
neața au început la hotelul 
„Ifiusag" din Budapesta lu
crările ședinței speciale a 
Comitetului executiv al 
F.M.T.D., consacrată soli
darității cu lupta poporu
lui și tineretului vietnamez 
împotriva agresiunii imperia
liste americane. La lucrările 
ședinței participă și o dele
gație a Uniunii Tineretului 
Comunist din România, al
cătuită din Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C., și 
Neculai Mancaș. membru al 
C.C- al U.T.C., reprezentan
tul permanent al U.T.C. la 
F.M.T.D.

In cadrul ședinței, delega
ția tineretului Frontului de 
Eliberare Națională din Viet
namul de sud a prezentat un 
raport cu privire la etapa 
actuală decisivă a luptei po
porului vietnamez împotriva 
agresiunii imperialiste ame
ricane, pentru libertate, in
dependență și pace.

Ieri după-amiază, în ca
drul ședinței, a luat cuvîntul 
tovarășul Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C., 
care, exprimînd convingerea 
fermă că fiecare popor are 
dreptul imprescriptibil și in
violabil de a hotărî în mod 
suveran asupra destinelor 
sale, de a alege liber calea 
dezvoltării sale politice, so
ciale și economice, de a-și a- 
firma în toată plenitudinea 
ființa națională, a condam
nat vehement agresiunea im
perialistă a Statelor Unite 
împotriva poporului vietna
mez.

S-a arătat că intervenția 
Statelor Unite în Vietnam 
reprezintă manifestarea cea 
mai brutală a politicii im
perialiste bazată pe folosi
rea forței și imixtiunii gro
solane împotriva aspirațiilor 
popoarelor de libertate, in
dependență, progres social. 
Această agresiune constituie 
o încălcare flagrantă a nor
melor de conviețuire socială. 
Vorbitorul a exprimat, tot
odată, profunda simpatie și 
solidaritate a tineretului, a 
întregului popor român față 
de cauza dreaptă a luptei 
poporului vietnamez. O do
vadă elocventă a solidarității 
tineretului român, a arătat 
vorbitorul, o constituie și 
faptul că numeroși tineri din 
țara noastră și-au exprimat 
dorința de a merge volun- 

a 
și

AGORD DE DELEGAȚIILE U.R.S.S., S.U.A.

Șl MURII BRITANII

C.C.
Român 
de Stat 
România

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Republica Populară Ungară
JANOS KADAR 

prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar

JENO FOCK
președintele Guvernului Revoluționar 

Muncitoresc-Țârănesc Ungar

Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste
L. I. BREJNEV 

secretar general al C.C. al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice

A. N. KOSIGHIN 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

SOFIA, 7 martie 1968

• COTIDIANUL egiptean „Al 
Gumhuria" informează că gu
vernul R.A.U. este de acord cu 
convocarea conferinței arabe la 
nivel înalt. Ziarul menționează 
că hotărîrea guvernului R.A.U. 
a fost luată în urma contactelor 
pe care acesta le-a stabilit cu 
oficialitățile celorlalte țări 
rabe.

a-

• ȘEDINȚA COMISIEI MILI
TARE DE LA PANMUJON
• LA Panmujon a avut loc o 

ședință a comisiei militare de 
armistițiu din Coreea — anunță 
Agenția centrală telegrafică co
reeană. Reprezentantul părții 
coreene a protestat energic pen
tru faptul că recent au fost in
troduse în zona demilitarizată 
patru care blindate, trei avioa
ne militare, dintre care un bom
bardier de vînătoare „F-5 A“.

Partea coreeană a protestat 
cu hotărîre împotriva acestor 
acte care constituie o încălcare 
fățișă a acordurilor de armisti
țiu.

• PERSOANE înarmate nei
dentificate au atacat joi noaptea 
cu mortiere o bază militară si
tuată la nord de capitala Gua- 
temalei, ucigînd un soldat și ră
nind glți 30. Printre răniți se

„Consiliul de Securitate
Remarcînd cu satisfacție do

rința unui mare număr de 
state de a semna tratatul de 
nerăspîndire a armei nucleare 
și prin aceasta de a-și lua an
gajamentul de a nu primi nici 
un fel de transfer de la indife
rent cine, de arme nucleare 
sau de alte dispozitive explo
zive nucleare sau de control 
direct sau indirect asupra unor 
asemenea arme, sau dispoziti
ve explozive ; de a nu fabrica 
sau achiziționa pe altă cale 
arme nucleare sau alte dispo
zitive explozive nucleare; și 
de a nu căuta sau primi nici 
un fel de asistență în fabri
carea armelor nucleare sau al
tor dispozitive explozive nu
cleare ;

— luînd în considerație preo
cuparea unora dintre aceste

state în sensul că, în legătură 
cu aderarea lor la tratatul 
pentru nerăspîndirea armelor 
nucleare să se adopte măsuri 
adecvate pentru salvgardarea 
securității lor ;

— ținînd seama că orice a- 
gresiune însoțită de folosirea 
armei nucleare ar periclita 
pacea și securitatea tuturor 
statelor;

1. Recunoaște că agresiunea 
cu arma nucleară sau amenin
țarea cu o asemenea agresiu
ne împotriva unui stat care 
nu posedă arma nucleară ar 
crea o situație în care Consi
liul de Securitate și, în primul 
rînd membrii săi permanenți 
care posedă arma nucleară, ar 
trebui să acționeze imediat în 
conformitate cu obligațiile lor 
stabilite conform Cartei Na
țiunilor Unite ;

2. Salută intenția exprimată 
de unele state că vor acorda 
sau sprijini asistența imedia
tă, în conformitate cu Carta, 
dată oricărui stat care nu po
sedă arma nucleară, parte la 
tratatul pentru nerăspîndirea 
armei nucleare, care este vic
tima unui act sau obiectul u- 
nei amenințări de agresiune 
în care este folosită arma nu
cleară ;

3. Reafirmă în special drep
tul inerent recunoscut prin 
art. 51 al Cartei, de autoapă
rare individuală și colectivă, 
în cazul cînd survine un atac 
armat împotriva unui membru 
al Națiunilor Unite, pînă cînd 
Consiliul de Securitate va fi 
adoptat măsuri necesare pen
tru a menține pacea și secu
ritatea internațională".

Cuvintarea reprezentantului U.R.S.S. A. A. Roșcin 
rostită în ședința de joi a Comitetului celor 18

state pentru dezarmare

tari în Vietnam, pentru 
lupta alături de tineretul 
poporul vietnamez.

în discursul său, șeful de
legației U.T.C. a cerut înce
tarea imediată și necondițio
nată a bombardamentelor a- 
mericane împotriva R. D. 
Vietnam, încetarea tuturor 
actelor de agresiune, iar 
poporul vietnamez să fie lă
sat să hotărască singur asu
pra soartei sale, fără nici un 
amestec din afară. în conti
nuare, vorbitorul a exprimat 
hotărîrea poporului și ti
neretului român de a acorda 
întregul său sprijin politic 
material și moral eroicului 
popor vietnamez pînă la vic
toria finală împotriva agre
sorilor americani. în încheie
rea cuvîntării, s-a arătat că 
este în mod imperios nece
sar ca tînăra generație din 
lumea întreagă, alături de 
toate popoarele, să se uneas
că într-un larg și puternic 
front de luptă împotriva a- 
gresiunii americane din 
Vietnam, pentru manifesta
rea solidarității active cu 
lupta dreaptă a eroicului po
por vietnamez.

Domnule președinte,
Prezentăm astăzi membrilor 

Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare propunerea 
pentru soluționarea problemei 
garanțiilor de securitate, rezul
tată din consultările în aceas
tă problemă între copreședinți, 
cît și cu delegația Marii Bri
tanii.

Chiar de la începutul discu
țiilor în cadrul Comitetului, în 
legătură cu proiectul de tratat 
pentru neproliferarea armelor 
nucleare. Uniunea Sovietică a 
acordat mare importanță pro
blemei garanțiilor de securi
tate pentru țările care nu dis
pun de arma nucleară și care, 
în cadrul tratatului, își vor lua 
obligația de a nu fabrica sau 
achiziționa arme nucleare.
Prezentînd propunerea adec
vată în această problemă, noi 
ținem seama 
unor serii de 
pun de arma 
soluționarea

’ blemei garanțiilor de 
ritate.

Avem în fața noastră o ima
gine clară a următorului o- 
biectiv principal, a cărui în
făptuire trebuie asigurată prin 
rezolvarea problemei garanții
lor de securitate, adică stabi
lirea de măsuri în vederea ga
rantării securității țărilor care 
nu dispun de arma nucleară, 
împotriva unui atac nuclear 
sau a amenințării cu un astfel 
de atac.

în cursul consultărilor pri
vind garanțiile de securitate, 
noi am ținut seama necontenit 
de punctele de vedere în a- 
ceastă problemă formulate de 
reprezentanții diferitelor țări 
și am încercat să elaborăm o 
soluție cît mai acceptabilă, 
atît ca fond, cît și ca formă.

de preocuparea 
țări care nu dis- 
nucleară, pentru 
pozitivă a pro- 

secu-

această pro-

află colonelul Rene Bustamente, 
care pînă recent a fost unul din 
comandanții forțelor 
guatemaleze. Atacul a avut 
în momentul cînd militarii 
ceau instrucție.

La puțin timp după acest 
cident, un grup de deputați 
partea partidului de guvernă- 
mînt au anunțat amînarea in
trării în vigoare a decretului 
prin care se punea capăt stării 
de urgență în țară, instituită la 
16 ianuarie ca urmare a unui 
val de atentate.

aeriene 
loc 
fă-
in- 
din

• LA Palatul Unesco din 
Paris s-a încheiat reuniunea de 
constituire a Federației mondi
ale a organizațiilor de ingineri, 
la care au participat reprezen
tanți ai organizațiilor internați
onale și naționale de ingineri din 
61 de țări.

Din partea României a luat 
parte la reuniunea constitutivă 
o delegație a Consiliului natio
nal al inginerilor și tehnicieni- 
’or (C.N.I.T.). compusă din 
ing. Oliviu Rusu, 
te al C.N.I.T., și 
doru.

• TOATE încercările 
prinse pentru degajarea 
erului liberian „Ocean 
care a naufragiat și s-a 
două la intrarea în portul San 
Juan (Porto Rico), nu au dus la 
nici un rezultat. La aceste ten
tative participă un mare număr 
de remorchere ale marinei mi
litare americane și civile. între 
timp, „marea neagră" provocată 
de peste 3 milioane galoane de 
petrol ce s-au scurs din petroli
erul naufragiat s-a extins de-a 
lungul coastelor insulei Porto 
Rico, poluînd plajele pe o dis
tanță de 24 km.

între- 
petroli- 
Eagle“, 
rupt în

dr. 
vicepreședin- 
ing. Al Teo-

• MEDICUL american Les
ter Breslow a efectuat în Califor
nia o interesantă anchetă privind 
starea sănătății în rîndul persoa
nelor căsătorite și a celor divor
țate. Rezultatele 
arătat că pe lingă urmări juridi
ce, psihologice și sociale, divor
țurile afectează în mod simțitor 
și starea sănătății persoanelor in 
cauză. Astfel, la bărbații divor
țați mortalitatea este de 26,8 la 
mie, adică de peste două ori mer 
mare decît la bărbații căsătoriți 
(12,4 la mie). Și in rindul femei
lor divorțate, mortalitatea crește, 
însă într-o măsură mult mai 
mică, adică cu 3,5 la mie.

• PAKISTANUL Șl S.E.A.T.O.

anchetei au
• PAKISTANUL va trimite 

numai un observator la viitoarea 
reuniune ministerială a pactu
lui S.E.A.T.O. a declarat un 
purtător de cuvînt al Ministeru
lui de Externe pakistanez, re
latează agenția Associated Press. 
„Atitudinea noastră rămîne ne
schimbată față de S.E.A.T.O.", 
a precizat același purtător de 
cuvînt. Și anul trecut, la reu
niunea ministerială a S.E.A.T.O., 
desfășurată la Washington, Pa
kistanul nu a trimis decît un 
observator. Actualele lucrări ale 
acestui organism al S.E.A.T.O. 
urmează să aibă loc în capitala 
Noii Zeelande, Wellington.

• UN purtător de cuvînt al 
guvernului republican de la Sa
naa a anunțat că regaliștii au în
cercat să treacă din Arabia Sa- 
udită pe teritoriul yemenit noi 
arme și muniții, dar acțiunea 
lor a fost zădărnicită. Purtătorul 
de cuvînt a precizat că în urma 
luptei care a avut loc la 150 km 
nord-est de Sanaa, forțe ale 
republicanilor au distrus 100 ve
hicule ale regaliștilor și au cap
turat arme de fabricație ameri
cană.

• IN 1967, Suedia a reușit să 
reducă în mod considerabil defi
citul balanței sale de plăți. Sue
dia și-a sporit în cursul antilui 
trecut volumul schimburilor sa
le comerciale, în special cu Ma
rea Britanie. Japonia, și cu sta
tele socialiste.

Industria prelucrătoare sue
deză a constituit în anul trecut 
37 la sută din totalul exporturi
lor. Au sporit exporturile la 
automobile cu 14 la sută și la 
bunuri de consum cu 13 la sută.

Considerăm că 
blemă ar putea fi rezolvată în 
cadrul O.N.U. și al Consiliului 
de Securitate al O.N.U., adică 
organismul care poartă răs
punderea menținerii păcii și 
securității internaționale.

Astăzi prezentăm Comitetu
lui celor 18 state pentru de
zarmare proiectul de rezoluție 
al Consiliului 
susținut 
Britanie 
acestei 
faptul 
unor măsuri eficiente în ca
zul unei agresiuni cu arme nu
cleare, sau al amenințării cu 
o asemenea agresiune cu arme 
nucleare, împotriva unei țări 
care nu dispune de 
arme.

Astfel de măsuri 
luate prin Consiliul 
ritate al O.N.U., care poartă 
principala răspundere pentru 
menținerea păcii și securității 
internaționale. Prin aceasta, 
problema garantării securi
tății țărilor semnatare ale 
tratatului pentru neprolife
rare va fi hotărîtă pe 
baza Cartei și în cadrul 
O.N.U., din care fac parte pes
te 120 de țări. Trebuie subli
niat, de asemenea, că acțiunile 
colective ale Consiliului de 
Securitate vor fi sprijinite prin 
anumite măsuri. Prin aceasta 
se înțelege că țările dispunînd 
de arma nucleară care sînt 
membre permanente ale Con
siliului de Securitate și care 
intenționează să semneze 
tratatul de neproliferare, 
facă o declarație de 
tenții în legătură cu 
cheierea unui asemenea 
tat, arătînd că vor acorda 
vor sprijini acordarea de aju
tor Imediat, conform Cartei, 
țării semnatare a tratatului 
care nu dispune de arma nu
cleară și care ar fi victima unei 
acțiuni de agresiune sau obiec
tul unei amenințări cu agre
siunea, în care s-ar folosi ar
me nucleare.

Noi considerăm că proiectul 
de rezoluție al Consiliului de 
Securitate, în legătură cu ga
ranțiile de securitate, rezolvă 
în mod corespunzător proble
ma de a se garanta securitatea 
țărilor care nu dispun de arma 
nucleară și care au semnat tra
tatul pentru neproliferarea ar
melor nucleare.

Prezentînd proiectul de re
zoluție al Consiliului de Secu
ritate cu privire la garanțiile 
de securitate, trebuie să subli
niem că U.R.S.S. va saluta do
rința exprimată de statele dis
puse să subscrie la tratatul 
pentru neproliferarea armei 
nucleare și să-și ia astfel

de Securitate, 
de U.R.S.S., Marea 

și S.U.A. Importanța 
rezoluții va consta în 
că ea asigură luarea

astfel de

trebuie 
de Secu-'

să
in- 
în- 

tra- 
sau

obligația de a nu accepta nici 
un fșl’de transfer de arme nu
cleare sau de alte dispozitive 
explozive nucleare, nici contro
lul asupra unor astfel de arme 
sau dispozitive explozive, In
direct, fie indirect, de a nu’ ft 
brica sau de a nu achiziționa 
pe alte căi arme nucleare sau 
alte dispozitive explozive nu 
cleare, de a nu cere și de a nu 
primi nici un ajutor pentru 
fabricarea de arme nucleare 
sau alte dispozitive explozive 
nucleare.

Uniunea Sovietică reține, de 
asemenea, preocuparea unora 
dintre aceste state ca, în legă
tură cu aderarea lor la Trata
tul pentru neproliferarea ar
melor nucleare, să se adopte 
măsuri adecvate pentru salv
gardarea securității lor. Orice 
agresiune însoțită de folosirea 
armelor nucleare ar periclita 
pacea și securitatea tuturor 
statelor.

Ținînd seama de aceasta, ar 
dori să subliniem că Uniunea 
Sovietică va declara că agre
siunea cu arma nucleară sau 
amenințarea cu o asemenea a- 
gresiune împotriva unui stat 
care nu dispune de arma nu
cleară ar crea o situație nouă 
din punct de vedere calitativ, 
în care statele care dispun de 
arma nucleară și sînt membre 
permanente ale Consiliului de 
Securitate al O.N.U. voi" trebui 
să acționeze imediat prin Con
siliul de Securitate în Vederea 
adoptării de măsuri necesare 
pentru a riposta la o asemenea 
agresiune sau a înlătură ame
nințarea de agresiune.

Uniunea Sovietică își va a- 
firma intenția, ca membru per
manent al Consiliului de Secu
ritate al O.N.U., de a cere o ac
țiune imediată din partea Con
siliului de Securitate pentru a 
acorda asistență, în conformi
tate cu Carta, oricărui stat 
care nu posedă arma nucleară, 
semnatar al Tratatului pentru 
neproliferarea armei nucleare, 
care va fi victima unui act sau 
obiectul unei amenințări de a- 
gresiune în care se folosesc 
arme nucleare.

Uniunea Sovietică va reafir
ma îndeosebi dreptul inerent, 
în virtutea art. 51 al Cartei, de 
autoapărare individuală și co
lectivă, în cazul în care un ataa 
armat, incluzînd un atac nu
clear, survine împotriva unui 
membru al Națiunilor Unite, 
pînă cînd Consiliul de Secu
ritate va adopta măsuri nece
sare pentru menținerea păcii 
și securității internaționale.

★
Declarațiile făcute de Wi

lliam Foster, reprezentantul 
S.U.A., și Ivor Porter, repre
zentantul Marii Britanii, au un 
conținut asemănător.

turci din regiunea Nicosiei
Makarios, președintele Re

publicii Cipru, a anunțat că 
guvernul țării a luat hotărîrea 
de a ridica, cu începere de la 
8 martie, măsurile restrictive 
impuse comunității ciprioților 
turci din regiunea Nicosiei. El 
a precizat că ciprioții turci 
care locuiesc în sectorul Capi
talei, fi care formează aproape

o treime din populația de ori
gine turcă de pe insulă, vor 
putea să se deplaseze fără nici 
un fel de restricții. De aseme
nea, intrarea mărfurilor în 
cartierul turc al Nicosiei va fi 
liberă, iar barierele stabilite la 
limita sectoarelor grec și turc 
vor fi ridicate.
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