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Profundul democratism al o- 
rînduirii noastre socialiste își gă
sește expresia nu numai în drep
turile și libertățile largi și reale 
de care se bucură top cetățenii, 
ci și în participarea tot mai ac
tivă și multilaterală a acestora 
la dezbaterea și soluționarea pro
blemelor generale, la conducerea 
statului, a economiei și a întregii 
vieți obștești, la înfăptuirea po
liticii partidului și guvernului. O 
strălucită afirmare a dezvoltării 
democrației noastre socialiste, a 
participării efective și nemijlocite 
a maselor la făurirea destinelor 
țării o constituie modul cum s-a 
realizat noua organizare adminis
trativ-teritorială a țării, ca și esen
ța însăși a acestei noi organizări.

Se știe că propunerile cu pri
vire la organizarea județelor și 
municipiilor au constituit rezul
tatul unor studii îndelungate, e- 
feotuate cu participarea organe
lor locale de partid și de stat, a 
unui mare număr de oameni de 
știință și specialiști — geografi, 
economiști, sociologi, istorici, et
nografi. Pe drept cuvînt, se poate 
afirma că noua organizare ad
ministrativ-teritorială este rodul 
gîndirii colective, a convingerii 
întregului popor, că în ea se

Doi prim-secretari de comitete județene ale
U.T.C. își adresează reciproc întrebarea :

CE V-AȚI PROPUS?
Doi reporteri ai ziarului le mijlocesc acest schimb de experiență

Dialogul acesta, realizat „la 
distanță", este în realitate a- 
lăturarea a două interviuri pe 
aceeași temă : preocupările 
comitetelor județene ale 
U.T.C. pentru traducerea în 
viață a măsurilor stabilite 
de Consfătuirea pe țară a 
U.T.C. pentru ridicarea la 
nivel superior a acti
vității educative în rîndul 
tineretului, ceea ce, în con
dițiile create prin trecerea la 
noul cadru organizatoric, 
constituie un început și un 
îndemn în același timp.

In numele celor două co
mitete județene au răspuns :

— SOFRONIE -----------
prim-secretar al 
U.T.C. Arad.

— COSTICA 
nrim-secretar al 
U.T.C. Vrancea.

Le dăm cuvîntul :
Aradul : — înainte de t> 

vorbi despre ceea ce ne-am 
propus, cred că este necesar 
să arătăm sursa primordială 
a acestor propuneri, planuri, 
proiecte. Aceasta o consti
tuie larga consultare a tine-

FLOREA, 
județenei

STOICA, 
județene;

Vedere din Sighișoara
Foto: O. PLEC AN

retului, a membrilor organi
zației noastre. Nu putem des
fășura o activitate rodnică, 
întemeiată pe fapte reale și 
nu inventate din birou, dacă 
nu punem în centrul activi
tății cunoașterea directă a 
preocupărilor tinerilor, a 
problemelor care-i frămîntă, 
a dorințelor multiple ale a- 
cestora. Socotim necesar să 
subliniem că proiectele noas
tre sînt expresia fidelă a a- 
cestei largi consultări, formă 
concretă, convingătoare, a 
democrației de organizație. 
Putem spune că numai așa 
munca noastră are un suport 
autentic, solid. în măsura în 
care sesizăm și ne facem e- 
coul nemijlocit al frămîntă- 
rilor, preocupărilor, propu
nerilor concrete ale tinerilor 
activitatea noastră, a tutu
ror, exprimă în deplină cu
noștință de cauză mentalita
tea și opiniile tineretului. 
Iată, deci, de unde derivă 
ceea ce vă putem înfățișa în 
continuare ca proiecte și pla
nuri.

Vrancea : — Și totuși nu 
putem spune că luăm totul 
chiar de la început. In ju
dețul nostru există experi
ențe și realizări care nu tre
buie decît continuate și ri
dicate la o treaptă corespun
zătoare noilor cerințe. Așa. 
de pildă, comunele din inima 
Vrancei, cu tradiții deosebit 
de bogate în obiceiuri popu
lare, pot fi antrenate într-un 
circuit mai larg de afirmare 
a valorilor. De aceea, ne-am 
și gîndit să extindem festiva
lurile folclorice, care s-au ți
nut pînă acum la Soveja sau 
Năru.ia, în întreg județul, or- 
ganizîndu-le ne etape : co
munale și județene. Vrem să 
imprimăm o mai mare ritmi
citate acestor ample acțiuni.

Aradul : — Asemenea pro-
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La Iași, pe malul Bahluiului, noi și mîndre construcții îm
podobesc peisajul arhitectonic. In acest an universitar a fost 
dat în folosință încă un complex social studențesc. Camerele 
confortabile ale noilor edificii asigură studenților condiții 

optime de învățătură și de odihnă

IN PAG. 4:

ALTE RĂSPUNSURI LA
ANCHETA NOASTRĂ

NOI Șl

VIITORUL

APROPIAT

PAG. 3 :

Doi interlocutori, ambii medici 
psihiatri cu îndelungă experien
ță : dr. Bărcănescu (Sanatoriul 
nevroze-Predeal), dr. Schuster 
(Clinica de psihiatrie-Cluj). Pe
rindăm împreună cazuri de ne
vroze — „boală ’a modă" — 
cum i se spune, cu o nemeritată 
ironie. Toate, firește, își au cau
ze legate direct de viața cotidia
nă — de la conflicte în domeniul 
profesional sau iamilial, pînă la 
dezamăgiri sentimentale. în fond, 
„nevroticul" nu e decît un om 
ca si noi care, fie că a avut mai 
mult de suferit, fie că dispune 
de nervi mai puțin rezistenți, s-a 
lăsat doborît pentru o vreme — 
pentru o scurtă vreme deseori, 
din fericire — de anumite sufe
rințe personale. Cazurile se pot 
discuta în termeni medicali, dar 
și într-un limbaj pur uman. Am 
ales, cu ambii specialiști, al doi
lea mod. Concluziile se ivesc re
pede : aproape în fiecare situație 
este de vină cineva — un om 
sau mai mulți — care, printr-o 
comportare nepotrivită transfor
mă o ființă 
nică de viață 
tr-un bolnav, 
tește, înclinat 
spre melancolie

De comun acord cu interlocu
torii, las la o parte cazurile dra
matice. Trecem peste „conflicte
le" deschise, chinuitoare (și ele, 
atît de evitabile cînd există gri

jă față de om !) și ajungem Ia un 
domeniu mai . gingaș, greu de de
finit prin fapte precise. Un caz, 
două, zece, zeci, care arată la 
fel : oameni (femei mai ales) 
care n-au a se plînge de ceva 
deosebit: viața conjugală, în
speranța firească : soți „buni", 
adică lipsiți de defectele clasice:

D. MATALĂ 
I. ANDREIȚĂ

(Continuare în pag. a V-a)

lungată, ce i-a făcut ca, cu vre
mea, uneori fără să-și dea seama 
cum și de ce, să ajungă să soli
cite îngrijiri medicale r

Răspunsul e pretutindeni, cam 
același :

în toate cazurile, independent 
de trăsăturile lor individuale (a- 
supra cărora nu vom insista, căci

UN ELIXIR

EU, TU, EL
PAGINA ELEVULUI

duvit sensibilitatea omenească de 
acel „ingredient" care stă la baza 
dragostei adevărate. „Dar o iu
besc I", protestează ei, și e greu 
să-i contrazici. Poți, cel mult 
să-i întrebi „Cum o iubești" ?.. 
Si în privința aceasta nu există 
desigur, rețete. Fiecare viață în 
comun își are specificul ei, bucu-

NUMIT TANDREȚE

sănătoasă, dor- 
și bucurii, în- 

un infirm sufle- 
(trecător, repet), 
sau iritabilitate.

nu brutalizează, nu lipsesc de 
acasă, nu privează familia de ve
niturile lor, nu beau, nu jignesc... 
S-ar mai putea înșira încă mulți 
de „nu“ să-i situeze în rîndul 
celor ce „nu merită reproșuri"

Dar ce poate fi mai primitiv în 
aprecierea unui om decît ideea 
că lipsa defectelor vizibile ar 
echivala implicit cu existența ca
lităților ? în definitiv ce le-a lip
sit acestor bolnavi, vreme înde

nu interesează aici) a lipsit mîn- 
gîierea (la propriu și Ia figurat), 
cuvîntul bun, gestul gingaș, acel 
șir de „imponderabile" care dau, 
în definitiv, conturul echilibru
lui și mulțumirii sufletești. Ches
tionați, „vinovății" rămîn uimiți: 
„dar ce-am făcut Evident, 
n-au făcut nimic „rău". Dar nici 
bun. Au creat doar o viață auto
matizată, seacă, prozaică, au vă-

riile sau tristețile ei, și nimeni 
nu pretinde (decît, poate, teore
tic), comportări ideale. Dar care 
grădinar se poate scuza doar 
prin faptul că n-a strivit floarea, 
n-a rupt-o, n-a smuls-o din rădă
cină, dacă totuși floarea s-a ofi
lit ?

De vrei să cauți în asemenea

IONEL HRISTEA

(Continuare în pag. a Il-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

CUM

Conf. dr. C. Donciu
îmbină în mod armonios inte
resele generale ale societății, ou 
ale fiecărui cetățean din fiecare 
comună, oraș, municipiu, județ.

Pornind de la tradițiile is
torice locale, de la nivelul actual 
de dezvoltare economică și de la 
relațiile statornicite în anii con
strucției socialiste, noile județe 
constituie unități administrativ- 
teritoriale puternice, dispunînd 
fiecare de importante resurse na
turale și de muncă, de o econo
mie multilaterală, capabilă să a- 
sigure cadrul optim pentru desfă
șurarea muncii creatoare a po
porului, pentru înflorirea națiu
nii și a statului nostru socialist.

Unul din principiile esențiale 
care a stat la temelia noii organi
zări administrative a teritoriului 
este acela al apropierii condu
cerii centrale de unitățile de bază 
— orașul și comuna. Avînd legă
turi directe cu orașele și comu
nele, județele constituie unica 
treaptă administrativ-teritorială 
intermediară, pe care se sprijină 
direct în înfăptuirea politicii lor, 
Comitetul Central al partidului 
și Consiliul de Miniștri. Aceas
ta asigură statornicirea unor le
gături nemijlocite între organele 
centrale și cele locale, deschizînd 
posibilitatea rezolvării mai ope
rative și mai competente a pro
blemelor locale al căror volum și 
a căror complexitate cresc neîn
cetat.

Dezvoltarea și întărirea con
tinuă a bazei economice, a știin
ței și culturii, progresul neîn
trerupt al tuturor domeniilor de 
activitate socială, ridicarea nive
lului material și cultural al po

porului determină dezvoltarea 
continuă a democratismului so
cialist. Experiența acumulată de 
mase în conducerea treburilor 
obștești, în gospodărirea orașe
lor și comunelor asigură condi
țiile necesare pentru extinderea 
atribuțiilor și răspunderilor or
ganelor locale. Probleme care in
trau în competența directă a or
ganelor locale de stat își găseau 
rezolvarea după multe și inutue 
„filtrări", deși realitatea le recla
ma imediat. Noua organizare ad
ministrativă va înlătura aceste 
bariere inutile facilitînd aplicarea 
și materializarea directă a iniția
tivelor, dinamizarea efortului co
lectiv. Pe această linie, consiliile 
populare județene, orășenești și 
comunale, organe reprezen
tative ale cetățenilor din teri
toriile respective — se vor bu
cura de o autonomie sporită în 
desfășurarea întregii lor activi
tăți, în organizarea și coordona
rea vieții economice și social- 
culturale locale. Ele vor fi în
soțite de largi competențe în sta
bilirea măsurilor de dezvoltare 
economică și edilitar-gospodă- 
rească a teritoriului pe care îl 
administrează, dispunînd, în acest 
scop, de mijloacele materiale și 
financiare necesare, de buget 
propriu. Conducerea economiei 
locale, îndrumarea întreprinderi
lor, organizațiilor și instituțiilor 
subordonate vor fi asigurate prin 
unități care vor funcționa pe 
principiul gestiunii economice.

Creșterea eficienței economice, 
sferă în care lupta dintre vechi

(Continuare în pag. a V-a)
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PENTRU ÎNLĂTURAREA 
PERICOLULUI NUCLEAR

UN ARTICOL AL 
DOCUMENTULUI 
GAȚIA ROMÂNA

ZIARULUI NOSTRU PE MARGINEA 
DE LUCRU PREZENTAT DE DELE- 
LA 11 MARTIE IN COMITETUL 

CELOR 18

SOLICITĂRILE RECOLTEI

LABORATOR

SE NASC Șl
CUM SE STING

/£)£/££
Conf. univ. dr. docent V. Sâhleanu

Ce este o „idee bună" ? O 
idee inspirată poate fi fe
cundă, frumoasă, ingenioasă, 
originală. Nou-născută, este 
plăpîndă, cere protecție și 
susținere. Nu este adevărat 
că o idee bună învinge în
totdeauna, indiferent de can
titatea și de calitatea obsta
colelor, sau în ciuda lipsei 
de receptivitate a „celorlalți" 
O idee nouă arb dușmani nu
meroși și foarte puțini prie
teni.

Cum se nasc ideile bune ? 
Această problemă de psiholo
gie a gîndirii inovatoare — 
nu are decît soluții parțiale 
Anume — cunoaștem unele 
condiții care le favorizează a- 
pariția. Pedagogii le cunosc, 
deoarece — în munca de „e- 
ducare a educatorilor", se in
sistă mereu asupra dezvoltării 
gîndirii creatoare a eleviloi 
și a studenților. Dacă se a- 
plică — și cum se aplică 
cele învățate — aceasta este 
o altă problemă.

Suprasolicitarea memoriei în 
dauna activității imaginative, 
șablonizarea, respectul super
stițios față de manual cu sub
estimarea lecturilor personale 
și a bibliografiei complemen
tare — sînt tot atîtea greșeli 
care frînează apariția unei 
gîndiri independente. în în 
vățămîntul universitar, sim
patia noastră merge către 
profesorii care elaborează, 
care se frămîntă, care îndrăz
nesc să fie mai mult decît 
transmițători ai unor date de 
specialitate. Am observat și 
cu alte ocazii cît de necesară

ar fi (încă din liceu) predarea 
tehnicii muncii intelectuale. 
Predarea disciplinelor știin
țifice ar trebui să țintească, 
tot mai mult, la formarea u- 
nui spirit științific și a unei 
viziuni realiste asupra a ceea 
ce este, efectiv, știința. — 
Știința nu este numai disci
plină, ci și revoluție ; —- nu 
este conformism livresc, ci 
este în conformitate cu natura 
— și numai spiritele imagina
tive reușesc să cunoască rea
litatea. O anumită semnifica
ție, în acest context, o au și 
povestirile științifico-fantasti- 
ce. Dar, după părerea noas
tră, este bine ca un număr 
cît mai mare de profesori, 
de elevi și de studenți să ur
mărească și probleme de isto
ria științei — bunăoară bio
grafii ale oamenilor de sea
mă. Este o cale de a înțelege 
nașterea și destinul ideilor.

O concluzie care se des
prinde dintr-o astfel de cer
cetare istorico-biografică, este 
următoarea : „ideea bună" 
este fructul unor preocupări 
intense, care angajează inte
lectual și afectiv ; este rezul
tatul familiarizării cu un a- 
numit domeniu. Contactul 
superficial poate genera mul
te idei, dar lipsite de valoare; 
și, uneori, autorul improvizat 
are impresia (neîntemeiată 1) 
că „a văzut mai bine decît 
specialiștii". Se poate întîm- 
pla însă ca un specialist 
într-un anumit domeniu să 
aducă un nou punct de ve-

(Continuare în pag. a II-a)

Debutul și-l revendică mai multe județe: Timiș, 
Prahova, Brăila.
Dobrogea: atenție la terenurile în pantă! 
întreprinderile de valorificarea lucrărilor agricole 
și Agrosemul nu au intrat pe... recepție.
Un amplu front de lucru pentru tineri: șantierele 
de irigații.

Pînă la urmă, trecînd și peste 
ultimii troieni de omăt, primăvara 
a sosit și în cîmpie. Tractoarele 
și semănătorile — suveici mo
derne într-un covor viu țesut de 
oameni, după un ritm străbun, 
în fiecare primăvară, în Bărăgan, 
Cîmpia Olteniei, a Banatului, în 
Dobrogea, pe Tîmave și pe coli
nele Moldovei — au prins a aler
ga pe năvădeala tarlalelor.

Ieri dimineață un buletin al 
Consiliului Superior al Agricultu
rii ne anunța că „pentru lucră
torii stațiunilor de mașini și trac
toare, campania agricolă de pri
măvară a început din plin. S-au 
și executat 950 000 hectare ară
tură normală, adică aproape 10 
la sută din prevederile pe în
treaga campanie de primăvară “

Pe unde a intrat primăvara mai 
întîi în țară ? Se pare că prin Ba
nat. încă din săptămîna trecută 
din județul Timiș ne sosesc vești 
despre însămînțarea primelor su
prafețe din cele 200 000 hectare 
care vor fi însămînțate aici în 
primăvară. Cooperatorii din Me- 
hala au însămînțat deja 40 hec
tare cu mazăre și ovăz. Cu ace
leași culturi la cooperativa agri

I
I
I

colă din Jimbolia au fost însă
mînțate 30 hectare, iar la Giroc 
aproape 100 hectare. Avansate cu 
lucrările sînt în acest județ și 
cooperativele agricole din Biled, 
Diniaș și Becicherecul-Mic.

Cei din județul Prahova susțin 
că primăvara a sosit mai'întîi la 
ei. Cooperativele agricole Rîfov 
și Baba Ana au însămînțat 82 
hectare cu borceag și mazăre fu
rajeră. La Berceni, Corlătești. 
Bucov, Bărcănești — în același 
județ, au fost însămînțate în gră
dini însemnate suprafețe cu ma
zăre și ceapă ceaclama.

— Cîmpia dobrogeană — ne 
anunță Mircea Tacciu, cores
pondentul nostru din Constan
ța — este și ea gata pen
tru a primi primăvara. Sînt foarte 
multe lucruri de făcut. O supra
față de peste J 70 000 hectare cu 
ogoare de toamnă așteaptă să fie 
grăpată și nu mai puțin de 
175 000 hectare de însămînțat cu 
mazăre, măzăriche, culturi fura-

N.
ION ȘERBU

COȘOVEANU

în pag. a V-a)(Continuare

să luăm „febra" solului! (In serele cooperativei agricole de 
producție din comuna Slobozia Mîndra)
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Vn spectacol mare propune nu 

numai un nou mod de a aborda 
piesa, ci mai ales un nou mod 
de a face teatru. Evident această 
noutate nu e întotdeauna inte
grală, dar ea anunță o direcție 
inedită într-un anumit context. 
Valoarea recentei premiere „lu- 
lius Cezar" se deduce în primul 
rînd din expresivitatea teatrală a 
limbajului utilizat. Andrei Șerban 
renunță la fluxul dinamic al 
montărilor anterioare, preferind 
să transforme spectacolul într-o 
arhitectură fundamentată pe ima
gini. Cuvintele se transcriu vi
zual arareori și atunci doar pen
tru a împlini ceea ce sin
gure nu mai puteau face. Ima
ginea are o funcție concluzivă, 
ea concentrează intens sensul 
unor prelungite discuții. Materia
lul construcției este sonor, în 
timp ce elementele vizuale sînt 
pilonii de susținere. Cuvîntul 
este zeul acestei montări. Politi
ca și morala pretind un limbaj 
clar, refuzîndu-l pe acela incert 
al imaginii. Primele trei acte a- 
parțin unei piese de idei, unde 
enunțurile și interogațiile for
mează o continuă împletitură so
noră. Brutus, Cassius, Cezar, 
Portia vorbesc. Intr-un sever dis
pozitiv scenic, semnat de Liviu 
Ciulei, oamenii, captivați de dis
cuție, uită să trăiască. Nici un 
detaliu nu atestă existența coti
diană. Singură tribuna, prezență 
dominatoare, explică acest miraj 
al vorbelor. Cassius și Cezar vor 
s-o cucerească, Brutus să o puri
fice. Coerența spectacolului in 
prima parte este absolut uimitoa
re. In imperiul ideilor nu pă
trunde senzualitatea devorantă a 
sîngelui, nu derutează aglomera
rea materială. Cit timp oamenii 
discută, spațiul rămîne gol, doar 
declanșarea acțiunii îl va umple. 
Moartea lui Cezar, soluție memo
rabilă, e primul moment în care 
dezolantul sentiment al vidului 
de pînă atunci se pulverizează. 
De-acum încolo spațiul va fi din 
ce în ce mai încărcat. Subtil, 
Șerban schimbă rapid austerita
tea în violență senzorială.

Cea mai frumoasă intuiție re
gizorală este uciderea lui Cezar 
în Senat. Casca își împlîntă 
pumnalul, dar el nu cade, ci în
fășurat în toga purpurie coboară. 
Pe rînd Cassius, Cinna, Dedus 
îl străpung. Brutus, cel din urmă, 
față în față, corp la corp dă ul
tima lovitură. Nimic nu putea 
exprima mai exact visul său de 
a ucide spiritul lui Cezar și nu 
trupul lui. Șestov scria că Bru
tus ascultă de imperativul cate
goric kantian, că este un preot 
al moralei. Doar astfel rezolvată 
scena, Brutus doboară o idee și 
nu un om, căci spectatorul nu 
vede prăbușită pe tribună decît 
o togă. La idele lui Marte nu se 
mai săvîrșește un asasinat.

Casius trăiește o criză de in
succes social, convins fiind că 
posedă energii egale cu Cezar. 
El observă însă doar egalitatea 
dispozițiilor fizice. Cassius e un 
Cezar nerealizat, ratat. Ștefan 
lordache are dese stridențe, joa
că prea evident un Cassius com
plotist. Astfel interpretat, perso
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najul se trădează rapid și e în 
dezacord cu o replică a lui Cezar 
care îi observă tenacitatea și pu
terea de reținere. Pe Brutus, spre 
deosebire de el, îl stăpînesc idei
le absolute. Regimul existenței 
sale e luciditatea, iar rezultatul 
ei suprema aspirație etică. Vic
tor Rebengiuc se mișcă ferm, fără 
incertitudini. Totul e clar in el. 
Marea reușită se datorează comu
nicării unui sentiment de posedat, 
de erou destinat unei grave și 
inevitabile misiuni. Asasinatul e 
un scandal și o obligație. Antino
mia se rezolvă doar prin propria 
sacrificare. Dacă Brutus are la în
ceput ceva de arhanghel, după 
aceea energiile sale se scurg. 
Discursul ținut mulțimii îi anun
ță eșecul în politică. Ieșit din 
abstracție el este dezarmat. Re
bengiuc înțelege, și întreg dis
cursul lui Brutus e un monolog 
despre sine însuși, căci, nu știe 
să facă politică cu detașare. Des
tinul lui capătă sonorități adine 
umane din clipa în care, ca un 
Saint-Iust antic, trăiește trage
dia deturnării sensurilor unei ac
țiuni ce trebuia să fie eliberatoa
re. Stingerea sa lentă culminează 
în acea noapte a prieteniei care 
precede bătălia de la Philippi.

Shakespeare îl menține pe An
tonia în obscuritatea admiratoru
lui atîta timp cit nu se declan
șează faptele, pentru ca apoi să 
explodeze. El nu se rătăcește 
printre sensuri, ci, toreador rafi
nat, se lansează în mijlocul mul
țimii și o doboară. Cassius față 
de Brutus are un complex inte
lectual, în schimb Antoniu liber 
duce lupta deschis, fără dileme. 
E. Schaffer are această vigoare 
a războinicului, abilitatea perfi
dă a politicianului. Totul în in
terpretarea lui se execută amplu, 
cu stăpînire, cu orgoliu. Antoniu 
însă l-a iubit pe Cezar. E sin
gura lui virtute. Față de Octa
vian, Antoniu are „mîinile mur
dare". Tînărul lui prieten, excelent 
interpretat de Ion Caramitru, so
sește cu resurse noi. El arborea
ză puritatea, detașarea într-un 
conflict în care e doar beneficiar. 
In final, printr-o interesantă miș
care, se desparte de Antoniu. 
Tînăr, pui de lup care de-abia 
și-a ascuțit colții, pornește spre 
fundul scenei anunțînd parcă 
succesele viitoare, in timp ce An
toniu coboară, fiară deja obosită.

Spectacolul, după cum spu
neam, o dată cu părăsirea Romei 
își schimbă tonalitatea. Se intră 
în regatul morții, oamenii-ra- 
țiune devin oameni-corpuri. 
Luptele se execută rapid, cu ten
siune, adevărata frenezie a miș
cării. Treptat scena se umple de 
cadavre. Vaiete, horcăieli, con
torsiuni. Nu mai e moartea idei
lor, ci a oamenilor. Toți mor în 
beznă, doar pe Brutus sfîrșitul îl 
eliberează de spaimele ce l-au 
chinuit din clipa morții lui Ce
zar. O cascadă de lumină anun
ță revenirea la puritatea inițială.

Teatralitatea spectacolului o 
probează și expresivitatea lumini
lor. Ceea ce depășește cuvîntul 
și imaginea revine acestor stranii 
explozii solare care acompaniază 
perpetuu destinul lui Brutus. 

Clar-obscurul general accentuea
ză sculpturalitatea interpreților. 
Iluminarea captivează în scena 
ultimei întîlniri a conjuraților 
dinaintea luptei. Este sugestia 
plastică a unui Georges de la 
Tour, pictorul făcliilor. In gene
ral s-au folosit posibilitățile ofe
rite de puntea florilor introdusă 
de Liviu Ciulei. Rezolvările a- 
parțm mai degrabă limbajului 
cinematografic japonez decît ce
lui teatral, mai convențional și 
stilizat în mișcări.

Ch. Chițulescu propune un 
Cezar maiestuos, dar cu temeri 
și dileme grave. Pentru Gina 
Patrichi, Portia nu are severitate 
fiicei lui Cato, ci tristețea femeii 
care vede în căsnicie o soluție 
contra însingurării, care, fragilă, 
nu rezistă. Virgil Ogășeanu în 
Artemidorius : apariție halucinan
tă, de coșmar, descins parcă din 
„Capriciile" lui Goya. Ciudat a- 
mestec de nebunie și iubire, el 
este pentru Cezar ceea ce va fi 
mai tîrziu pentru Brutus — Lu
cius (FI. Pitiș). Amîndoi întru
pează ultima probă a afecțiunii 
dăruită stăpînilor lumii peste care 
s-a așezat semnul morții. Artemi- I 
dorius e tragic, Lucilius liniștitor, " 
căci are prospețimea boabei de 
rouă. Cîntecul său e o 
ciudată venită din altă
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• Răpirea fecioarelor : PATRIA
— 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 
21,15.
• O lume nebună, nebună, ne
bună : GLORIA — 13 ; 16,30 ; 
20, FLOREASCA — 13 : 16.30 ; 
20.
• Eroii de la Telemark : REPU
BLICA — 8.30 ; 11 : 13,30 ; 16 : 
18,45 ; 21,30.
• Sfîntul la pîndă : LUCEAFĂ
RUL (completare Atențiune, 
ciuperci !) — 11,15 ; 13,30 ; 16.15 ;
18.30 , 20,45, BUCUREȘTI —
10.30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21.
• Leul african : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 2277 — 
ora 17,30 și seria 2282 — ora 
20,15), CAPITOL (completare 
Năică pleacă la București) — 11 
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Blestemul rubinului negru
FESTIVAL — 11 ; 13,30 ; 16
18.30 ; 21, FEROVIAR — 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR
— 12,30 ; 14,45 ; 17.15 ; 20. MO
DERN (completare Clntece 

>
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rostită în altă limbă. Este spiri
tul bun care îl vizitează pe Bru
tus, ultim adio adresat unei exis
tențe îndurerate.

Cortina se lasă peste o între
bare. Rătăcit printre morți, un 
soldat are în mînă coroana im
perială, coroana teroarei. Nesi
gur, nu alege între a o asvîrli 
și a o oferi. Tiranii sînt inutili, 
totuși ei există. Întunericul final 
nu răspunde dilemei. Tragedia 
lui Brutus e totală, căci ucide
rea lui Cezar nu eliberează pe 
oameni de pericole.

— Peste o săptămînă plecați 
la Parma, cu o trupă de stu- 
denți, pentru a participa la 
Festivalul internațional de tea
tru studențesc. Prezentați spec
tacolul in forma oferită publi
cului bucureștean ?

— Nu Spectacolul va dura 
numai 50 de minute. Renunțăm 
la scenele cu abundență de text, 
punînd accent mai mult pe ac
țiune, pe ritmul foarte vioi al 

lemn) — 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45.
• Am întîlnit țigani fericiți :
CENTRAL — 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21, GRIVIȚA (completare Aten
țiune, ciuperci !) — 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, MELODIA
(completare Cîntece în lemn) —
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Doi colonei : CINEMATECA
— 10 ; 12,30 ; 16.30
• Cei șapte samurai : VICTO
RIA - ÎS ; 16,30 ; 20. VOLGA — 
9,45—13 în continuare ; 16,30 ; 20.
• Careta verde : LUMINA
(completare Pași spre Brâncuși)
— 9,30 — 16,15 în continuare ; 
18,45 ; 20,45.
• Program pentru copii : DOI
NA — 9: io.
• Contele Bobby, spaima vestu
lui sălbatic : DOINA (completare 
Viața începe la 40 de ani) —
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 : 20,30.
• Cînd tu nu ești : UNION 
(completare Mai bine să preve-

Produsul mîinilor îndeminatice (Ceramica neagra de 
Marginea — județul Suceava)

mișcărilor. Unele replici cu haz 
și de succes la public intențio
năm să le spunem chiar în lim
ba italiană. Formula de decor, 
care de altfel determină și noua 
formă a spectacolului, am re
zolvat-o cu ajutorul unei căruțe 
demontabile în fața publicului 
într-un decor stilizat „comedia 
dell’arte'. Actorii vor juca, vor 
debita 
timp, 

textul fiind, în același 
și mașiniști. Spectacolul

mm. Profilaxia TBC) — 14,30 ;
16,30 ; 18,45 ; 20,45.
• Acțiunea din insula păsărilor 
— Creierul — Lupta internă a 
speciilor — Cu dansatorii ma
ghiari în Grecia — Gustav știe 

CINEMATOGRAFE
nal bine : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• împușcături pe portativ : 
GIULEȘTI (completare Atențiu
ne ciuperci !) — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
BUCEGI (completare Salut, 
Kenya 1) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, MIORIȚA (comple
tare Io, Mircea Voievod) —
11.15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ; 20,30.

Interviu cu regizorul 
VICTOR MOLDOVAN

propriu-zis are la bază scena
riul brodat pe canavaua Come
diei dell’arte, de studenta Ada 
D’Albon, una din interprete. 
Comedia dell’arte, cum bine se 
știe, cere o pregătire actoriceas
că desăvîrșită, virtuozitate în 
tirade și un ritm susținut, mo
tiv pentu care cred foarte ni
merită prezentarea unui astfel 
de spectacol la festival.

— Comedia dell’arte este un 
spectacol specific Italiei, țara 
gazdă. Nu aveți emoții ?

— Iertată-mi fie lipsa de mo
destie cînd mă gîndesc că am 
putea fi urmașii celor care au 
avut succes cu Gogol la Mosco
va și cu Goldoni la Veneția. În 
memoria regretatului Arlechino 
din spectacolul Teatrului Picco
lo din Milano, marele actor Mo
retti, începutul spectacolului a- 
nunță moartea lui Arlechino. Ca 
omagiu, Pedrolino-Florina Lip
can într-un reușit travesti — a- 
duce la rampă masca celui 
mort, copie exactă a măștii lui 
Moretti, iar trupa, îndurerată, 
refuză să joace pînă la apariția 
noului Arlechino — Ovidiij Mol
dovan — continuator al unor 
valoroase tradiții.

Sigur că avem emoții. Ne-am 
pregătit geamantanele și am 
împachetat tot entuziasmul nos
tru și dorința de afirmare care 
in momentul de față ne dau 
insomnii și speranțe-

LILIANA M

• Lordul din Alexanderplatz : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOA
RE — 15 ; 17,30 ; 20.
• Un nabab maghiar : DACIA 
(completare Orizont științific nr.

13 din 1967) — 8,30—21 în conti
nuare.
• Moartea după cortină : BU- 
ZEȘTI (completare Miracole) —
15,30 ; 18 ; 20,30.
• De trei ori București : CRÎN- 
GAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Pantera neagră : 
(completare Lauri celor 
buni) — 15,30 ; 18 : 20,15.

UNIREA 
mai
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Un erou al luptei antifasciste

NICOLAE CRISJEA
„Luptînd pe teritoriul Fran

ței subjugate, luptînd pe stră
zile Parisului și pretutindeni 
împotriva dușmanului, noi 
continuăm tradiția de luptă a 
partidului nostru, a întregii 
clase muncitoare din Româ
nia". Crezul de luptă al lui 
Nicolae Cristea, exemplarul 
său internaționalism definesc 
o înaltă conștiință politică, ba
zată pe ideea că victoția so
cialismului este strîns legată 
de lupta clasei muncitoare, 
de unitatea sa de acțiune. 
Luptător în Rezistența france
ză și în Brigăzile Internațio
nale din Spania, Nicolae 
Cristea a dovedit prin întrea
ga sa activitate, forța morală 
și luciditatea politică a comu
niștilor români formați în fo
cul marilor bătălii de clasă 
ale clasei muncitoare, condu
se de Partidul Comunist Ro
mân.

S-a născut în anul 1906, 
într-o familie de muncitori de 
la marginea Galațiului. De la 
tatăl său, vechi membru al 
sindicatului muncitorilor din 
port, Nicolae Cristea a învă
țat, încă din copilărie, că sin
gura cale de a scăpa de mi
zerie și exploatare este lupta 
unită a tuturor muncitorilor. 
Această idee i-a fost întărită 
atît în munca pe care a desfă- 
șurat-o un timp pe șantierul 
naval din Galați, cît și, mai 
tîrziu, cînd, stabilindu-se în 
București, a lucrat într-un a- 
telier de tinichigerie. Năzuind 
spre o viață demnă, lipsită de 
exploatare, ajutat de comu
niști, Nicolae Cristea își dă 
seama că nu va putea lupta 
pentru realizarea visurilor sale 
decît înrolîndu-se în avangar
da proletariatului revoluțio- 
îar. In 1929 devine membru 
il Partidului Comunist Ro
mân. Remarcîndu-se prin 
combativitate și clarviziune în

T E A T R E
Opera română — Faust, ora

19,30 ; Opereta — Singe vi- 
enez, ora 19,30 ; Teatrul Na
țional sala Comedia : Regina 
de Navara, ora 19,30 ; Sala 
Studio Castiliana, ora 19,30 ; 
Teatrul de Comedie, Opinia 
publică, ora 20, Teatrul Mic, 
Amintirea a două dimineți de 
luni, ora 20 ; Teatral Lucia 
Sturdza Bulandra — Sala

• Valetul de pică : TOMIS
(completare Cîntece în lemn) —
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
FLAMURA (completare Pîinea 
noastră) — 11,15; 13,30.; 16;
18.30 ; 20,45. .
• Dimineți de iarnă ; FLACĂ
RĂ (completare Orizont -științi
fic nr.- 12/1967) — J&3tf-;."- 18 ;
20.30.
• Dragostea unei blonde : VI- 
TAN (completare Flora austra
liană) — 15.30 : 18 ; 20,30.
• Loana : POPULAR (completa
re încercări) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Nu uita gara Lugovaia :. AU
RORA (completare Pilule II) — 
11,15; 13,30 ; 15,45; 18 ; 20,30.
• Capcana : ARTA (completare
Dați-mi un calmant) : 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45.
• Neamul Șoimăreștilor (ambe
le serii).: MUNCA (completare 
Pe drumul măiestriei) — 15,30 : 
19.
• Război șl pace (seriile I și II): 

' perioada eroicelor lupte din 
ianuarie-februarie 1933, este 
ales membru în biroul orga
nizației P.C.R. al Capitalei.

Peste trei ani, alături de a- 
proape 500 de comuniști anti
fasciști români, Nicolae Cris
tea pleacă în Spania, înrolîn
du-se în Brigăzile Internațio
nale. Se distinge în luptele de 
la Brunete, Saragosa, Teruel, 
și în cele de pe fluviul Ebrun, 
pentru care este numit, mai 
tîrziu, comandant al bateriei 
„Tudor Vladimirescu".

Internat în 1939 într-un la
găr de concentrare din Franța, 
reușește, împreună cu alți vo- 
luntari, să evadeze, alăturin- 
du-se mișcării de Rezistență 
organizată de Partidul Comu
nist Francez. Remarcîndu-se 
și aici prin luciditate politică 
și capacitate organizatorică 
este numit, nu după mult 
timp, în conducerea primului 
detașament român din cadrul 
Comitetului Militar Național 
al Franctirorilor și Partizanilor. 
Crupul pe care-1 conducea a 

dat cotropitorilor hitleriști lo
vituri hotărîtoare

Arestat în 1942, este ucis 
peste cîteva luni, după schin
giuiri bestiale, de către călăii 
Gestapoului. Dînd o înaltă 
prețuire luptei comunistului 
român Nicolae Cristea, pa- 
trioții francezi au hotărit să-i 
cinstească memoria trecîndu-1 
în rîndurile eroilor poporului 
francez din Rezistență.

Internaționalismul și spiri
tul de sacrificiu al lui Nicolae 
Cristea, luptător pe pămîntul 
Spaniei și Franței împotriva 
fascismului, demonstrează 
înaltele calități morale și poli
tice ale comuniștilor formați 
în focul bătăliilor de clasă ale 
proletariatului român, condus 
de Partidul Comunist.

VALERIC IORDANESCU

Schitu Măgureanu, lulius Ce
zar, ora 20; Teatrul „C. I. No- 
țțara" .Sala Magheru, Lovitura 
ora 19,30 ; Sala Studio,. Cînd 
luna e albastră, ora 20 ; Tea
trul fon Creangă — Năzdră
văniile lui Păcală, ora 16 ; 
Teatrul Țăndărică, Sala din 
Calea Victoriei — Ileana Sîn- 
ziana, ora 17.

COSMOS — 15.30 ; 19 ; RAHO
VA — 15 ; 19,15.
• Dosarul XII : VIITORUL
(completare Fetiță sau băiat) —
15,30 : 18 ; 20,30.
• O sută unu dalmațieni : PRO
GRESUL (completare Năică șl 
veverița) — 14.30 ; 16,30 : 18,30 ;
20,30.
• încercuirea : LIRA (completa
re Anatolia ospitalieră) — 16 ;
18 ; 20,15.
• Căutați idolul: DRUMUL 
SĂRII (completare Orașul) — 
16 ; 18 ; 20.
• Cea mai lungă noapte : FE
RENTARI (completare Sănătatea 
mintală a copilului) — 15,30 ; 18;
20,30.
• Spartacus (ambele serii) : CO- 
TROCENI — 15,30 ; 19.
• Sindbad marinarul : PACEA 
(completare Orizont științific nr. 
11/1967) — 16 ; 18 ; 20.
• Martin soldat : MOȘILOR 
(completare Sorinei *1 soarele) 
—15,30 ; 18 ; 20.30.

(Urmare din pag. I)

dere în alt domeniu : dar a- 
tunci nu mai poate fi vorba 
de superficialitate. Cînd N. 
Wiener a transpus în biologie 
unele principii de funcționare 
a automatelor tehnice, aceas
tă „idee" încorona străduin
țele de mulți ani ale unui 
mare om de știință. Vom ve
dea mai departe cît de greu 
își face drum „ideea" pornită 
dintr-un domeniu străin ; 
deocamdată consemnăm ge
neza ei. întrebat cum de i-a 
venit ideea gravitației univer
sale, Newton ar fi răspuns : 
„gîndindu-mă mereu la ea". 
Există idei care se găsesc 
prin foraj limitat și adînc — 
dar nu sînt singurele idei 
prețioase. Există și idei — ca 
cele de la baza ciberneticii 
•— care se găsesc trecînd pes
te frontierele, statornicite 
tradițional, între științe : în
treprindere riscantă (nu nu
mai dificilă) — dar necesară 
în dezvoltarea științei. Cul
tura însușită creator, asimila
rea nedogmatică a cunoștin
țelor, spiritul critic care des
coperă imperfecțiunile solu
țiilor actuale, capacitatea de 
a problematiza — iată cîteva 
dintre premisele apariției 
ideilor.

*
Principalul dușman al ideii 

nou-născute este uneori însuși 
părintele ei. „Idei bune" trec 
prin capul multora, dar puțini 
știu să le capteze din fluxul 
necontenit al vieții sufletești 
și intelectuale.

Scînteia luminează o clipă; 
mi se pare că poartă tocmai 
lumina potrivită pentru a a- 
lunga întunericul dintr-un a- 
numit ungher al problematicii 
științei sau tehnicii. A trecut 
— am lăsat-o să se stingă. 
Poate a fost numai o nălucă ? 
Poate a fost o falsă impresie 
de nou, sau de soluție. Dacă

am fi notat-o pe hîrtie, dacă 
am fi căutat s-o clarificăm, 
dacă am fi confruntat-o cu 
literatura de specialitate ar fi 
fost, desigur, mai bine. Pre
supunând că în adevăr ideea 
este de calitate, ea trebuie 
dezvoltată, concietizată difu
zată în timp util. De ce în 
timp util ? Pentru că viteza 
de progres a științei este atit 
de mare, incit un an din se
colul nostru contează mai

de mult, în Revista de 
Filozofie a apărut un 
material semnificativ: în
1944, un inginer intuise a- 
nalogiile profunde între auto
mate și organismele vii, și pre
conizase, în felul său, o „ci
bernetică" dar nici o publi
cație din țară n-a acceptat 
să-i însereze „speculația". 
Cazul nu ne dă, oare, de gîn- 
dit?

Dar ce să mai spunem des-

paicurs, împiedică nașterea 
altor idei.

Sterilitatea ideativă este co
modă, atunci, „Ia locul de 
muncă" — și poate însemna 
o calitate de preț a salariatu
lui exemplar.

Dar o idee necesită nu nu
mai sprijin moral, ci și sprijin 
material. Există oameni de 
știință normal privilegiați la 
un moment dat căro
ra statul le pune la 
dispoziție institute pentru 
urmărirea ideilor personale.

Un

numit
(Urmare din pag. I)

elixir

tandrețe
5

CUM SE NASC Șl CUM 
SE STING IDEILE

mult decit un deceniu din 
secolul trecut. Aceeași idee va 
apare cu multă probabilitate 
— și în altă parte a lumii. 
Sau întîrziind valorificarea ei 
practică, greșim față de co
mandamentele progresului so
cial...

Insă dezvoltarea și valorifi
carea ideii nu depind numai 
de autorul ei.

Receptivitatea la „nou" este 
inegală printre autoritățile și 
oficialitățile științifice și teh
nice. Autorul care nu este 
încadrat într-un colectiv de 
specialiști, va fi suspectat în 
ce privește seriozitatea lui, 
sau cinstea, sau integrita
tea... mintală. Entuziasmul ti
neresc se potolește uneori — 
în anticamere, sau prin amînări 
sine die.

Revistele științifice îi sînt 
uneori practic închise, lipsin- 
du-i „semnătura de gir". Nu

pre lupta pe care o duce cîte- 
odată specialistul — generator 
de idei — cu specialiștii mai 
vîrstnici sau mai docți ?

Fiecare dintre ei a învățat, 
cîndva, versul lui Corneille 
la valeur n'attend pas le nom
ine des anneeș („valoarea nu- 
așteaptă numărul anilor") dar 
mulți dintre acești specialiști 
nu pot vedea într-un tînăi 
decît un ucenic sau o calfă. 
Nici propria lor biografie nu 
are, în ochii lor, valoare de 
argument. Cunosc cazuri în 
care maestrul, în lucrările sale, 
ignorează voit contribuțiile 
elevului său. Bănuiți reacția 
celui care, entuziasmat de 
descoperirea unei idei, se iz
bește imediat de scepticismul 
și de minimalizarea șefului, 
maestrului, profesorului său ? 
Ideea se stinge.

O idee care a produs bu
curie numai în momentul 
nașterii sale — și suferințe pe

Dar mai există din păcate și 
alți oameni de știință care 
umblă de ani de zile după 
acces într-un anumit tip de 
laborator. îmi amintesc acum 
de un medic „obsedat" de 
problema organelor artificiale 
și de menținerea în viață a 
organelor izolate, care a putut 
realiza cite ceva sprijinit.. 
doai de Cooperativa agricolă 
de stat 1 Iar în unele Institute 
de cercetare, o greșită concep
ție despre mînuirea fonduri
lor și despre planificare trans
formă de multe ori aparatul 
administrativ într-un corp de 
„pompieri ai ideilor".

Destinul ideilor nu este o 
temă ce poate fi dezbătută pe 
cîteva pagini. însă este o te
mă ce trebuie adusă în dis
cuție cît mai des. Cînd este 
în joc viitorul culturii noastre 
socialiste, curajul opiniei re
prezintă o datorie cetățenea
scă elementară.

P.S.
Pentru actul de a fi stins o 

idee, în codurile juriștilor nu 
există nici o sancțiune...

sanatorii și clinici vinovății 
nești evidente, comportări 
damnabile capabile să stîmească 
oprobiu, indignare, vei găsi bere
chet. Ce te faci însă cu aceste 
cazuri fruste cu această sufoca- 
ție lentă, greu 
care se numește „lipsa de tan
drețe".

„Mulți susțin că sînt ocupați, 
preocupați de grijile lor, că n-au, 
timp de lirism și poezie", relatea
ză doctorul Schuster. Ca și cînd 
le-ar cere cineva să recite ver
suri sau să se întreacă în decla
rații cotidiene. Vin acasă, salută 
politicos, mănîncă, citesc 
se culcă...

Restul ?... Mai există 
rest ?

I-aș invita pe cei care 
ce mai există în viață în afară de 
toate acestea, să contemple rezul
tatele „pe viu". Pentru aceasta, 
nici nu-i nevoie să ajungă pînă 
la sanatorii. Le vor întîlni și în 
case obișnuite, sub forma unei 
resemnări triste, a unei uscări 
sufletești trepte, a unui scepti
cism afurisit infiltrat în viața 
cotidiană, a unei filozofii de trei 
parale care-i îndeamnă pe unii 
să afirme că timpul ar ucide fru
musețea primelor zile de dragos
te... Ce simplu e să faci din a- 
ceastă „idee" o lege, pe care s-o 
aplici apoi, senin și iresponsa
bil !...

S-ar părea că e vorba în aceste 
cazuri, mai mult de oameni în 
vîrstă. S-ar părea că mă refer 
doar la „sexul slab" unde afectul, 
după cum se știe, joacă un rol pre
dominant... Dar nu... Multe din si
tuațiile care mi s-au relatat se

ome- 
con-

demonstrabilă.

ziarul,

și un

nu știu

petrec la oameni tineri („poate 
mai ales la tineri", precizează 
doctorul Bărcănescu) : adesea, ® 
victime ale acestei lipse de afec
țiune tandră sînt și bărbații („se 
exagerează cu ideea sobrietății 
masculine", constată doctorul 
Schustei). Și foarte des e vorba _ 
de oameni pe care trebuie să-i ® 
chestionezi vreme îndelungată 
pentru a afla ceea ce ei înșiși nu 
știu exact Ia început, și anume™ 
că viața lor ar fi arătat cu totul 
altfel dacă ar fi primit la timp a 
un elixir simplu, firesc, vechi de ™ 
cînd lumea, elixirul numit tan
drețe. A

„S-a terminat cu romantis-™ 
mul..." „Trăim o epocă poziti
vistă, fără floricele sentimentale". A 
Iată sentințe pe care le întîlnim^ 
adeseori, fie în gura unor tineri 
care bravează, fie în vocabularul ® 
„înțelepților" preocupați numai 
de propria lor bunăstare și sa
tisfacție. ®

De fericire, omenirea nu „ter
mină" niciodată cu ceea ce are 
ea mai de preț. Cine crede că ® 
nevrozele determinate de această 
unică și modestă cauză ar fi 
doar niște „cazuri limită" care® 
apar la cei „prea sensibili", să 
privească mai atent în jurul lor. a 
Și poate că ar trebui să-i ajutăm® 
să privească, întrebînd pe cei în 
cauză, tineri și tinere, dintre cei raa 
mai sănătoși, cît contează în via-™ 
ța lor căldura omenească, mîn- 
gîierea, cuvîntul și gestul sensi-® 
bil.„

Este ceea ce autorul acestor £ 
rînduri va încerca s-o facă într-o 
viitoare anchetă, întrebînd, dar _ 
așteptînd totodată, să i se scrie™ 
pe această temă, cu deplină sin
ceritate. ®

TELEVIZ IUNE
MIERCURI priza a doua a

13 MARTIE 1968 meciului Ferenc-
17,30 — Pentru cei mici: varos-Atletico Bil-

„Ala-Bala" : „Cine bao. Transmisiune
îndrăznește" de de la Budapesta.
Marcel Țapu ; Fii- 20,55 — Reportajul filmat:
mul „Kiri clov- „La izvoarele alu-
nul"' miniului".

18,00 — Telecronica econo- 21,15 —• Telecinemateca: „O
mică. Șantiere e- femeie periculoa-
nergetice. să". Film artistic

18,30 — Curs de limba en- cu Bette Davis și
gleză (lecția a 7-a). Franchot Tane.

19,00 — Emisiune pentru Premiul Oscar — 
1935

elevi 22,35 — Interpretul prefe-
19,30 — Telejurnalul de rat: Pianistul Cor-

seară. neliu Gheorghiu
20,00 — In jurul acestei 22,45 — Telejurnalul de

ore : Fotbal. Re- noapte.

Spre maturitate
Desen de: BENONE SUVAlLA



L A Ml E Z U L NO P II

Vă place titlul ? Și nouă. 
Numai că nu e pe de-a-n- 
tregul adevărat. Adică :

1. Nu am fost patru, 
cinci. Cam ca in „Cei 
mușchetari", în care mai 
unul în plus. Cel de-al cinci
lea : fotograful ziarului, to
varășul Oreste Plecan.

2. Nici detectivi nu sîntem. 
Nici vorbă. Sîntem elevi.

3. De fapt, cercetarea noas
tră „detectivistică" nu s-a 
desfășurat „la miezul nopții", 
ci între orele 20,30—23. 
Chiar și așa, am avut destule 
greutăți cu părinții; n-a fost 
ușor să le explicăm de ce 
venim acasă atît de tîrziu. 
Dar, pînă la urmă, ne-au în
țeles. Avem părinți de treabă. 
Le mulțumim.

O ultimă precizare : Despre 
ce e vorba ? Simplu. Am aflat

ci... 
trei 
e și

— Puțini.
— De ce?
Ne lămurește 

tate, în timp 
fotograf „acționează" :

— Nu avem perdele. Sîntem 
la parter. Pe stradă trec pă
rinții, cîte un profesor... Chiar 
unii studenți se uită jenați 
afară.

— Totuși...
— Uneori, vin. Mai ales 

după țigări străine.
— Altceva comandă ?
— Rom, coniac. Dar eu nu 

îi servesc...
Ceilalți lucrători, probabil, 

da. Nu insistăm.
— Le spun: „Ce ? Nu mai 

beți lapte ? V-ați apucat de 
coniac ?“

— Părerea 
tră ?

— Eu cred 
trebui să-i învețe 
căuta aici. Noi 
putem.

întotdeauna ?

cu amabili- 
ce tovarășul

dumneavoas-

că școala 
că n-au
facem

ar 
ce 
ce

Ora 21

— Nu, niciodată. De altfel, 
nici nu prea se întîmplă. (?).

Ne întrebăm ce caută guma 
de mestecat cu poze, destinată 
copiilor mici, în baruri ? 
Vrem să cîștigăm viitori 
consumatori de coniac ? (Să 
se obișnuiască din timp cu 
atmosfera... ?). Nu s-ar putea 
vinde aceste produse atît de 
solicitate, numai la cofetării ? 
Sau — de ce nu ? — la
chioșcurile de ziare...

întrebări

că există elevi care-și pierd 
vremea prin baruri. Uneori 
ziua, alteori pînă la ore înain
tate din noapte. Au ce căuta 
acolo ? Hotărît, nu! Și totuși, 
vin.

Și ne-am decis să aflăm și 
noi cum stau lucrurile.

Loc de intilnire 
Piața Romană, 
o’a 20,30

Barul „Unic". Aglomerație. 
Descoperim multe figuri 
tinere. La o masă, doi de 
vreo șaptesprezece ani. Nu 
par prea entuziasmați.

Facem cunoștință cu tova
rășul Ilie Marinescu. Un om 
trecut de prima tinerețe.

— Vin mulți tineri în local ?
— Destui.
— Ce consumă ?
— Cafele. La noi, coniacul 

e mai scump, așa că cer rom.
— li serviți cu plăcere ?
— Nu. Ar trebui să se ia 

măsuri, să nu mai vină copiii 
prin baruri.

— Sînt, printre ei, obișnuiți 
ai localului ?

— Puțini...
Puțini, dar sînt!

Consfătuirea „detectivilor"

De ce se îndreaptă unii elevi 
(puțini, dar sînt!) spre 
baruri ? Numai pentru că le 
place să consume băuturi 
spirtoase ? Numai pentru că 
le place să fumeze ? Doar ma
joritatea nu fumează și se 
mărginesc să bea răcoritoare. 
Și atunci ? Se pare că se mer
ge la bar pentru „atmosferă". 
Dar atmosfera nu înseamnă 
neapărat fum de țigară. At
mosfera nu înseamnă neapă
rat băuturi spirtoase. Atmos-

fera e generată mai curînd de 
o masă mai joasă sau de un 
scaun mai înalt, de o lumină 
mai discretă sau de un lam
padar modern. Ni se pare că 
propunerea unui 
ospătar de a se 
„baruri" pentru elevi este cu 
totul nepotrivită. Dar se poate 
crea atmosferă și în cofetării
le etern luminate „a giorno", 
cu inscripții cît se poate de 
apoetice pe pereți: „Inspecția 
Comercială de Stat... Anun
țați..." sau, lîngă telefonul 
public din colțul încăperii: 
„Nu scriți pe pereți".

Ni se pare, de asemenea, (lă- 
sînd la o parte răspunderea 
organelor comerciale, întru- 
cît problema ne depășește) că 
o anumită răspundere — și 
încă una serioasă! — pentru 
vizitele colegilor noștri în 
baruri, p purtăm chiar noi, 
elevii. E o problemă spi
noasă ? Este. Dar poate fi a- 
cesta un motiv de a nu o 
discuta ? De ce nu ne ocupăm, 
in ședințele V.T.C., la orele 
educative, în gazetele de pe
rete, și de folosirea timpului 
liber... pe bulevard ? Opinia 
colectivă ar avea destulă 
putere pentru a-i determina 
pe vizitatorii întâmplători ai 
barurilor (sau chiar pe cei 
„pasionați") să-și aleagă un 
alt loc pentru a-și petrece 
timpul. Și atunci ? De ce nu 
punem problema deschis ?

TUDOR DIMITRIU 
ALEXANDRU MATEESCU 
MIRCEA STOICESCU 
DORIN RACHMUTH

tovarăș 
înființa

CLIENȚI"
SI ATÎT?

9
Obiceiul unor teatre de a-i considera pe elevi 

ca pe niște „clienți" cuminți și fără dreptul de 
a protesta cînd le sînt ignorate cerințele, conti
nuă să facă victime... De curind au fost difuzate 
prin școli bilete (pentru duminică 10 martie). Ia 
spectacolul cu opera „Motanul încălțat". Părinții 
copiilor din primele clase au scos banii și au 
plătit. Iată-i pe copii in sală, ascultînd muzica 
operei „Apus de soare”. întrebări febrile :

— Unde e motanul, mamă 7 Cînd vine 7
N-a venit. Buni plătitori, „motanii" au fost 

încă o dată „încălțați". (Mai mulți elevi de la 
liceul 30).

Guma de mestecat, 
în baruri. De ce?

ORA 20. Sîntem toți. Ne
răbdare ! E primul reportaj 
din viața noastră. Nu și din 
viața tovarășului Plecan, cu 
care avem întîlnire peste o 
jumătate de oră.

Ne uităm, prin sticla vitri
nelor, înăuntru, în sala cafe- 
barului „Turist". Nici un 
tinăr.

— Aoleu ! Carnete aveți?
— Ce să facem cu ele ?
— Auzi, întrebare ! Cine 

mai văzut reporter 
carnet ?

ORA 20,15. Ieșim de la pa- 
petărie. In buzunar, fiecare 
poartă cîte un carnețel în va
loare de 1,55 lei. Ieftin! Dar 
însemnările noastre le vor da 
carnetelor o valoare ne
prețuită...

ORA 20,30. Tovarășul foto
graf, tinăr și bun camarad, e 
la datorie.

— Aveți grijă, băieți, poli
tețe și tact...

Vom avea grijă.

a
fără

„Cafe-bar". I se mai spune 
și ..Scorbura". De data asta 
intrăm toți. Frigul! Luăm cite 
o cafea. Ne răspunde tovarășul 
State Nicolae.

— Aici vin mai ales stu
denți și — rar — elevi din 
ultima clasă.

— Dar copii ?
— Destul de mulți. Cum

pără pachete de gumă de 
mestecat. Cu poze. „Sfîntul" 
și alții.

— Dintre elevi, aveți obiș
nuiți ai localului ?

— Am observat că 
des cei care au căzut 
laureat.

— Ce servesc ?
— In ultimul timp,

vin mai 
la baca-

„pepsi".

Coniac sau lapte ?
ORA 20,45. Ne-am hotărît să 

discutăm cu barmanii, cu 
ospătarii. Ne răspunde la în
trebări Ide fapt, numai unora 
dintre noi : ceilalți îngheață 
afară — n-ar avea nici un 
rost să năvălim toți patru), în 
fumul „Turistului", tovarășul 
Mihai Dumitrescu.

— Vin mulți tineri sub 
17 ani pe la dumneavoastră ?

Se consumă foarte mult, 
locul băuturilor alcoolice.

— Dacă, totuși, vă 
băuturi alcoolice, le dați ?

in

cer

ORA 21,45. Afară. Pînă 
acum, în cele trei baruri vi
zitate, n-am găsit nici un copil. 
Există două posibilități:

să fim mulțumiți (ca elevi), 
să ne întristăm 

tectivi").
Sîntem, înainte 

elevi. Nu căutăm pretexte 
(tezele, concursul de muzică 
ușoară televizat), și ne bucu
răm. Foarte bine. Și dacă 
vom găsi copii nici la cel 
al patrulea local, înseamnă 
nu e dracul chiar atît 
negru.

-b
(ca „de-

de orice,

Prețuri nu prea

la punct 
tehnice :

ultimele 
e lumină 

Nu.

... la barul „Dunărea", 
plin. Masă lîngă masă. Media 
de vîrstă a consumatorilor: 
aproximativ 16 ani. Barul e 
situat la etaj și deci nu se 
vede nimic din stradă. Semi
întuneric, 
scumpe.

Se pun 
chestiuni
bună pentru fotografii ? 
Totuși, vom încerca... Doi din
tre noi cer voie și se așează 
la o masă cu trei băieți. Vîrsta 
acestora scade de la stingă la 
dreapta : de la 17, la 14 ani. 
La fel scade și coniacul rămas 
in pahare.

Noi (către cel mai mare) : 
Nu te-am mai văzut la „Du
nărea".

El: Interesant! 
aici.

Nu e unilateral, 
barul „Melody".

Noi: De
nu ?

El : Da* de 
toți trei de la 
nală „Electromagnetica".

Pe masă, un pachet de țigări 
Snagov. Gol. Pe marginea lui 
e lipit un carton cu fosfor de 
la o cutie de chibrituri. Inven
tivitate.

Cel mic (din fotografia a- 
lăturată): Am trimis-o după 
țigări (?) și pe dirigintă. M-a 
prins cu chibrituri și i-am 
spus că mi-au rămas de la 
bucătărie.

E în culmea fericirii.
Ne uităm la ceas: 

Ne așteaptă părinții 
Pe el nu-l așteaptă ? 
ceilalți foarte tineri, 
alte mese ?■

Vin des pe

Cunoaște și

la „Cantemir"

unde! Sîntem 
școala profesio-

Bineînțeles, pînă la urmă, 
poștașul — cel pe care-1 aș
teptam încă de joia trecută 
— a venit. Ba chiar au venit 
mai mulți : unul cu scrisori 
pentru „Pagina elevului", cei
lalți la diferite licee, cu scri
sori pentru unii dintre mem
brii colectivului de redactori. 
(Mai ales pentru fete, nu se 
știe de ce...). Le mulțumim 
din tot sufletul celor peste o 
sută de colegi ai noștri pen
tru urările de succes pe care 
ni le-au adresat. Le vom răs
punde tuturor, pe rînd, în li
mita spațiului.

BIBIC1OIU VIORICA (li
ceul economic, Caracal): 
„Cea mai înflăcărată dorință 
a mea e să mă considerați de 
astăzi prietena voastră adevă
rată". S-a făcut ! Pentru în
ceput, acceptăm propunerea 
ta de a urmări „unele preo
cupări și înclinații mai deose
bite ale elevilor" și te rugăm 
să scrii un reportaj-anchetă 
din școala ta (să-i zicem : „A 
doua pasiune" ?) despre „pa
siunile personale" ale colegi
lor (teatru, cinema, filatelie, 
culegerea de fotografii etc). 
Ce părere ai ?

B1G1U GEORGE (liceul 
seral, Salina Slănic) : Succes 
la examenul de bacalaureat! 
O să-ți ținem pumnii...

găsească în el un „idol“, în 
sensul în care înțelege el no
țiunea (sau, mai precis, n-o 
înțelege). Adevărul e că pro
blema cu „idolii" ne frămîn- 
tă pe toți — și greutatea 
cea mare este de a găsi solu
ții. Ancheta mi-a plăcut, pen
tru că nu a suferit de mono
tonie și a dovedit că și noi 
știm cîte ceva, că și noi în
cercăm să aflăm cum să mer
gem drept".

CONSTANTINESCU 
G. (liceul „Alexandru Odo-

idoli răspunsul meu este 
„NU". Voi încerca să lămu
resc în cîteva cuvinte această 
afirmație. Personal mă preo
cupă o gamă foarte variată 
de domenii, pe care doresc 
să le cunosc cît mai profund: 
cele mai recente cuceriri ale 
științei, teatrul și muzica, li
teratura și filmul, sportul și 
pictura, Poate că aș reuși să 
rezum toate acestea într-o 
singură expresie : tot ceea ce 
e făurit de om și pentru om. 
Mi-am făurit și un ideal : do
resc să studiez fizica, să de-

bescu", Mizil) : înțelegem din 
epigrama ta că Pagina noastră 
ți s-a părut reușită, 
bine, dar așteptăm 
mai... ascuțite.

Ne pare 
epigrame

ora 23. 
acasă.

Dar pe 
de la

I. B.: (liceul „Mihai Vi
teazul", clasa a X-a S) : De ce 
nu-ți scrii numele întreg ? 
Am vrea să te cunoaștem, cu 
atît mai mult cu cît ne-ai 
scris cu seriozitate și exigen
ță... Materialele pe care le 
vom primi de la tine vor fi 
semnate, nu ? Iată și părerea 
ta despre ancheta cu „Idolii": 
„Din anchetă nu se desprinde 
o concluzie <' 
fapt nici nu prea cred 
trebuia trasă, pentru că știu 
că sentința n-o s-o dăm noi, 
ci viitorul. Dacă mi-ar place 
cineva, dacă mi-ar fi prieten 
— și nu neapărat „idol", nu 
contează asta — l-aș socoti 
pur și simplu prieten, chiar 
dacă ar fi vorba despre cine
va căruia nu i-am făcut ni
ciodată cunoștința, pe care-1 
știu doar din cărți sau de la 
cinema. Sînt convinsă, de a- 
semenea, că anonimul admi
rator al „dramatisniluî" 
Shakespeare va continua să

BORCĂNESCU
(liceul „Emil Racoviță") : „Ar 
fi bine să anunțați, cu o săp
tămînă sau două înainte, su
biectul de care vă veți o- 
cupa. între timp, unii dintre 
elevi, dornici să colaboreze la 
Pagină, ar putea să se infor
meze și să vă trimită mate
rial." De acord ! Ne gîndim 
la o anchetă cu tema : „Ce 
căutați în viață : obișnuitul 
sau extraordinarul ?“ 
vrea să ne ajuți ?

MIHAI

N-ai

vin profesoară. Țin mult să-mi 
realizez acest plan de viitor. 
In toate aceste preocupări ale 
mele, nu am un om după ale 
cărui comportări să mă că
lăuzesc. De fapt, ar trebui să 
zic : nu cunosc un singur 
om, ale cărui comportări aș 
dori să le am și eu. Admir 
foarte mulți oameni : pe unii 
pentru felul cum știu să se 
comporte cu semenii lor, pe 
alții pentru aptitudinile sau 
cunoștințele pe care le au 
într-un domeniu sau altul, ori 
pentru cultura lor generală. 
La alții admir talentul, pute
rea de muncă și perseveren
ța".

clară — și de
1 că

Ora- 
cele 

ni le 
auzi-

PIȚ IOAN (liceul 1, 
dea) : Ne-au interesat 
două întîmplări pe care 
povestești. Păcat că sînt 
te de la alții. Am vrea să ne
scrii, în primul rînd, despre 
lucruri pe care le-ai trăit tu.

DRĂGAN VIORICA (li
ceul 1, Bistrița) : Cităm din 
scrisoarea ta atît de intere
santă : „La întrebarea „Aveți

★
prieteni, așteptăm 
tgportaje, știri, pro-

Dragi 
de la voi 
puneri.

Două rugăminți :
1. Scrieți-ne pe o singură 

parte a hîrtiei și — dacă se 
poate — citeț I

2. Materialul literar (poezii, 
schițe) puneți-1 într-un plic 
cu mențiunea : Pentru „Pre
ludiu" !

ELEVUL DIN BANCA 
A TREIA

A DISPĂRUT UN REPORTER!
Miercuri, 6 martie. Liceul 

15. Ora 15. In clase, liniște. 
Privirile sînt îndreptate spre 
difuzor. Se aud niște zgomo
te nedefinite, două împușcă
turi și un țipăt. O voce de 
fată anunță :

— Regretăm că nu vă pu
tem răpi cele cîteva minute

atît de mult așteptate. Emi
siunea pregătită de ciasa a 
X-a I nu poate avea loc. Re
porterul care aducea mate
rialul radiofonic a dispărut. 
Ne temem că a fost asasinat 
de chiulangii.

Stupoare ! Triumf pe fețe
le adversarilor ! Dar, bine-

înțeles, emisiunea a conti
nuat. Și a avut succes.

De altfel, astfel de emi
siuni au loc de două ori pe 
săptămînă. De fiecare dată 
răspunde de organizarea lor 
o altă clasă.

Ce părere aveți 7 Nu e o 
inițiativă bună 7

O frumoasă tradi
ție se formează la 
liceul „Ion Neculce". 
După expoziția fol
clorică, realizată cu 
obiecte adunate din 
țară de elevi, s-a 
organizat expoziția 
personală de pictură 
a elevului Radu Că- 
tusanu din clasa a 
X-a. Iată. deci, că 
nu toată lumea se 
teme de acea fan
tomă care se numeș
te : „încurajarea ve
detismului !“

★
Dacă teatrele noas

tre îl cam „uită" pe 
Caragiale, iată că un 
grup de elevi din 
clasa a X-a de la li
ceul „Dr. Petru Gro-

za“ pregătesc pune
rea în scenă a unei 
dramatizări după nu
vela „Kir Ianulea".

revista 
cărei 

a apă-

..Gheor- 
există o 
teatrală 
reperto- 

piese

Și Ia liceul 
ghe Lazăr" 
activitate 
intensă. Din 
riu fac parte 
de Slavomir Mrozek 
și de Romulus Vul- 
pescu. Din alte școli 
primim 
asemănătoare, 
converg oare

informații 
Nu 

aceste

inițiative spre aceea 
de a se înființa un 
studio de teatru al 
elevilor ?

★
Pe lîngă 

„Funigei", al 
prim număr
rut de curînd, cena
clul liceului „I. L. 
Caragiale" are o me
todă eficace și origi
nală de a se face 
cunoscut amatorilor 
de literatură din rîn- 
dul elevilor. în holul 
școlii, pe lîngă gaze
tele pe care le „pre- 
miasem" săptămînă 
trecută, se găsește 
un panou unde pu
tem citi cele 
prezenta tive 
ale poeților

mai re
creații 
școlii.

La început a fost Pithia. 
Era preoteasă, locuia la Delfi 
și răspundea la întrebări, la 
aproape orice întrebări. Se 
pare că dădea răspunsuri a- 
landala, din care puteai să 
înțelegi ce-ți convenea. Dat 
asta nu-i scădea faima, pen
tru că era lucru verificat că 
prin gura Pithiei vorbeau 
zeii. Și nu le puteai cere zei
lor, care nu absolviseră nici 
măcar opt clase, să se expri
me limpede și corect ca un 
candidat la filologie.

Li se spunea acelor răspun
suri, date în stare de transă, 
„oracole". Și lăcașurile unde 
se puneau întrebări (erau și 
altele, nu numai la Delfi) tot 
„oracole" se numeau.

Astăzi, „oracolele" sînt 
niște simple caiete : cu între
bări, dar mai ales cu răspun
suri. Răspunsurile nu mai sînt 
ale zeilor, ci ale prietenilor 
sau ale cunoștințelor. Cum a- 
rată „oracolele" ? Au, uneori, 
pe copertă, floricele, îngerași 
sau vrăbiuțe și circulă mai a- 
les prin școli. Oricine își 
poate confecționa un aseme
nea „oracol". Scrie cîteva în
trebări, cîte una în capul fie
cărei pagini — și dă caietul 
altora, să răspundă. întrebă
rile ? Unele sînt filozofice : 
„Ce e viața ?“, „Ce e moar
tea" ?, „Ce e prietenia ?“. Al
tele au un ton mai puțin 
grav : „Ce ochi vă plac 
„Simpatizați pe cineva ?“. 
Sînt și întrebări ridicole : „Iu
biți din dragoste sau din in
teres ?“. Te gîndești și încerci 
să răspunzi. In fond, și Mar
cel Proust, și Paul Verlaine, 
și Arthur Rimbaud aveau „o- 
racole", iar Stendhal a răs
puns și el la întrebările din- 
tr-un „oracol" ; nu s-a simțit 
luat peste picior ca Busuioc 
Ioan de la liceul 3C care răs
punde la întrebarea : „Ocu
pația că e : „conțopist pre
matur", și care spune că mu
zica lui preferată este cea 
fonfăită, că adoră ochii de... 
bou și că, după părerea sa.

• ••••«
„sărutul este o transmitere de 
microbii" (îi respectăm orto
grafia).

De fapt, întrebările „ora
colelor" — cu condiția să fie 
luate în serios — pot să-i 
prilejuiască celui care vrea 
să răspundă un util ceas de 
meditație. Sigur că nu poți 
lămuri în zece cuvinte „ce e 
prietenia", dar zece cuvinte 
inteligente se pot scrie... (Și 
de ce nu mai multe ? Proprie
tarii „oracolelor" greșesc cînd 
nu lasă pentru răspunsuri 
decît un loc restrîns. Cînd 
vezi că n-ai decît un rînd la 
dispoziție ca să arăți „ce este 
fericirea ?“ îți vine să te lași 
păgubaș sau dai un răspuns 
într-o doară...). S-a spus de 
către unii, s-a susținut cu 
tărie de către alții, că aceste 
„oracole" sînt niște prostii ! 
De ce ? Oare n-au citit pri
ma pagină a „oracolelor" în 
care, alături de rugămintea 
de a răspunde serios și sin
cer, e scris și scopul : „O a- 
mintire frumoasă pentru anii 
viitori" ? Pot deveni „ora
colele" amintiri frumoase ? 
Cu siguranță că da !

In „oracolele" pe care 
le-am adunat (opt plus unu. 
la număr) apar păreri despre 
dragoste, despre școală, des
pre cinematograf... Să le cer
cetăm pe rînd și — în înche
iere — să-i acordăm un loc 
și lui „plus unu".
ÎNCEPEM cu școala

...nu din complezență, ci 
pentru că așa ne îndeamnă 
caietele. Intr-adevăr, întrebă
rile despre școală sînt — în 
șapte din cele opt „oracole” 
— primele. Incontestabil, asta 
spune mult despre rolul 
imens pe care-1 joacă școala 
în viața noastră. Iată un „o- 
racol" de la liceul 15. începe 
cu o întrebare destul de ne
potrivită : „Ce profesie a- 
veți ?“, nepotrivită pentru că: 
„La această dificilă vîrstă, ce 
profesie poți avea decît de 
elev după cum observă 

Dănescu Ileana. întrebările 
continuă cu una interesantă : 
„Ce părere aveți despre școa
la unde învățați ?“. In timp 
ce unii dau răspunsuri de ge
nul : „Ori dracul, ori școala, 
tot aia e !“, alții se mulțu
mesc să răspundă fie că : „Nu 
știu ce părere am despre ea", 
(M. M„ clasa a X-a), alții se 
pronunță laconic „pentru" : 
„Bună 1“ (Torok Dezideriu, 
Constantinescu Dan și alții). 
Concluzia ar fi destul de tris
tă. Dar răspunsurile la în
trebarea următoare („Ce

profesori v-au plăcut mai 
mult ?“) denotă, contrar 
unor afirmații anterioare, 
un sincer atașament față de 
școală. La această întrebare 
se scriu răspunsuri care dove
desc simpatie sau chiar dra
goste față de profesori ; une
le dintre ele aparțin chiar ce
lor care-și mărturiseau visele 
războinice în care școala era 
prima victimă. Nucă Viorica, 
de pildă, declară că iubește 
și admiră cinci tovarăși pro
fesori și tovarășe profesoare, 
uitînd că pe pagina anterioară 
declarase că părerea ei des
pre școală e „cam proastă". 
Cum poți avea o părere 
proastă despre o școală unde 
îți iubești aproape toți profe
sorii, numai Viorica ar putea 
să ne lămurească... Dacă nu 
cumva a dat primul răspuns 

fără să se gîndească prea 
mult...

Iar faptul că toți cei 20 de 
elevi de la liceul 15 au sen
timente de admirație pentru 
unul sau mai mulți dintre 
dascălii lor, noi îl socotim un 
motiv de bucurie.

CINEMATOGRAFUL

Mai multe dintre întrebă
rile tradiționale ale unui „o- 
racol" ce se respectă se re
feră la genurile de filme pre
ferate.

La întrebarea clasică : „Ce 
filme preferați ?“ au răspuns, 
în „oracole", elevi ai claselor 
a VIII-a, a IX-a și a X-a. 
Clasamentul întocmit după 
răspunsurile elevilor unei cla
se a VIII-a arată astfel : pe 
locul I, formula „aventuri — 
spionaj — western", urmată 
la mare distanță de filmele 
„muzicale" și chiar de filmele 
„legendare". Elevii de clasa 
a IX-a răspund asemănător, 
dar apare preferința pentru 
filmele „de dragoste", precum 
și pentru „filme psihologice". 
Colegii noștri din clasa a 
X-a preferă și ei filmele de 
aventuri, dar filmele de dra
goste și filmele muzicale cîș- 
tigă teren. De asemenea apar, 
ca noutate, filmele „care a- 
duc ceva nou în genul res- I

pectiv", precum și filmele 
„care pun probleme".

Este semnificativ faptul că 
la a doua întrebare („Ce fil
me v-au plăcut mai mult ?“), 
răspunsurile nu sînt : „Wine- 
tou", „Fantomas", „Cleopa
tra", „Angelica", ci: „Un băr
bat și o femeie", „Zorba 
grecul", „A fost cîndva hoț", 
„Mînăstirea din Parma", 
„Mondo Cane". E adevărat 
că „A fost cîndva hoț" este 
și film de aventuri, că „Un 
bărbat și o femeie" e un film 
de dragoste1, că muzica lui

Theodorakis din „Zorba gre
cul" a avut mult succes. Dar 
dacă, după prima serie de răs
punsuri, începusem să credem 
că instituțiile care se ocupă 
de difuzarea filmelor au drep
tate în modul în care fac 
selecționarea, titlurile filmelor 
citate ne dau speranța că în 
curînd vom vedea la fel de 
mulți colegi la „Cenușă și 
diamant", ca și Ia, să zicem, 
„Blestemul rubinului ne
gru".

IUBIȚI ?

Dacă în legătură cu cine
matograful și — în parte — 
cu școala, cele mai multe răs
punsuri au fost serioase, în 
legătură cu problemele senti
mentale se răspunde în gene
ral cu glume. Motivul ? In- 

trebările li se par multora 
indiscrete. (Au dreptate ? 
Cam au...).

„Iubiți ?“. Din 30 de elevi 
care răspund la întrebare, în 
„oracolul" la care ne-am o- 
prit, 18 iubesc, 5 nu sînt lă
muriți despre ce e vorba, 2 
nu sînt siguri dacă iubesc sau 
nu, iar ceilalți nu răspund.

„Pe cine ?“. Curios lucru, 
în general băieții iubesc fe
tele și fetele băieții. Cu două 
excepții. Moraru Ion Stelu 
(liceul 30) care iubește „pi
sica bunicii" și Onița Zoia (li

ceul 28) care declară : „eu mă 
iubesc pe mine".

„Vă iubește ?“ „Mă ener
vezi !“ răspunde Mimi. Cei
lalți, enervați sau nu, răs
pund : „Da !“, „Nu !“, „In- 
treab-o pe ea !“. Sînt și tra
gedii, deși cei mai mulți n-au 
suferit decepții în dragoste 
sau în prietenii. Diacopol A- 
ristide „nici nu vrea să-și 
mai aducă aminte", iar Mo
raru, bineînțeles, suferă a- 
mamic din pricina pisicii a- 
dorate.

„Cum arată persoanele iu
bite ?“. „Seamănă cu Alain 
Delon". De ce ? Pentru că 
„are 1,89 și e foarte simpa
tic". Nu e nevoie să vă de
scriem pisica lui Moraru. în 
general, băieții preferați sînt 
înalți. Din 21, 20. Sînt prefe
rați ochii albaștri. Pentru 

Stoica Cristina, însă, frumu
sețea n-are importanță :

„Nu iubi frumusețile trecă
toare,

Ci caracterele care sînt £tît 
de rare".

Evident, prea evident, ver
surile Cristinei sînt slabe. Dar 
îndemnul ei de a fi atenți și 
la altceva decît Ia cei „1,89 
înălțime" nu e cu totul ne
potrivit. Sîntem convinși că 
autorii răspunsurilor n-au 
luat în serios întrebările și 
n-au spus întotdeauna a- 
devărul. Ne e greu să credem 
că, în realitate, nu-i intere
sează nici inteligența și nici 
calitățile sufletești ale celor 
simpatizați.

Dar unele răspunsuri care 
justifică minciuna în dragos
te („sigur că nu spun ade
vărul, că doar nu e priete
nie") te pun pe gînduri... 
După cum nu ne poate lăsa 
nepăsători o tendință de a 
lua dragostea în derîdere, de 
a o privi ca pe un sentiment 
trecător, fără prea mare în
semnătate. „Azi una, mîine 
alta, mă descurc eu" cum 
spune un elev. De !

UN PORTRET

Din ultimul „oracol" („plus 
unul"), vom urmări răspunsu
rile unei singure eleve.» Se 
numește Mady și e din 
București.

— Ai să fii sinceră cînd 
ai să scrii în acest caiet ?

— Da, da, da.
Argumente pentru o lec

tură captivantă.
Scrie, de la început, că iu

bește, că e îndrăgostită de la 
14 ani. Pe el îl cheamă Duțu. 
E înalt și are ochii negri.

Urmează o întrebare al 
cărei răspuns ne pune pe gîn- 
duri.

— Cînd l-ai cunoscut ?
— Cînd l-am cunoscut și 

pe Gigi și eram supărată cu 
Nelu.

Asta, la 14 ani. Devenim 
un pic circumspecți.

Prietenei îi lasă amintire 
niște versuri șchioape : 
„Dacă aș fi o pictoriță, 
Eu pe tine te-aș picta 
Și te-aș pune la inimioară, 
Să nu te pot uita".

Mă rog, sentimentele sînt 
totuși frumoase. Păstrăm în 
continuare speranțe.

— Ce e fericirea ?
— Ceva plăcut.
Cam sărăcuț răspuns. E 

limpede că nu se omoară 
Madv cu literatura 1 Și nici 
cu gînditul.

Dar apare și ultimul răs
puns, brutal ca o lovitură :

— Ce sporturi practici ?
O î^’-ebare simplă, natura

lă, cotidiană.
— Handbalul și sportul 

de noapte : plimbările și mai 
ales coniacul.

Comentariile sînt inutile și 
sarcasmul nelalocul lui. Mady 
ne îngrijorează. Ne îngrijo
rează profund.

Printre colegii voștri nu se 
găsesc și unii care seamănă 
cu ea ? Chiar dacă nu au a- 
juns atît de departe... Ce să 
facem ca să-i determinăm să 
aibă o altă atitudine față de 
învățătură și față de dra
goste ?

PE CURIND !
Cred că am căzut de a- 

cord că nu „oracolele" — și 
nu întrebările lor — ci graba 
sau superficialitatea noastră 
sînt de vină că întîlnim în 
ele atîtea prostii. Amintin- 
du-vă că ceea ce se cere ce
lui ca^e completează un „o- 
racol" este, în primul rînd, 
seriozitate și sinceritate, vă 
anunțăm că, în „Pagina" 
noastră viitoare (peste două 
săptămîni, pentru că miercu
rea care vine e rîndul „Prelu- 
diilor"), vor apărea cele

ZECE ÎNTREBĂRI, PEN
TRU „ORACOLUL" PAGI
NII ELEVULUI .

Comentarii de 
GABRIEL GEORGESCU 
și ILEANA MURGESCU



ALTE OPINII LA
Părinților noștri le plăcea 

ca și nouă să exploreze tim
pul. Cu unele deosebiri. Tre
cutul îl explorau, de pildă, ca 
și noi: făceau istorie. La mo
dul științific sau romanțat, 
dar istoric. Cu viitorul pro
cedau de regulă altfel. De 
astă dată devenea metodă vi
sul : utopii, himere de multe 
ori, o vagă intuiție în cazuri 
mai fericite. Ceea ce se do
rea, dar nu se putea trăi în 
condițiile date, se postula pen
tru un viitor nedeterminat sau 
chiar intr-o „viată de din
colo".

Astăzi viitorul noi încercăm 
să-l prospectăm. Nu-l mai ci
tim nici în zborul păsărilor 
sau în zodiac si nici nu mai 
căutăm să-l ghicim în cafea. 
Metoda nu e încă în toate do
meniile fructuoasă, dar ca teo
rie se ține pe picioare. Sini 
însă domenii unde se pot ob
ține bune rezultate, iar în al
tele e bine să încercăm.

Modelarea și prospectarea 
viitorului nu constituie numai 
o modă, deci. Ne putem astfel 
permite ca din date contem
porane, să elaborăm un mo
del uman pentru anul 1985. 
Ce va putea fi, de pildă, în 
1985, generația care pășește 
azi peste pragul majoratului ? 
Întrebarea se pune, de fapt, 
și ea cere un răspuns. Să cău
tăm să-l dăm.

Mai întîi să încercăm însă 
să dăm răspuns la o altă în
trebare prealabilă : de ce ale
gem anul 1985 ? să zicem pen
tru că e o dată, care privește 
și pe tinerii de care am vor
bit și pe noi. Pe noi pentru 
că ei sînt urmașii noștri; pe 
ei pentru că. la această dată, 
vor prelua din plin responsa
bilități majore in fața istoriei. 
Anul 1985 poate fi privit. oa
recum, apoi, ca un moment de 
bilanț, popas și respirație a- 
dîncă, înainte de saltul în mi
leniul al treilea.

Care sînt datele pe care 
putem lucra ?

Tineretul, care pășește a- 
cum în majorat are de fapt 
un statut, care poate fi un 
bun punct de plecare pentru 
un model. Cîteva trăsături îl 
caracterizează în mod destul 
de clar : el constituie o masă 
instruită, în ansamblul popu
lației țării, mai instruită decît 
înaintașii (aproape totalitatea 
lui are o școală de șapte sau 
opt clase, un număr de 5—6 
ori mai mare decît în trecut, 
de indivizi, din rîpdurile lui 
au urmat o școală medie și 
tot de atîtea ori mai multi 
învățămîntul superior); cuno
ștințele pe care ei și le-au în
sușit — și cantitativ, dar mai 
ales calitativ — realizează o 
adevărată mutație în concep
ția despre natură, societate și 
om ; el are posibilități de in
formare rapidă și cuprinză
toare, cum nu au avut înain
tașii, iar conținutul informa
ției pe care o primește este 
eminamente laic. El nu mai 
admite zei, existențe care tră
iesc pe un credit niciodată 
onorat. Și nu mai acordă cre
dit nici dogmelor, de nici un 
fel.

Se mai pot adăuga, evident, 
la cele de mai sus, o seamă 
de trăsături morale, de care 
obișnuim să ne plîngem une
ori. Acestea însă nu-s esen
țiale, după părerea nostră și 
nici cu tendință de perma
nentă. Chiar dacă unele sînt 
destul de plictisitoare. Ele-s 
deprinderi morale, nu morala 
însăși. Deprinderile morale 
sînt condiționate obiectiv de 
împrejurări, iar subiectiv se 
realizează printr-un proces de 
substituire a unor mecanisme 
raționale, celor de natură in
stinctivă. Nu de la sine, desi
gur, ci cu efort susținut. Lu
crurile nu se vor petrece ast
fel nici cu tineretul de azi. 
E cazul credem să nu ne așe
zăm prea rigid pe pozițiile 
celor ce cu aere de predica
tori dau excelente sfaturi, 
cînd nu mai pot da exemple 
proaste.

Acesta e tineretul de azi — 
că ne place, că nu ne place. 
Și de fapt el merită să ne 
placă. Pentru că e al nostru, 
opera noastră.

In fața acestui tineret ge
nerația adultă de azi ia ati
tudini diferite. Una dintre 
cele mai îngrijorătoare, după 
părerea noastră, este cea eti
chetată uneori cu o expresie 
destul de grăitoare: „demi
sia părinților" — demisie din 
funcția lor de autoritate mo
rală și de îndrumători. Lucrul 
acesta se petrecea și altădată, 
dar numai cu o minoritate 
de părinți, aceia ai căror copii 
„parveneau" cu greu atunci 
să pătrundă într-o stare so
cială superioară lor. Și asta 
cu sacrificii mari din partea 
lor. Acum fenomenul are con
diții de generalizare. Sîntem 
contemporani ai formării unui 
complex de inferioritate la o 
bună parte din masa adulți- 
lor, pentru că procesul de 
parvenire social-culturală este 
masiv. Fenomenul atinge in 
bună măsură nu numai pe 
părinți (educatorii „naturali") 
ci chiar pe educatorii „en 
titre". Aceștia, dacă au o mai 
mare experiență decît tinerii, 
nu au întotdeauna cunoștințe 
mai multe. Cunoștințe la ni
velul științei si tehnicii mo
derne. Lucrul acesta poate să 
devină periculos, dacă n-a în
ceput chiar să fie.

Vom adăuga tabloului fci-

grijorărilor noastre încă o con
statare, care ține tot de di
ferența de viziune a lumii 
intre vîrstnici și tineri: E 
vorba de modul de apreciere 
a comportamentului uman și 
de criteriile de sancționare a 
actelor socotite bune sau rele.

Modul religios de apreciere 
a sancționat și sancționează 
ce e bun și ce e rău, cu pre
tenția de a se face prin a- 
cesta interpretul voinței di
vine. In acest spirit, cel ce 
calcă norma e un „păcătos", 
răspunzător total și singur de 
fapta sa. Pe aceasta nici nu o 
poate repara în fond, ci doar 
„ispăși", acceptînd o pedeapsă 
salvatoare sau grația divină.

Un secol și jumătate de 
psihopatologie și sociologie au
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adus însă un alt mod de abor
dare al acestor probleme. In 
general, azi cel ce calcă norma 
nu mai e socotit un păcătos, 
ci o victimă sau un bolnav. 
Individul nu mai e socotit el 
responsabil de fapta sa, ci 
condițiile care l-au format și-l 
determină să acționeze, cum 
acționează. Împins pînă la li
mită, raționamentul acesta 
n-ar admite în realitate decît 
o concluzie: fiecare acțio
nează în strict și fatal deter
minism — să lăsăm ca situa
țiile să se rezolve în mod fi
resc, la fel.

Această concepție, destul 
de obsedantă, paralizează 
multe conștiințe contempo
rane și e frînă pentru acțiu
nea educativă. Si nu e nici 
justă. Fiecare om își dă seama 
de acest lucru, îl simte. Chiar 
și cei ce contravin normei, 
în momentul infracțiunii 
chiar. Uneori chiar mai mult 
atunci. De ce ? Pentru că 
simțul responsabilității este 
parte integrantă esențială con
științei umane însăși. A apă
rut și se dezvoltă filo și onto
genetic cu aceasta. De la orice 
putem abdica, de la responsa
bilitate nu.

Pot demisiona în acest caz 
părinții și educatorii din po
zițiile și responsabilitățile lor? 
Firește că pot. Dar nu e bine. 
Și din demnitatea de om, de 
ființă conștientă în genere, 
putem demisiona dacă vreți, 
dar atunci, reduși la instincte, 
nu mai sîntem oameni. Alt
ceva este însă tot așa de ade
vărat : că responsabilitatea nu 
trebuie să o concepem rigid 
și unilateral. Vîrstnicii, pă
rinții și educatorii se simt 
responsabili față de dezvolta
rea tineretului, dar nu trebuie 
să pierdem din vedere că sen
timentul responsabilității a- 
pare și se dezvoltă și la tine
ret, sentimentul responsabili
tății în genere și cu deosebire 
al responsabilității față de sine 
însuși.

în măsura în care acest lu
cru are loc, autoritatea res
ponsabilă trebuie să lase loc 
de manifestare responsabili
tății proprii. Sau să colabo
reze cu ea. Este adevărat că 
spontaneitatea, care caracte
rizează activitatea tineretului 
creează adesea probleme ; dar 
tot atît de adevărat este că 
viața socială și solidaritatea de 
generație a tineretului nu e 
ceva amorf. Există — se 
naște și se dezvoltă, așa cum 
se naște și se dezvoltă para
lel una individuală. Ea se a- 
lege și se structurează dina
mic și spontan, dar pornind 
de la aceasta, ca o posibilitate 
ea poate fi cultivată. Aici e 
loc pentru o armonioasă cola
borare a generațiilor. Să încu
rajăm și să ajutăm apariția și 
dezvoltarea fenomenelor de 
solidaritate în responsabilita
te, a elementelor ce se mani
festă in acest sens, să le dăm

posibilitatea de a crea, prin a 
ei, nuclee conștiente de rolul 9 
lor, pe această linie.

De aci răsare necesitatea de a 
a delimita funcțiile și obliga- 9 
țiile, pentru fiecare generație.
Iar eu m-aș referi cu deose- gb 
hire la generația adultă. A- 9 
ceasta este „autoritate", în 
sensul cel mai larg al cu- A 
viatului. „Autoritas" la origi- ™ 
nă a însemnat putere, drept 
de hotărire, impuls spre crea- A 
ție, ca și, mai ales, răspunde- 
re. Și a mai însemnat pildă. 
Orice generație „in actu" este A 
o autoritate în aceste înțele- 
suri, care se rezumă în expe
riență și în exemplu și care a- A 
trage după sine obligații. Cel 9 
puțin trei mai evidente.

O primă obligație: gene- gh 
rația adultă trebuie să fie la 
nivelul contemporaneității, iar 
pentru aceasta, în condițiile 
progresului rapid al științei și 9 
tehnicii moderne, trebuie să 
învețe — să învețe continuu. 
Cînd ? Cum ? Trebuie să-și 9 
găsească timp ca și mijloace.

Se spune despre civilizația A 
modernă că este o civilizație ” 
a timpului liber. Progresul cre
ează condiții pentru creșterea A 
timpului liber, deci pentru el w 
însuși, pentru o civilizație tot 
mai ridicată. Părerea noastră 9 
este că, tocmai pentru această 
funcțiune a sa, însăși concep
ția despre timpul liber se va 
schimba. Dacă o parte din a- 
ceasta va însemna, ca pînă a- 
cum, odihnă, lipsă de activi- 9 
tate, răgaz și visare (acel 
„otium" al anticilor), o altă 
parte nu va întîrzia în schimb 9 
să se organizeze și să-și pre
cizeze rosturile. El va intra 
cu siguranță ca timp de pre- 9 
gătire și perfecționare con
tinuă. pentru continua perfec
ționare a producției și a mo- 9 
dului de viață.

Pentru producția necesară, 
desigur mult mai abundentă, 9 
va fi necesar, probabil, in
tr-un viitor mai îndepărtat, 
un timp de continuă pregă- 9 
tire și perfecționare a cadrelor 
mai mare chiar decît timpul, 
de producție propriu-zis. Iar 9 
acest lucru va fi valabil deo
potrivă. și pentru tineri, dar — 
mai ales pentru adtilți. — 9 
pentru a nu rămîne în urma 
vieții. Și, evident, a tinerilor. —

O altă obligație. Dacă gene- 9 
rafia tînără are dreptul să se 
manifeste, pentru a se îm- 
plini conform cu aspirațiile 9 
sale legitime, dacă are dreptul 
și obligația de a-și asuma res- 
ponsabilități majore în acest 9

Este greu să ne închipuim 
imaginea României peste cei 
17 ani care ne despart de 
anul 1985. Ca urmare a pro
gresului. științific și a progre
sului social-cultural, interva
lele istorice devin acum din 
ce în ce mai bogate în fapte. 
Totuși, unele aspecte pot fi 
întrevăzute aproape cu certi
tudine, altele pot rezulta cu 
oarecare grad dc probabilitate 
din extrapolarea ritmului ac
tual de dezvoltare, cu toate că 
surprizele nu sînt excluse.

Nu trebuie uitat că dezvol
tarea viitoare a omenirii va 
fi în continuare sub semnul 
științei și tehnicii : se apre
ciază că în următorii 15 ani 
cunoștințele științifice, desco
peririle și invențiile se vot 
dubla ; cu alte cuvinte, în 
intervalul de care ne ocupăm 
numărul și importanța desco
peririlor științifice și al inven
țiilor vor depăși pe cele ale 
descoperirilor și invențiilor 
din tot trecutul istoric pînă 
în prezent.

Aprecieri ale specialiștilor 
arată că ne putem aștepta în 
acest interval de timp la des
coperiri și realizări care vor 
influența mult dezvoltarea o- 
menirii ; se vor obține printre 
altele, la scară comercială, pro
teine din produse petroliere, 
se va înlătura lipsa de apă, 
industrială și de uz comun 
prin desalinizarea economică 
a apei de mare și se va pro
duce industrial albumina sin
tetică pentru scopuri alimen
tare.

Printre țările lumii, ritmul 
de dezvoltare a României în
dreptățește cele mai optimis
te speranțe. România anului

1985 va fi rezultatul muncii 
creatoare a întregului popor, 
al politicii științifice a parti
dului. Industria chimică, di
namizată de cuceririle științi
fice și tehnice, își vș ridica 
ponderea economică. Cu o 
producție de peste 10 ori mai 
mare decît cea actuală ea va 
contribui și mai mult, direct 
sau indirect, la bună starea

rapid al științei și tehnicii, 
școlile nu vor putea să reali
zeze pregătirea specialiștiloi 
dacă nu vor adopta pe par
curs modificări în structură și 
în programele lor conforme 
cu cerințele modeme. Este 
necesar ca specialistul să aibă 
o pregătire fundamentală si
gură, însușită în liceu și fa
cultate ; matematica, fizica,

constituie o infirmitate inte
lectuală care la noi mai exis-, 
tă. Nu-i de ajuns de completă 
actuala programă a limbilor 
străine în facultăți. Deci, mai 
multe ore pe săptămînă, re
zervate învățării de limbi 
străine.

Specialistul anului 1985 va 
fi un om muncitor, creator 
pasionat, uneori obsedat de

Specialiștii vor forma
CHIMII INDDORmiA

generală în toate domeniile 
vieții : alimente, medicamente, 
îngrășăminte agricole și anti- 
dăunători, îmbrăcăminte 
încălțăminte, materiale 
construcții și înlocuitori 
metale, iată doar cîteva 
diversitatea produselor sale.

în anii viitori, specialiștii 
vor forma elitele națiunilor. 
Creșterea, pregătirea și mai 
ou seamă selecționarea aces
tora sînt îndatoriri vitale și 
actuale ale fiecărei țări. Tot 
o îndatorire este și aceea de 
a folosi rațional aceste elite, 
adică acolo unde ele pot da 
eficiență maximă.

Față de progresul atît de
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electronica vor fi instrumen
te de lucru pentru toate do
meniile științei și tehnicii. Mî- 
nuirea calculatoarelor electro
nice va fi tot atît de comună 
ca riglele de calcul ale ingi
nerilor din zilele noastre.

Pregătirea generală include 
și cunoașterea limbilor străi
ne, direcție în care învățămîn
tul de toate gradele, în spe
cial cel superior, ar trebui să 
acorde o mai mare atenție. 
Aceasta pentru că necunoaș
terea la perfecție a cel puțin 
două limbi de mare circulație

știința sa, curios, perseverent, 
îndrăzneț, optimist, cu jude
cată independentă lipsită de 
prejudecăți, cu calități de con
vingere prin fapte, vorbă și 
scris, doritor să se afirme în 
domeniul său de activitate. 
El va fi în același timp un 
om înaintat al societății și ci
vilizației din care face parte 
și va putea gusta din toate 
comorile de artă și știință a- 
cumulate de omenire de-a 
lungul mileniilor.

Specialiștii anului 1985 sînt 
actualii studenți și elevi ai

școlilor noastre. De modul 
cum ei sînt pregătiți astăzi, 
de modul cum le sînt stimu
late aptitudinile și talentele, 
de modul cum sînt selecțio
nați, încurajați și ajutați, de
pinde în mare măsură nivelul 
pe care România îl va atinge 
în anul 1985. De aceea, con
sider că mai avem multe lu
cruri de rezolvat. Trebuie îm
bunătățită continuu pregăti
rea studenților. Și pentru ca 
să nu vorbesc doar la modul 
general, propun să se introdu
că grupe de specializare în 
cadrul secțiilor existente în fa
cultăți. Fără a putea pretinde 
de a scoate experți care din 
prima zi după terminarea 
cursurilor universitare să dea 
randamentul maxim, aceste 
grupe vor ar ea capacitatea de 
a depista și forma pe cei mai 
talentați studenți. Mai precis, 
în vederea mea, pregătirea 
înăuntrul grupelor e necesar 
să se facă prin cîteva cursuri 
de tehnică modernă înaintată 
și prin lucrări speciale de se
minar și laborator. Acestea, 
dezvoltate ulterior, să consti
tuie proiectul de diplomă.

în învățămîntul superior 
tehnic trebuie să apară o or
ganizare flexibilă în care fie
care aptitudine să poată fi 
pusă în valoare. Poate că este 
timpul ca unii studenți care 
arată dotații excepționale în 
unele direcții să fie parțial 
scutiți de participarea la anu
mite forme obligatorii de în- 
vățămînt în avantajul unor lu
crări în care dau randament 
superior. Este și aceasta, pare- 
mi-se, o necesitate a formarii 
specialistului de la sfirșitul a- 
cestui mileniu.

viitorul apropiat
sens, nu mai puțin are dreptul 
la aceasta generația adultă. 

' Țot ce a visat și a realizat ea 
-mai bun și mai autentic, idea
lul pentru care a luptat cu 
elan și cu sacrificii, trebuie 
apărate și demonstrate ca a- 
tare. Fără sectarism și îndîr- 
jire dogmatică, dar hotărît 
și cu fermitate. Lupta sinceră 
și deschisă dezvăluie temeiuri 
de adevăr, ca și motive, care 
impresionează și conving.

O altă obligație. Fără os
tentație dar și fără aere inu
tile de scepticism de circum
stanță, adultul trebuie să se 
străduie să fie exemplu. Exem
plul concretizează o normă, 
arată că ea se verifică în 
viață, de aceea convinge. Nu 
putem predica lucruri pe care 
nimeni nu le practică, pentru 
că aceasta generează conclu
zia că ele sînt nepracticabile 
și deci neadevărate.

Foarte bine, se va spune, 
— toate cele spuse pot fi 
luate în considerare — dar 
unde e modelul generației din 
1985 ? Acesta trebuie totuși 
„văzut". Un model trebuie să 
fie elaborat și prospectat clar, 
cit mai clar. Pentru că pen
tru realizarea lui se luptă și 
nu se poate lupta dacă nu 
este elaborat cit mai clar.

Răspunsul pe care-l putem 
da : generația din 1985 o în
trevedem, credem, printre 
cele spuse deja despre ea, ca 
și din cele spuse despre rela
țiile ei cu generația înaintașă. 
Ea se găsește mai ales în tră
săturile incipiente enumerate 
la început. Și cam atît. Com
plet conturată nu va fi decît 
în 1985.

Putem totuși să spunem că 
o vedem de pe acum, această 
generație — cu un serios pas 
înainte, față de trecut, cu un 
echilibru pe care și-l va găsi 
după ce-și va încerca puterile 
în realizarea lui. O vedem și 
cu respectul cuvenit față de 
înaintași — expresie și el a 
unui element de echilibru. 
Căci respectul față de înain
tași este ■ moneda cu care ti
nerii plătesc dragostea părin
ților. De la aceștia, tineretul 
va lua ceea ce aceștia îi pot 
da (au ce) hotărît ca la rîn- 
dul lui să dea propriilor ur
mași.

Ceea ce mai ales trebuie să 
facă generația actuală, ceea 
ce-i revine ei înainte de orice, 
este să deschidă drum, să dea 
posibilități. Printre ele și po
sibilitatea de a învăța să mear
gă pe drumul deschi».

în regimul capitalist era 
greu să fii prooroc. Acolo 
viitorul depinde de rezul
tatul luptelor de interes 
dintre marile capitaluri. 
Dar în statul nostru socia
list este ușor de prevăzut 
— cel puțin în mare — cum 
va fi peste 20 de ani. Linia 
dezvoltării societății noas
tre este cunoscută și se 
merge ferm pe ea. pe bază 
de plan de stat. Nici un
obstacol nu o va putea
devia de la țelul comunis-9 mului. Peste 20 de ani ne 
vom găsi în pragul acestei
orînduiri de mult visată, pe 
care o pregătim cu răbdare
și fermitate an cu an.

Va trebui ca pînă atunci 
să ne lichidăm o serie de 
rămîneri în urmă sau să ne 
schimbăm o altă serie de 
lipsuri ; să se favorizeze 
instaurarea principiilor 
dialectice - în toate do
meniile activității ome
nești ; să se ridice în 
continuare nivelul de trai 
material și cultural al oa
menilor ; să se reducă nu
mărul orelor de muncă sala
riată ; să se asigure un anu
mit timp necesar tuturor in
divizilor pentru cunoașterea 
propriei lor țări sau a altora 
ce prezintă interes geo
grafic, turistic, istoric, so
cial, artistic etc., să se dez
volte anumite ramuri ale 
științei din țara noastră la 
nivelul celor din țările 
înaintate etc.

Dacă în previziunea a- 
cestor schimbări sociale sînt 
evident optimist în previzi
unea dezvoltării științei — 
și mai ales a biologiei — 
s-ar putea să fiu poate pu
țin rămas în urmă față de 
ce va fi.

Să nu se uite că biologia 
este obiectul de cercetare 
a omului care îi pune cele 
mai grele probleme de re
zolvat, din cauză că natura 
materiei vii este de mii și 
mii de ori mai complexă 
decît cea mai complicată 
uzină automată de azi. 
După felul cum evoluează 
însă cercetările biologice de 
azi, aș putea afirma că în 
următorii 20 de ani biologia 
se va îmbogăți cu o atare 
cantitate de date, care în 
ritmul secolului trecut ne
cesitau 100 de ani pentru a 
fi obținute. Mijloacele noi 
de investigație pe care al

le promit fizica și chimia 
actuală: laserul, fisiunea 
nucleară, magnetismul, ma
șinile de calcul etc., ne vor 
permite să pătrundem adine 
în structura și funcțiunile 
materiei vii și să îi înțele
gem legile ei de bază. Sînt 
sigur că peste 20 de ani 
cancerul va fi oprit, bolile 
funcționale ușor de vin
decat, cele bacteriene și vi- 
rotice mult stăvilite, ali
mentația omului se va 
ameliora cantitativ și cali
tativ astfel ca toată omeni
rea să mănînce ca să se 
sature ; vîrsta mijlocie de 
viață în țările mai înaintate 
va ajunge la 70 de ani ; 
genetica ne va pune la dis
poziție noi soiuri și rase de 
plante și animale cu o mai 
mare productivitate ; ecolo
gia ne va descoperi noi mo-
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Fiziologia (specialitatea 
mea) va aborda domenii 
astăzi încă greu accesibile 
cercetării, cum sînt: tele- 
patia, radiațiile cerebrale, 
legătura organismului cu 
factorii climatici și extra- 
tereștri, o serie de func
țiuni puțin cunoscute cum 
sînt cele ale timusului, 
pancreasului, glandelor 
sexuale, splinei, sistemului 
reticulo-endoteliai, ale pielii 
și în special ale sistemului 
nervos (ca organ de recep
ție și comandă adecvată) 
vor fi mai bine cunoscute 
și ca atare puse în slujba 
medicinii și zootehnicii ; fe
nomenul viu se va cerceta 
la nivel celular și subcelu- 
Iar ; reglajul de ansamblu 
al organismului întreg va 
fi mai bine cunoscut și se

că specializarea se va face 
De o bază culturală din ce 
în ce mai largă. Omul va 
avea timp’ să se ridice din 
ce in ce mai mult pe trep
tele cunoașterii pentru a se 
perfecționa pe sine și astfel 
pentru a se pune în acord 
cu dezvoltarea impetuoasă 
a economiei.

Omul de peste 20 de ani 
va trăi în climatul preco- 
munist, care îi va asigura 
o dezvoltare armonioasă a 
minții și a corpului. El va 
trebui să înțeleagă princi
piile pe baza cărora înain
tează societatea în care 
trăiește și pe care o spriji
nă. iar pentru aceasta va 
trebui să se găsească la un 
grad de cultură superioară.

Dar omul de peste 20 de 
ani va trebui să își înceapă 
pregătirea pentru această
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dele de asociații profitabile ; 
transportul oamenilor se va 
grăbi și va fi mai asigurat ; 
omul va ajunge în lună și 
se va avî.nta și spre alte 
planete; energia naturală 
din cărbuni, petrol, gaze 
etc. va fi înlocuită în bună 
parte cu energie nucleară, 
eoliană, de maree ; lemnul 
va ceda locul materialului 
sintetic ; toți oamenii vor 
vorbi și o limbă comună 
tuturor ; războaiele vor ră
mâne numai în. istoria zbu
ciumată a omenirii'; toate 
țările se vor elibera de sub 
dominația străină etc.

vor face primii pași spre 
'iziologia relațiilor ecologice.

Dar oamenii ?...
Dat fiind cadrul econo

mic și cultural în care se 
va găsi societatea noastră 
peste 20 de ani, indivizii 
acesteia, adică oamenii vor 
trebui să fie în acord cu 
cerințele vremurilor. iWulți 
se tem de o supraspeciali- 
zare, care ar îngusta vizi
unea omului spre stricta lui 
specialitate. Supraspeciali- 
zarea ar însemna ca omul 
să ajungă un robot aproape 
perfect. Dar la acest lucru 
nu se va ajunge, din cauză

viață încă de acum. Tinere
tul de azi are bilete asigu
rate la intrarea în comu
nism. Dar va putea intra 
numai dacă de acum își 
pregătește personalitatea sa 
pentru a fi apt să trăiască 
așa cum se visează că se 
poate.

Dragii mei tineri de azi ! 
Trebuie să vă pregătiți de 
acum pentru vîrsta de circa 
40 de ani pe care o veți 
avea în pragul comunismu
lui.

— Trebuie să ajungeți 
buni specialiști ai profesiei

dumneavoastră dar să nu 
pierdeți niciodată din vede
re pădurea din cauza copa
cilor.

— Trebuie să citiți multă 
literatură pentru a vă forma 
o judecată proprie asupra 
tuturor fenomenelor de 
viață, cu care nu întot
deauna puteți veni direct 
în contact; pentru a vă 
forma o opinie personală 
asupra binelui ce trebuie 
sprijinit și asupra răului ce 
trebuie înlăturat ; pentru a 
vă deprinde cu un limbaj 
ales și cu viziuni frumoase 
despre om, despre societate, 
despre natură.

— Trebuie să înțelegeți 
arta, fiindcă ea este o parte 
a vieții noastre, iar ca să o 
înțelegeți trebuie să o cu
noști îndeaproape, să îi știi 
evoluția, să ii poți marca 
punctele cruciale de dezvol
tare. Numai astfel veți pu
tea aprecia o arhitectură 
frumoasă, o pînză minunată, 
o statuie ce îți pune între
bări, o muzică răscolitoare 
etc. Citiți cărți de istoria 
artei, de beletristică, vizi
tați expoziții, muzee. Dis
cutați ceea ce vedeți. Numai 
astfel se formează gustul 
frumosului, care vă dă mul
țumiri interioare absolut 
necesare pentru învingerea 
unor greutăți de viață și 
pentru continuarea luptei 
pentru comunism.

— Trebuie să cunoașteți 
fenomenele fundamentale 
ale tuturor ramurilor de 
știință de azi și de mîine ; 
nu e permis să rămîneți 
dezorientați și neîncrezători 
în puterea științei. Mintea 
trebuie să găsească întot
deauna o explicare științi
fică a unui fenomen, altfel 
veți apela la forțe inexis
tente și mistice pentru a-1 
„explica".

— Trebuie să fiți oameni 
sănătoși, să faceți sport, 
mișcare, să cunoașteți na
tura în care trăim, să vă 
puteți bucura de ceea ce ea 
ne poate oferi : aer curat, 
peisaj liniștit, briză de mare, 
urcuș pe piscuri, înot sub 
apă etc.'

în mediul complex al 
vremurilor de peste 20 de 
ani și oamenii trebuie să fie 
mult mai complex pregătiți, 
căci altfel se va naște o 
prăpastie între mediu și om, 
care va cauza multe sufe
rințe. Cine nu va cores
punde cerințelor acestui 
mediu complex, nu va avea 
loc la masa de prezidiu, ci 
poate în fundul sălii sau 
chiar în afara ei I Știu că 
toți doriți să fiți membri 
ai acestui prezidiu, care va 
inaugura praznicul pășirii 
n comunism. Pentru aceasta 
pregătiți-vă de acum zi de 
zi, învățați, lărgiți-vă cul
tura generală și astfel veți 
ajunge să vă asigurați locul 
la care rîvniți.



VĂ PLACE FOTBALUL?"

NIMIC MAI MULT"

„NU-MI DORESC

IMPRESII ALE

După ce luminile s-au stins

la

de pronosticuri sportive „VA PRICEPEȚI 
30 martie, le reamintim cele trei întrebări

MĂ IUBEȘTE,

zică a acestor tineri înfrățiți 
de nobile idealuri pe scena 
din Brașov. Spun 26, căci 
pentru mine aș fi preferat 
mențiunea de popularitate I

Concursul „Scînteii tineretului"

„PUBLICUL

* -
PREMIAȚILOR ȘI

CONCURENȚILOR

1 Luminile s-au stins, cortina 
a căzut pentru ultima oară. 
In timpanele teatrului brașo
vean mai răsună 
durile ultimului 
zentat pe scena 
liile" lui Jacques 
s-a întors în 
„Cerbul de aur" 
zilelor petrecute în România.

— Nu pot găsi cuvintele, 
rupte din inimă, prin care aș 
vrea să mulțumesc acelora 
care au fost alături de mine 
tot timpul, publicului sensibil 
pe care l-am simțit pulsînd 
la fiecare vers și care m-a 
încurajat prin căldura privi
rilor și aplauzelor. Nu a fost 
un Festival obișnuit, în care 
lupta să se dea pentru Marele 
premiu. Am încercat împreu
nă cu ceilalți concurenți să 
găsesc drumul cel mai direct 
între mine și public, și am în
țeles că am reușit aceasta cînd 
am auzit pe cineva, ne stradă, 
fredonînd „Cameliile"... Nu-mi 
doresc nimic mai mult.

— Ce credeți că ați „luat" 
cu dvs., ca artist, din Româ
nia ?

— Ca pictor — multe schi
țe și amintirea unor peisaje 
de basm ; ca interpret și com
pozitor cîteva melodii româ
nești pe care vreau să le pre
lucrez și să le introduc în re
pertoriul meu ; ca noet duc 
în mjne reverberațiile nostal
gie ale serilor de poezie de 
pe Tîmpa.

— Dacă ați fi fost desem
nat să hotăriți premiile, ce 
clasificare ați fi făcut ?

— Pentru mine toți au fost 
niște prieteni dragi și tare 
mi-e teamă că aș fi comandat 
26 de cerbi de aur pentru a 
răsplăti pasiunea, pentru mu-

parcă acor- 
cîntec pre
sa : „Came- 
Hustin care 
Belgia cu 
și nostalgia

„N-AȘ FI CREZUT 
NICIODATĂ..."

Profesorul de mimă (la In
stitutul de teatru) Josef Lau- 
fer face încercări zadarnice 
să-și ascundă oboseala. Cu 
toate acestea ochii i se lu
minează de fiecare dată cînd 
privește cutia cu „Cerbul de 
argint".

— La Brașov nu am dormit 
deloc : în prima noapte m-au 
chinuit emoțiile interpretului ; 
în cea de-a doua — emoțiile 
concurentului — juriul deli
bera. Iar în ultima n-am mai 
dormit de bucurie. Ca să fiu 
sincer, n-aș fi crezut nicio
dată că voi fi premiat la Bra
șov, deși o speranță... Priete
nii erau pregătiți să-mi cînte 
la întoarcere „Nu mai plînge... 
Laufer" !

— Care este amintirea cea 
mai puternică pe care o du
ceți cu dvs. ?

— Cea a unui public care 
m-a înțeles, care m-a susținut. 
Mi-era teamă că actorul-cîn- 
tăreț Laufer nu va place, dar 
la Brașov am auzit sute de 
glasuri strigînd „Bravo". Gla
surile acestea mă vor însoți 
întotdeauna pînă cînd voi pu
tea reveni din nou în Româ
nia.

„Mulțumesc sincer poporului 
român pentru marea onoare 
acordată cînd am fost ales 
drept cel mai popular cîntă- 
reț al festivalului. Cînd mă 
întorc în Scoția toată țara mea 
va afla despre România, des
pre poporul român și toată 
afecțiunea sa, despre minuna
tul peisaj românesc. încă o 
dată mii de mulțumiri. Sper 
să vă văd din nou, chiar 
foarte curînd".

Șl ACEASTA 
MIAJUNGE"

de 
aș- 
in-

că

*

RODDY MC NEIL, 
LA ELECTRECORD

O veste bună pentru admi
ratorii lui Roddy Mc Nei) : în 
curînd ..Electrecord" va scoa
te un disc cu 4 melodii, prin
tre care și apreciatul „Tango 
of my yeath".

Guy Mardel este puțin ne
căjit, deși și-a făcut o adevă
rată colecție de obiecte de 
folclor.

— Nu sînt supărat că n-am 
fost premiat, se înțelege. Pen
tru mine important este să 
știu ce crede publicul, dacă 
el m-a îndrăgit...

— Vă putem asigura 
aceasta. Toată lumea vă 
tepta pe „podium". Juriul 
ternațional însă...

— Cineva mi-a spus
dacă premiile ar fi fost decer
nate de spectatori, ei mi-ar fi 
rezervat cu siguranță un 
„Cerb". Cu această amintire 
rămîn după Brașov : că publi- 
cuLm-a „vrut" printre laureați 
și că își va aminti deci de 
mine cînd voi reveni, pesemne 
în octombrie...

Deși am cîntât la Brașov 
melodia „Nu mărturisi nicio
dată". acum sînt nevoit totuși 
să... mărturisesc : iubesc Ro
mânia și oamenii săi 1

Interviuri consemnate de :
OCTAVIAN URSULESCU

Democratismul noii organizări
(Urmare din pag. I)

și nou va putea lua forme con
crete, va antrena în noua or
ganizare administrativă și pe baza 
noilor măsuri de îmbunătățire a 
activității economice un plus de 
inteligență colectivă.

Chezășia obținerii unor rezul
tate optime în activitatea orga
nelor locale o constituie respec
tarea neabătută a principiului 
muncii și conducerii coleotive,

principiu de bază în organizarea 
vieții politice și de stat în țara 
noastră. Dezvoltarea continuă a 
democrației socialiste, lărgirea 
continuă a atribuțiilor ce revin 
consiliilor populare conferă aces
tora rolul unei adevărate școli 
a conducerii de stat pentru mili
oane de oameni ai muncii. De
putății consiliilor populare, aleși 
dintre cei mai buni muncitori, 
țărani și intelectuali, vor atrage 
la rindul lor, masele de cetățeni

SOLICITĂRILE UHI
(Urmare din pag. I) 

jere, floarea soarelui și porumb, 
în două etape, separate de o 
foarte scurtă perioadă de răgaz. 
Pe de altă parte, aproape 7 500 
de hectare nearate din toamnă 
încep să se dezghețe și chiar dacă 
teoretic ele par să nu constituie 
o problemă faptul că mai bine 
de 6 500 hectare sînt terenuri în 
pantă sau supuse inundațiilor de 
primăvară, poate oferi la un mo
ment dat surprize neplăcute rea
lizării planului de însămînțări 
propus. Firește, cheia rezolvării 
unor asemenea situații o va oferi, 
In bună măsură, starea celor 2 500 
de tractoare.

— Dar mașinile sînt pregătite?
— Comisia de verificare a ca

lității reparațiilor efectuate în a- 
telierele S.MT-urilor a constatat 
din acest punct de vedere cîteva 
deficiențe. Ultima operativă 
atestă însă faptul imbucurâtor că 
întregul parc de mașini și utilaje 
agricole sint puse la punct. 1 600 
de semănători sînt gata să intre 
în brazdă la această oră, în ma
joritatea unităților fiind stabilite 
normele pentru asigurarea unei 
densități optime.

Tractoarele și mașinile sînt ga
ta pentru a intra în brazdă și în 
județele Brăila Galați, Prahova 
și Timiș.

Primăvara, severă și consec
ventă, ne semnalează că nu în 
toate unitățile se și poate trece 
la însămînțări. în județul Galați 
mai sînt unități care nu și-au 
procurat sămința necesară. Coo
perativele agricole Rădești, Bălă
bănești, Covadinești și altele nu 
și-au ridicat întreaga cantitate de 
sămînță de porumb. In cazul Fol- 
teștiului, Brăneștiului, al Măstă- 
canului și al altor unități, vinova
te sint întreprinderea județeană 
de valorificare a produselor agri
cole și Agrosemul care nu le-a asi
gurat sămînță de in de ulei, 
sfeclă de zahăr și fasole con
tractată.

Acum cînd, așa cum relatam 
un număr de unități din județul 
Timiș seamănă din plin, în ba
zele Agrosemului și ale între
prinderii de valorificare sînt încă 
însemnate cantități de sămînță 
de mazăre, floarea soarelui și fa
sole care așteaptă să fie ridicate 
de cooperativele agricole ca cele 
din Săcălaz, Gearmata, Bencecul 
de Sus, Fraidorf Murani și altele.

Asigurările organelor agricole 
județene Brăila că totul merge 
bine, că se așteaptă numai tim
pul prielnic, sînt cel puțin în 
privința a două culturi, — ceapă

și usturoi — îndoielnice. Pînă în 
prezent în unități nu a ajuns de
cît 20 la sută din usturoiul pen
tru însămînțat. Agrosemul con
tinuă să livreze... promisiuni.

Pentru ceapă, arpagicul nefiind 
asigurat decît în proporție de 25 
la sută, s-a recurs la înlocuirea 
cu ceapă ceaclama. Noua cultură 
presupunea o pregătire atentă a 
oamenilor. Instructajul sumar și 
precizările în scris trimise coo
perativelor sînt, după părerea 
inginerului Marcel Danielescu, 
șeful serviciului hortiviticultură 
din cadrul Direcției agricole ju
dețene Brăila, insuficiente. Dacă 
s-a ajuns la această concluzie de 
ce nu s-a făcut mai mult ? Apoi, 
în condițiile din Bărăgan, iriga
tul în sistemul ceaclama e abso
lut necesar. Deocamdată însă 
motopompele și aspersoarele so
licitate de unități nu au sosit.

Dar dacă încă nu peste tot 
semănătorile pot intra azi pe o- 
gor, vremea este prielnică pentru 
executarea volumului mare de 
lucrări de irigații. O știre de ul
timă oră ne anunță că Direcția 
generală de construcții din De
partamentul de îmbunătățiri fun
ciare a deschis un nou șantier de 
irigații și desecări. Este vorba de 
șantierul de la Băneasa — Gos- 
tinul — Giurgiu unde se vor 
pune în valoare importante su
prafețe supuse inundațiilor.

Un front amplu de lucru este 
deschis insă tinerilor pe șantierele 
mici locale, de irigații și desecări 
care au o importanță cu nimic 
mai prejos decît celelalte. Supra
fețele irigate în județul Prahova 
vor crește în anul acesta la 6 737 
hectare. Cooperativele din Pe
troșani, Filipeștii de Tîrg, Sălciile 
au de amenajat cite o sută de 
hectare. Or, pînă acum, în întreg 
județul, cu toate că a fost o iar
nă cu destule zile bune de lucru, 
nu s-au executat lucrări decît pe 
91 de hectare.

Dacă celor 41 400 m.c. de te- 
rasamente, ce urmează a fi exe
cutați pe aceste suprafețe, le 
adăugăm volumul mare de lu
crări pentru despotmolirea cana
lelor vechi, sau pentru schimba
rea sistemului de udare, înțele
gem că se impun a fi luate 
măsuri pentru ca din aceste zile 
toate forțele satului să fie con
centrate la executarea lor.

Primăvara a sosit și, remediind 
urgent deficiențele ce mai per
sistă, toate forțele trebuie con
centrate în cîuip și în grădini, 
la însămînțări și executarea lu
crărilor de irigații.

la gospodărirea treburilor obștești. 
Hotărârile consiliilor populare și 
ale comitetelor executive vor re
prezenta rodul unor largi consul
tări și dezbateri, al experienței 
și al cunoștințelor tuturor facto
rilor chemați să îndeplinească 
sarcinile stabilite. Folosind com
petențele și responsabilitățile spo
rite ce li se acordă, manifestînd 
inițiativă și spirit gospodăresc, 
antrenînd masele de cetățeni la 
dezbaterea problemelor locale și 
la realizarea acțiunilor de interes 
obștesc, consiliile populare vor 
putea asigura valorificarea în cele 
mai bune condiții a posibilități
lor și resurselor locale, utilizarea 
judicioasă a mijloacelor materiale 
și financiare proprii, obținerea 
de rezultate maxime cu minimum 
de cheltuieli.

Mobilitatea și inițiativa în con
ducerea întreprinderilor va fi asi
gurată prin înlăturarea unor ve
rigi inutile, prin o mai mare po
sibilitate de a aplica direct 
producție inițiativele destinate 
măririi acesteia și a creșterii ei 
calitative. Așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
Expunerea prezentată la sesiunea 
din februarie 1968 a Marii 
Adunări Naționale, „cu cit 
se vor întări legăturile orga
nelor de stat locale cu masele 
populare, cu cit cetățenii iși vor 
exercita mai intens drepturile și 
libertățile garantate de Consti
tuție, cu atît se vor manifesta mai 
deplin potențialul creator 
porului, forța și eficiența 
crației noastre socialiste".

în

• TURNEUL preolimpic de fotbal și zona asiatică (grupa a 3-a) 
va avea loc în Israel, intre 17—21 martie. Vor participa selec
ționatele Israelului și Ceylonului. Echipa ciștigătoare se va ca
lifica pentru turneul final din Mexic.

• AU FOST stabilite datele meciurilor de fotbal din cadrul 
sferturilor de finală ale competiției ,,Cupa orașelor tîrguri". 
Iată programul meciurilor cu datele respective (tur și retur) : 
Ferencvaros Budapesta—Atletico Bilbao 13 martie la Budapesta 
(acesta va fi transmis de posturile noastre de televiziune) și 27 
martie la Bilbao ; Glasgow Rangers—Leeds United 26 martie la 
Glasgow și 9 aprilie la Leeds ; F. C. Bologna—Vojvodina Novi- 
sad 27 martie la Bologna și 9 aprilie la Novisad. In ultimul 
meci al sferturilor de finală se vor intilni invingătoarea din 
meciul Sporting Lisabona—F.C. Zurich cu F.C. Dundee.

• LA PHILADELPHIA, în cadrul unei reuniuni pugilistice, 
tinărul greu Roger Russell, în vîrstă de 21 de ani, a obținut o 
decizie de egalitate în compania veteranului Zora Folley, în 
vîrstă de 35 de ani, fost șalanger la titlul mondial.

o TRIPLUL campion olimpic de schi, francezul Jean Claude 
Killy, a sosit la New York, în vederea unor concursuri progra
mate în stațiunile de sporturi de iarnă americane. După con
cursurile din S.U.A., el va participa la mai multe competiții 
programate în Canada. Killy a declarat ziariștilor prezenți la 
sosire pe aeroport că, după aceste concursuri, intenționează să 
se retragă din aetivitatea competițională.

• Selecționata de tineret a țării noastre iși continuă pregăti
rile în vederea meciului pe care-1 va susține ia 28 aprilie la 
București cu echipa Italiei în cadrul ,,Cupei Europei". Simbătă, 
la Brăila, tinerii pugiliști vor evolua în cadrul unei reuniuni 
organizate ia gazde.

• Ieri la sediul federației s-a primit o telegramă prin care se 
comunică că la competiția de box pentru „Mănușa Litoralului" 
va participa și selecționata R.S.S. Moldovenești.

Peste citeva zile în mai multe localități din R. F. a Germaniei 
se vor desfășura jocurile unui mare turneu internațional de 
fotbal pentru echipele de juniori. La acest turneu vor participa 
printre altele echipele Vasas Budapesta. Atletico Madrid, A. C. 
Bologna, Dukla Fraga, F. C. Burnley, Torpedo Moscova, Wer
der Bremen, Benfica Lisabona, Steaua Roșie Belgrad etc. Me
ciurile se vor desfășura în localitățile Constance, Friedrichsha
fen, Singen și Spaichingen.

Au fost trase la

sorți „optimile"

Cupei României

la fotbal

Au fost trase Ia sorți opti
mile de finală ale „Cupei Ro
mâniei" ia fotbal. Jocurile se 
vor disputa in ziua de 3 aprilie 
pe terenuri neutre. Echipele 
vor cădea de acord asupra lo
cului de disputare al meciurilor 
pînă la 26 martie. Iată progra
mul optimilor : Vagonul Arad 
—Jiul Petroșeni ; Politehnica 
Timișoara—Steaua ; Chimia Su
ceava—Dinamo București ; Po
litehnica Iași—F.C. Argeș ; 
C.F.R. Timișoara—A.S.A. Tg. 
Mureș ; Universitatea Craipva— 
Rapid București ; Progresul 
București—Universitatea Cluj ; 
Petrolul Ploiești—Dinamo Ba
cău.

pentru returul campionatului național

Făcind cunoscut cititorilor că data pînă la care pot intra în 
concursul nostru 
FOTBAL ?“ este 
nerale :

LA 
ge-

PE1. NUMIȚI ÎN 
PRIMELE TREI 
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 data menționată însoțite de cuponul de 
participare „A“.

ORDINE ECHIPELE CE SE VOR CLASA 
LOCURI LA SFÎRȘITUL CAMPIONATULUI

pentru 
întrebările 
generale

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

sfîrșitul campionatului, cite o

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.

întrebarea pentru 
etapa a ll-a

INDICAȚI REZULTATELE 
FINALE SI LA PAUZĂ ALE 
MECIURILOR A.S.A TG. 
MUREȘ—STEAUA SI STEA
GUL ROȘU BRAȘOV—F.C. 
ARGEȘ ' (pentru fiecare 
răspuns exact — 10 puncte).

Vor fi luate în considera
ție răspunsurile cititorilor 
care vor prezenta pînă la 
sfîrșitul concursului pe lîn
gă cuponul A și cel puțin 10 
cupoane de etapă. Prin ur
mare cei care din diverse

motive n-au putut răspunde 
la întrebarea primei etape 
păstrează, în continuare, 
TOATE ȘANSELE !

Periodic vom publica în co
loanele ziarului situația clasa
mentului concurenților care au 
obținut cele mai multe puncte.

Cîștigătorilor concursului (pri
milor clasați) li se vor oferi 
premii constînd în excursii, di
ferite obiecte, materiale și echi
pament sportiv, albume, conți- 
nînd fotografiile și autografc’e 
campionilor, golgeterilor, jucă
torilor preferați, abonamente la 
ziar.

PARTICIPARE I
Nr

ETA PA 
DIN 

17 MARTIEV—
Cînd am intrat pe poarta clu

bului Palmeiras am fost tentat 
să-l compar cu baza sportivă de 
la Dinamo. La poartă un „cer
ber" controlează legitimațiile 
membrilor clubului, singurii care 
au acces. Ce înseamnă a fi mem
bru al clubului Palmeiras, sau 
după moda braziliană, membru 
al oricărui club, calitate fără de 
care aproape că nu este de con
ceput existența cotidiană a indi
vidului ? După ce-ai arătat legi
timația, se învîrlește un grilaj 
rulant care marchează numărul 
celor ce intră 
jele acestea 
la autobuze, 
sagerii care

fotbal Palmeiias, într-un anumit 
sector anume rezervat.

Doar cu noi s-a făcut o excep
ție, și ca atare am primit încuvi
ințarea de a face o vizită în 
cest templu al sportului care 
fapt nu este cel mai mare 
Sao Paulo.

Mai întîi am vizitat sala 
sport, aproape încă odată

a- 
de 

din

de 
cît

dimensiuni olimpice cu 10 cu
loare. Alături se află un „bazi- 
naș“ pentru copiii membrilor clu
bului, de o formă geometrică 
greu de definit, părînd petală, 
sau mai exact o stea de mare 
din beton, în mijlocul căreia se 
joacă, printre stropii de apă sub 
soarele torid, micuții viitori 
sportivi ai clubului Palmeiras.

Mi-am continuat, deci, vizita 
pătrunzînd printr-un culoar, ca 
un labirint, pe terenul de fotbal. 
Echipa Palmeiras, se pregătea 
sub conducerea antrenorului ita
lian Antoninho. La antrenament, 
un adevărat spectacol, asistau mii 
de spectatori. Aici un antrena
ment este un lucru cel puțin la 
fel de serios ca și un joc de cam-

în stadion. Grila- 
le-am văzut și 
numerotînd pa- 

„ au plătit, sin
gurul mijloc de a controla în
casările pentru că nu se elibe
rează bilete. La poarta de la ie
șire există un alt aparat de mar
care și astfel în orice moment 
poate fi stabilit exact numărul 
membrilor clubului care frecven
tează baza sportivă. Ca să devii 
membru al clubului Palmeiras, 
lucru extrem de greu în momen
tul de față cînd numărul lor este 
impresionant, trebuie mai întîi 
să întrunești adeziunea consiliu
lui de conducere, după „ care 
plătești o taxă substanțială. Une
ori taxa de înscriere echivalează 
cu salariul lunar al unui foarte 
bun funcționar de stat. Deve
nind membru al clubului ai, în 
afara obligației de a plăti taxa 
trimestrială, și ea destul de ridi
cată, dreptul la folosirea bazei 
sportive cu întreaga familie, iar 
în plus, beneficiezi de intrare gra
tuită la toate partidele echipei de

• •••••

ci po- 
demo-

■ ■

N VIZITĂ LAPALMEIRAS
sala Floreasca : aici membrii clu
bului pot practica în voie bas
chetul, voleiul. Intr-un colț au 
la dispoziție aparate de gimnasti
că. In momentul vizitei, sala se 
pregătea pentru carnaval. Era 
locul unde urma să se danseze 
samba, trei zile și trei nopți în 
șir. Am vizitat apoi terenu
rile de baschet și volei, te
renurile de tenis și, de aici, 
am mers spre baza nautică.
se compune dintr-un bazin spe
cial pentru sărituri, cu trei tram
buline situate la diferite înălțimi, 
dintr-un bazin de concurs de

Ea

INFORMAȚII
• Printr-un decret al Consi

liului de Stat, s-a acordat gra
dul diplomatic de ambasador 
tovarășului Valentin Lipatti, de
legat permanent al Republicii 
Socialiste România pe lîngă Or
ganizația Națiunilor Unite pen
tru Educație, Știință și Cultură.

• Consiliul Superior al Agri
culturii, în colaborare cu Minis
terul Invățămîntului, a lansat 
in concurs de manuale necesare 
liceelor agricole, școlilor profe
sionale și tehnice de maiștri 
mecanici agricoli.

La concurs pot participa ca
dre didactice din învățămîntu) 
agricol de toate gradele, oameni 
de știință și specialiști din pro
ducție și din institutele de cer
cetare. Lucrările admise vor fi 
tipărite și difuzate ca manuale 
școlare și li se vor acorda un 
premiu I, în valoare de 10-12 000 
lei, un premiu II, în valoare 
8-10 000 
valoare

lei și două mențiuni 
de 6-8 000 lei.

adevărat orășel 
noului

de 
în

al• Un 
constructorilor noului Bucu
rești a început să se contureze 
în zona Vitan-Bîrzești. Aici vor 
fi înălțate și date în folosință 
pînă în 1970 șase cămine cu o 
capacitate totală de 4 000 de 
locuri, o cantină unde vor pu
tea servi masa peste 3 000 de a- 
bonați pe zi, o spălătorie meca
nică, o școală cu 32 săli de cla
să, ateliere pentru calificarea 
tinerilor constructori, trei că
mine pentru elevi cu circa 1 000 
de locuri. La dispoziția locuito
rilor complexului vor exista un 
club, care va avea printre alte 
dotări 
600 de 
o sală 
că etc.

o sală de spectacole cu 
locuri, terenuri de sport, 
de gimnastică, bibliote

(Agerpres)

Corespondență specială 
din Brazilia de la 

PETRE CRISTEA

într-un alt bazin, al patrulea, se 
înoată fără pretenții de perfor
manță, doar ca un antidot îm
potriva căldurii. Nu pot scăpa un 
amănunt care de fapt este o le
ge respectată în toată Brazilia. 
Nimeni nu poate intra într-un 
bazin de înot ori într-un lac bal
near fără un certificat medical 
care să ateste o sănătate perfec
tă. Și pentru că asupra mea nu 
aveam un asemenea document nu 
am putut să mă apăr, măcar 
pentru cîteva minute, de arșița 
soarelui din miezul verii brazili
ene.

pionat. Am stat aproape 2 ore pe 
margine și am văzut o miuță in 
care jucătorii nu s-au menajat 
nici un moment : alergau foarte 
mult fără balon, iar în cadrul jo
cului școală au fugit una peste 
alta vreo 20-30 de lungimi de 
stadion. Odată cu fluierul antre
norului, deși s-a încheiat jocul, 
nu s-a terminat antrenamentul. 
Toți jucătorii au plecat discipli
nați spre vestiare, cu excepția lui 
Ademir care l-a rugat pe portar 
să mai rămînă puțin cu el. A 
început să tragă la poartă din 
diferite unghiuri, să exerseze lo-

vituri libere și nu a fost deloc 
ușor pentru golkeaper.

A tras peste o sută de șuturi, 
multe în același loc ceea ce de
monstra precizie și perfecțiune, o 
adevărată virtuozitate.

Dar ceilalți ? Nu încheiaseră 
nici ei antrenamentul. In sala de 
forță, pe o saltea elastică, in 
mijlocul unui haz general, fiecare 
executa un program de sărituri și 
căderi pe spate, cerute -de pre
paratorul fizic al echipei, un re
numit profesor de educație fi
zică. Nimeni nu părăsea salteaua 
elastică pînă nu executa corect 
săriturile, ori nu amortiza reculul 
cu care era proiectat din plasa 
elastică. Unii nu reușeau să exe
cute perfect exercițiile și asta în
semna o dublare a efortului pen
tru că nu scăpa nicicum de sub 
privirile preparatorului. După pă
rerea specialiștilor brazilieni, e- 
xercițiul la salteaua elastică în
seamnă o foarte bună completare 
a antrenamentului și în același 
timp o metodă de dezvoltare a 
forței picioarelor, a detentei și 
o perfecționare a tehnicii căderi
lor, ori a echilibrului în aer. în 
jurul saltelei au rămas foarte pu
țini. Pînă a terminat ultimul ju
cător exercițiul, președintele clu
bului a fost prezent lîngă saltea. 
Este nelipsit de la toate antrena
mentele, ca un om ce are depli
na responsabilitate șl pentru pre
gătirea jucătorilor.

După cîteva minute a venit pe 
banca din vestiar lîngă noi, cel 
pentru care venisem de fapt la 
clubul Palmeiras : Djalma San
tos.

(Urmare din pag. I)
iecte sînt, bineînțeles, și în 
atenția noastră. Ceea ce ne 
preocupă acum este să dăm, 
de la bun început, continui
tate activității tuturor for
mațiilor pentru a permanen
tiza prezența tineretului pe 
scenele căminelor culturale 
și cluburilor. Ne gîndim, de 
aceea, să înființăm acolo 
unde avem posibilități forma
ții artistice proprii ale 
U.T.C., în lumina hotărîrilor 
luate la Consfătuirea pe țară. 
Aceste formații vrem să 
constituie nucleele din care 
va lua ființă viitorul ansam
blu al tineretului. Probabil 
că un asemenea ansamblu es-

Aradul : — N-ar fi rău ca 
astfel de cercuri să ia ființă 
și la noi, cel puțin în Arad, 
unde avem un muzeu al re
voluției de la 1848. Apreciem 
ideea dumneavoastră ca pe o 
sugestie frumoasă. Avînd în 
vedere însă profilul indus
trial preponderent al Aradu
lui. noi ne-am propus un șir 
de acțiuni care să pună în 
valoare specificul său. Ală
turi de multe alte acțiu
ni, 
pe 
organizațiilor U.T.C. în 
meniul educației prin muncă 
și pentru muncă, aș vrea să 
menționez proiectul nostru 
de creare a unei Case a teh
nicii. Ea va trebui să fie

care s-au statornicit 
agenda de lucru a 

do-

ceste obiective vor fi înălțate 
tot de către tineri, prin mun
că voluntar-patriotică. Șl 
n-am făcut decît să la enu
măr sumar.

Aradul: — La noi 
o sursă de 
turistică si 
exploatată, 
resul, care 
cui orașului. Ne gîndim să-1 
transformăm într-un mare 
traseu turistic urmărindu-i 
cursul prin excursii și dru
meții ale tinerilor. Aceste ac
țiuni nu vor fi însă simple 
călătorii, ci vor avea impli
cit și scopuri educative con
crete : de cunoaștere a geo
grafiei județului, a frumuse
ților sale, de apropiere între

există 
mare importanță 
încă foarte puțin 
utilizată. E Mu- 
trece prin mijlo-

CE V-AȚI PROPUS?
te și în intenția dumnea
voastră.

Vrancea : — Este, într-a- 
devăr. Unul la nivelul în
tregului județ. Pînă atunci 
însă vrem să întreprindem 
o largă acțiune de populari
zare a monumentelor istori
ce de pe cuprinsul județului, 
acesta fiind 
tele noastre 
nile aprilie 
desfășura o 
tineretului, care 
peste 8000 de tineri și care va 
lega prin itinerarlul ei mo
numentele și locurile istorice 
de Ia Jiliștea, Dragosloveni, 
Mărășești, Mărăști, Soveja 
etc. Vrem de altfel ca toate 
monumentele istorice din 
județ să fie luate de organi
zațiile U.T.C. în răspunderea 
lor pentru a le îngriji cu gin
gășie și respect și pentru a 
iniția în preajma lor, cam o- 
dată pe an, mari serbări ti
nerești. care să evoce mo
mentele istorice respective. 
In plus, la liceele din Foc
șani, Odobești și Mărășești 
vor fi create cercuri de iu
bitori ai muzeelor.

unul din proiec- 
imediate. In lu- 
și mai se va 
mare ștafetă a 

va antrena

un adevărat punct de atrac
ție și de stimulare a pasiuni
lor tineretul pentru știință și 
tehnică, va include cercuri 
diferite de cultivare a acestei 
pasiuni, atît de caracteristi
ce secolului nostru modern.

Vrancea : — Dar în dome
niul sportului și turismului 
cum v-ați gîndit să organi
zați activitatea 1 Noi ne-am 
propus în primul rind o cu
noaștere mai aprofundată 
munților Vrancei, pe 
îi vom împărți 
trasee turistice, 
pentru aceasta, 
bere turistice, 
Năruja, iar la Lepșa și Punc
tul Verde, cabane ale tinere
tului, care vor fi locuri de 
popas și de recreere. De a- 
semenea, pe malul rîului Pu- 
tna, în comuna Vînători, va 
exista o plajă, lîngă Focșani, 
în crîngul Petrești, un com
plex distractiv pentru tineret 
In sfîrșit, în orașele și comu
nele mai mari vor fi amena
jate baze sportive complexe 
iar în restul localităților baze 
sportive simple. Multe din a-

a 
care 

în adevărate 
Vom înființa, 
și două ta
la Soveja și

tineri, înjre organizațiile 
U.T.C. Din loc în loc vom 
crea și noi, de-a lungul rîu- 
lui, complexe turistice, și 
cabane ale tineretului : la 
Moneasa. Soimuș, Trei insule.

Proiectele noastre, acestea 
și altele, sînt, desigur destul 
de mari însă nu ne depășesc. 
Pentru a le vedea concreti
zate este nevoie doar ca fie
care activist, fiecare membru 
al organizației județene, să 
știe cu exactitate ce are de 
făcut. Iar lucrul acesta l-am 
început deja.

★
Ultimele informații pe care 

le-am primit ne fac cunoscut 
că cele două comitete jude
țene U.T.C. au pornit la 
drum cu încrederea pe care 
o dă numai certitudinea 
scopului urmărit. Unul cite 
unul, proiectele încep să 
treacă de la viitor la prezent. 
Ceea ce înseamnă că adevă
ratul dialog — ecou al do
rințelor tinerilor înșiși — 
abia de acum încolo începe...



Pentru înlăturarea
pericolului nuclear

□ESD
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4 COMISIEI Ol/mil
La Geneva, se desfășoară lu- 

cările Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, în ca
drul cărora se dezbate proiec
tul unui tratat cu privire la 
neproliferarea armelor nucle
are. După cum este cunoscut, 
din presa de ieri, din însărci
narea guvernului Republicii 
Socialiste România, delegația 
română a prezentat în ședința 
specială a Comitetului un do
cument de lucru conținînd — 
sub forma de amendamente — 
modificări și adăugiri la textul 
revizuit al proiectului de tra
tat aflat în dezbatere. în spi
ritul întregii activități con
structive a delegației României 
în Comitetul celor 18, acest 
document de lucru constituie o 
nouă expresie a dorinței țării 
noastre de a-și aduce, alături 
de alte state, contribuția la 
elaborarea unui tratat eficace, 
care să răspundă pe deplin in
tereselor consolidării păcii și 
securității mondiale.

Poziția României socialiste 
în problema neproliferării ar
melor nucleare a fost precizată 
cu diferite prilejuri de condu
cătorii partidului și statului 
nostru, de reprezentanții țării 
noastre la O.N.U. și în Comite
tul celor 18.

Țara noastră consideră că 
singura modalitate radicală de 
ehminare a pericolului războ
iului termonuclear o constituie 
interzicerea necondiționată a 
folosirii armelor nucleare, în
cetarea producției acestor ar
me și lichidarea stocurilor 
existente. Dat fiind însă că în 
momentul actual, această so
luție radicală apare ca un 
obiectiv de perspectivă, Româ
nia se pronunță pentru măsuri 
tranzitorii, utile în măsura în 
care ele reprezintă un pas 
efectiv spre micșorarea perico
lului de război, spre iHtărirea 
securității, spre promovarea 
altor măsuri eficiente care să 
ducă la înfăptuirea dezarmării 
— problema cardinală a vieții 
internaționale contemporane.

Așa cum s-a vădit în întrea
ga activitate desfășurată <le 
delegația țării noastre la tra
tativele de 1<T Geneva, Româ
nia își exprimă, în acest sens, 
adeziunea la încheierea unui 
tratat de neproliferare a arme
lor nucleare, pornind de la 
principiul că este absolut ne
cesar ca un asemenea trătat să 
fie astfel elaborat încît să re
prezinte un instrument de în
tărire a păcii, independenței și 
securității popoarelor. Pentru 
ca tratatul de neproliferare să 
fie intr-adevăr eficient se im
pune ca el să reprezinte o ve
rigă dintr-un lanț de măsuri 
care să ducă în cel mai scurt 
timp cu putință la dezarmarea 
nucleară ; se impune totodată 
ca el să ofere garanții 
de securitate tuturor 
panților ; e imperios 
ca acest tratat să nu 
dească în nici un fel posibili
tatea tuturor statelor de a be
neficia de uriașele resurse ale 
folosirii pașnice a energiei ato
mice ; în sfîrșit, se impune ca 
tratatul să prevadă un control 
eficace, în concordanță 
principiile independenței 
suveranității statelor.

Pentru promovarea acestor 
deziderate esențiale, de natură 
să ducă la un tratat eficace, 

depline 
partici- 
necesar 

îngră-

cu
Și

sa

Raportul

cancelarului

Kiesinger
Luînd cuvîntul în Bundes

tag, cancelarul R. F. a Ger
maniei. Georg Kiesinger, a 
prezentat un raport

Referindu-se la problemele 
europene, cancelarul a reafir
mat fidelitatea R. F. a Ger
maniei față de alianța atlanti
că. El a vorbit totodată despre 
dorința guvernului său de a 
dezvolta relații cu țările răsă
ritene.

O mare parte din cuvînta- 
re a fost dedicată problemei 
germane. Kiesinger a reafir
mat cu acest ' prilej tezele 
cercurilor politice oficiale vest- 
germane de nerecunoaștere a 
existenței Republicii Demo
crate Germane. în același timp 
el s-a referit la dezvoltarea 
relațiilor intergermane, a ex
primat speranța în succesul 
tratativelor pentru lărgirea co
merțului cu R.D.G. care sînt 
în curs de desfășurare. Cance
larul a amintit posibilitatea 
deschiderii unui birou pentru 
comerțul intergerman în capi
tala R.D.G.

eonsi- 
grija 

tratat 
deplin

delegația română a făcut în 
decursul lucrărilor comitetului, 
propuneri judicioase, construc
tive, care s-au bucurat de o 
foarte bună primire pe plan 
internațional.

în urma dezbaterilor labori
oase, în urma sugestiilor și 
propunerilor mai multe» gtate 
din Comitet 
România, s-au 
relevabili în 
proiectului de 
proces pozitiv 
așa cum s-a exprimat repre
zentantul țării noastre — con
tinuat, existînd o evidentă ne
cesitate de a i se aduce noi 
îmbunătățiri în domenii esen
țiale, prin negocieri purtate 
cu răbdare și perseverență. în 
acest sens, alături de alte sta-' 
te, România consideră că tre
buiesc continuate tratativele, 
trebuiesc depuse noi eforturi 
pentru a se obține un text de 
tratat, corespunzător principii
lor și cerințelor enunțate.

Pornind de la aceste 
derente, izvorîte din 
pentru realizarea unui 
care să servească pe 
cauzei păcii, delegația română 
a prezentat propuneri concre
te, animată de dorința de a 
contribui la ridicarea substan
țială a valorii și eficienței a- 
cestui document. Propunerile, 
amendamentele prezentate se 
referă la probleme esențiale : 
problema controlului în cadrul 
tratatului de neproliferare, le
gătura dintre acest tratat și 
alte măsuri tinzînd la realiza
rea dezarmării nucleare, ga
ranțiile de securitate ce ur
mează a fi acordate țărilor 
nenucleare participante la tra
tat, convocarea unor conferin
țe periodice, la unele aspot-te 
privind modalitățile de retra
gere din tratat.

Amendamentele propuse de 
România în problema contro
lului pornesc de la necesita
tea stringentă ca, pe de o par
te să nu se aducă nici o atinge
re independenței statelor, po
sibilităților lor de a folosi ne
stingherite energia atomică în 
scopuri pașnice și, pe de altă 
parte, să închidă orice portită 
care ar permite 
sub orice formă a armei nu
cleare. în acest 
propus un amendament care 

la o delimitare 
controlului, ast- 
opereze numai 
activități care 

deturnarea

răspîndirea

sens a fost

ar contribui 
clară a sferei 
fel încît el să 
asupra acelor 
ar putea permite 
energiei nucleare de la utili
zări pașnice la fabricarea ar
melor atomice ; totodată, a 
fost prezentat un amendament 
care prevede instituirea unui 
control adecvat, de natură să 
asigure că statele nenucleare, 
părți la tratat, pe ale căror 
teritorii se găsesc baze străi
ne, nu vor dobîndi sub nici o 
formă, accesul la arma nuclea
ră prin intermediul acestor 
baze.

O altă propunere cuprinsă 
în documentul de lucru pre
zentat de delegația română 
privește însăși esența tratatu
lui, privit nu ca un scop în 
sine ci ca o parte, ca un prim 
pas menit să promoveze în 
mod cert, obligatoriu, un lanț 
de măsuri care să ducă, la de
zarmare, la înlăturarea defini
tivă a pericolului nuclear. în 
numele acestui imperios dezi-

• AMBASADORUL REPU
BLICII SOCIALISTE ROMA
NIA în Republica Democrată 
Germană ing. dr. Nicolae Ghe ■ 
nea a fost primit marți de 
prof. dr. Johannes Dicckmann,

ÎN COMITETUL CELOR 18
GENEVA 12 (Agerpres). — 

In ședința de luni a Comitetului 
celor 18 țări pentru dezarmare 
au luat cuvîntul H. Roscin, re
prezentantul U.R.S.S., și W. Fos
ter, reprezentantul S.U.A., care 
au arătat că propun noi modifi- 

i cări proiectului de tratat revizuit 
privind neproliferarea armelor 
nucleare prezentat, la 18 ianua
rie a.c., de Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii.

Astfel cei doi vorbitori au re
levat că, pe linia legării mai 
concrete a tratatului de neproli
ferare de noi măsuri cu privire 
la dezarmare, îndeosebi de de
zarmare nucleară cerută de mai 
multe delegații, în acest proiect 
a fost acceptat un amendament, 
care, reamintind hotărirea expri
mată de semnatarii tratatului de 
interzicere parțială a experiențe
lor din 1963, prevede că „se va 
căuta să se înfăptuiască încetarea 
pentru totdeauna a tuturor ex- 
perințelor nucleare și se vor con-
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printre care și 
făcut unii pași 
îmbunătățirea 
tratat. Acest 

trebuie însă —

derat, potrivit căruia neproli- 
ferarea nu trebuie privită ca 
un scop în sine, amendamentul 
propus prevede obligația pen
tru puterile nucleare de a în
treprinde măsuri concrete în 
vederea încetării producției 
de arme nucleare, reducerii și 
distrugerii la data cea mai cu- 
rînd posibilă a armelor nu
cleare și a mijloacelor de trans
portare la țintă a acestora.

Un amendament al dele
gației române se referă la pro
blema garanțiilor de securitate. 
Este un drept legitim al fiecă
rui stat care renunță la arma 
atomică de a fi pe deplin asi
gurat că această renunțare nu 
va duce în nici o împrejurare 
la diminuarea securității, la 
periclitarea independenței sale, 
în același timp, se constată că 
această problemă nu și-a gă
sit rezolvarea în proiectul de 
tratat fiind, totodată, evident 
că angajamente în afara trata
tului nu pot avea în nici un 
caz eficiența necesară. Dînd 
glas unei asemenea preocupări 
de maximă importanță, docu
mentul de lucru prezentat de 
România prevede atît obligația 
solemnă a statelor care posedă 
arme nucleare de a nu folosi 
niciodată și în nici o împre
jurare armele nucleare împo
triva țărilor, părți la tratat, 
care nu posedă arme nucleare 
cit și instituirea unei proce
duri corespunzătoare în scopul 
de a se asigura respectarea 
ace'tei obligații.

Alte propuneri ale delegați
ei române, vizează convocarea 
periodică, la intervale de cinci 
ani, a unor conferințe care să 
examineze modul cum se înde
plinesc obligațiile asumate de 
toți participanții la tratat (a- 
ceasta urmărind tocmai efici
ența tratatului și asigurarea 
atingerii obiectivelor și scopu
rilor lui) precum și înlătura
rea din proiectul de tratat a 
clauzei privind notificarea re
tragerii din tratat (clauză care 
contravine competenței exclu
sive a fiecărui stat de a hotă
rî asupra evenimentelor care 
pun în pericol interesele sale 
supreme).

Lucrările desfășurate pînă 
acum în Comitetul celor 18 
arată că există toate premisele 
pentru ca, prin eforturi co
mune. concentrate ale tuturor 
participanților, prin abordarea 
cu răbdare. în spirit construc
tiv a propunerilor, prin înțe
legere față de interesele cu 
caracter legitim ale tuturor 
părților să se îmbunătățească 
proiectul de tratat existent, 
astfel încît documentul ce va 
rezulta să corespundă cît mai 
deplin cerințelor securității 
mondiale, să întrunească un 
larg consens, să țină seama de 
necesitățile vieții internațio
nale, să folosească destinde
rii, eliberării omenirii de coș
marul războiului nuclear, să 
corespundă aspirațiilor legiti
me ale popoarelor.

în acest spirit, țara noastră 
este hotărîtă, să-și aducă îm
preună cu toate statele care 
năzuiesc la aceasta, o contri
buție activă la lupta omenirii 
pentru destindere și dezarma
re nucleară, pentru pacea și 
progresul omenirii.

președintele Camerei Populare 
a R. D. Germane.

A avut loc o convorbire care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

tinua tratativele în acest scop", 
în articolul VI, care arată că 
părțile acestui tratat se angajea
ză să continue negocierile cu 
bună credință în ce privește mă
suri eficiente pentru încetarea 
cursei înarmărilor nucleare, au 
fost introduse cuvintele „la o 
dată apropiată". De asemenea au 
fost însușite propunerile care ce
reau o examinare periodică a tra
tatului la intervale de cinci ani, 
prevăzîndu-se ca după primul 
interval să aibă loc o conferință 
a părților la tratat pentru a re
examina aplicarea acestuia, ur- 
mînd ca ulterior, la intervale de 
cinci ani, o majoritate a state
lor semnatare să poată obține 
convocarea altor conferințe în 
acest scop. Delegatul american a 
amintit că această din urmă mo
dificare vine în întîmpinarea ce
rerilor formulate de reprezentanții 
Birmaniei, României și Italiei.

„Aduceți-i acum acasă pe tinerii noștri soldați**. Așa scrie pe pancarte purtate de parti
cipanții la una din numeroasele demonstrații de protest împotriva intervenției americane 

în Vietnam desfășurate în ultimele zile în S.U.A. Incidentele de la
Aeroportul saigonez
atacat de patrioții

sud-vietnamezi
în ultimele 24 de ore 

detașamentele Frontului 
Național de Eliberare au 
continuat atacurile îm
potriva trupelor ameri
cano-saigoneze în di
ferite regiuni ale Viet
namului de sud.

și marți dimi- 
au bombardat 
pozițiile deți- 
militare ale

Luni noaptea 
neața, patrioții 
timp de 10 ore 
nute de forțele 
S.U.A. și ale regimului de la
Saigon în orașul Phuoc Binh, 
situat la 145 kilometri de ca 
pitala Vietnamului de sud. 
Două posturi militare ameri
cano-saigoneze aflate la 112 
kilometri de Saigon au< fost.

DE CE 4 EOSE RECHEMAT
MIB.lSWIimil S. D. 4.

U SnCKHOLM

William 
intreve- 
externe 
Nilsson, 
sa. Wi- 

la

Înainte de a pleca la Wa
shington, unde a fost reche
mat de Departamentul de 
Stat „pentru a se proceda la 
o revizuire a tuturor aspecte
lor relațiilor dintre Statele V- 
nite și Suedia", ambasadorul 
S.U.A. la Stockholm. 
Heath, a avut luni o 
dere cu ministrul de 
al Suediei, Torsten 
Explicind rechemarea 
liam Heath a declarat 
sfirșitul acestei întrevederi: 
„mi s-a cerut să prezint pre
ședintelui Johnson și secreta
rului de stat. Dean Rusk, un 
raport asupra relațiilor ameri
cano-suedeze. Voi reveni 
Suedia la o dată care 
fost încă fixată".

După cum relatează agenția 
ASSOCIATED PRESS, surse o- 
ficiale au declarat, în parti
cular, că hotărirea Departa
mentului de Stat de a-l reche-

in
n-a

• MARȚI DUPA-AMIAZA, la 
Sofia au început lucrările celei 
de-a 6-a sesiuni a celei de-a 5-a 
legislaturi a Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria. Printre nu
meroasele puncte care figurea
ză pe ordinea de zi urmează să 
fie examinate noul cod penal și 
noul cod al familiei, care timp 
de cîteva luni au fost supuse 
discuțiilor publice.

DIN• UNIVERSITATEA
ROMA, care a fost închisă în 
urmă cu 12 zile ca urmare a 
puternicelor manifestații stu
dențești în Savoarea îmbunătăți
rii și democratizării sistemului 
de învățămînt superior, și-a re
deschis marți porțile. Forțele de 
poliție aflate în incinta univer
sității au fost retrase.

• SUTE DE STUDENȚI IN-
■ DIENI au participat la o de- . 

monstrație organizată în orașul 
Burla (situat la 300 kilometri 
de Calcutta), revendicînd asigu
rarea unor condiții mai bune de 
angajare după terminarea stu
diilor universitare. între mani- 
festanți și poliția care a inter
venit pentru a-i împrăștia au 
avut loc ciocniri.

pe piața occidentală a 
La Londra, după o 

destindere constatată 
tensiunea s-a accentuat

• NEÎNCREDEREA scepticis
mul și specula continuă să dom
nească 
aurului, 
ușoară 
luni, 
din nou. Febra aurului a revenit 
marți la bursa londoneză, mar- 
cînd astfel eșecul eforturilor 
depuse de guvernatorii princi
palelor bănci centrale occiden
tale de a limita specula cu aur.

.. ......... ...............

uni-de asemenea, atacate de 
tați ale F.N.E. Totodată, aero
portul saigonez Tan Son Nhut 
a f ost din nou scena unor lup
te îndîrjite între patrioți și o 
divizie de infanterie ameri
cană.

Ciocniri violente între pa 
trioți și trupele inamice au a- 
vut loc la trei kilometri de 
baza pușcașilor marini ame
ricani de la Gio Linh. In 
cursul luptelor au fost uciși 
sau răniți mai mulți militari 
saigonezi.

In regiunea septentrională a 
Vietnamului de sud. artileria 
patrioților a bombardat forti
ficațiile americano-saigoneze 
din localitatea Dong Hoa.

Execuțiile de la

Deschiderea

• • • • • ••••••••

electorale în S.U.A.

campaniei

ma pe William Heath a fost 
determinată de mai mulți fac
tori : primirea in Suedia a 
militarilor americani care au 
dezertat pentru a nu fi trimiși 
in Vietnam, desele demonstra
ții din capitala suedeză îm
potriva războiului dus de 
S.U.A. în Vietnam și nemulțu
mirea provocată de participa
rea ministrului invățămintu- 
lui, Olof Palme, la un miting 
de protest împotriva războiu
lui dus de S.U.A. în Vietnam. 
Numeroși observatori conside
ră că participarea lui Olof 
Palme ar fi fost pentru Wa
shington „picătura de apă care 
a făcut să se reverse paharul". 
Ambasadorul american ur
mează sa plece marți la Wa
shington.

Secretarul general al O.N.U 
U Thant, a denunțat noile exe
cuții ale patrioților africani în 
Rhodesia drept „acte brutale 
de represiune care sfidează 
opinia publică mondială*1. In 
ciuda deciziilor diferitelor or
ganisme ale O.N.U., a spus el-, 
a apelului Papei Paul al VI- 
lea și a condamnării universa
le a actelor ilegale și barbare 
ale regimului de la Salisbury, 
acesta a ordonat noi execuții.

Grupul țărilor africane la 
O.N.U. au.hot'ărît luni să,ceară 
convocarea urgentă a Consiliu
lui de Securitate pentru: exa
minarea situației din Rhodesia 
în legătură’ cu execuțiile care 
au avut loc în acest teritoriu. 
Ședința Consiliului de Securi
tate ar putea să aibă loc joi, 
apreciază agenția FRANCE 
PRESSE.

în, același timp, cercurile po
litice londoneze apreciază că 
execuțiile în serie de la 
Salisbury plasează guvernul 
britanic într-o situație, practic, 
fără ieșire. După părerea ob
servatorilor politici, Anglia 
s-ar afla acum în fața alter
nativei de a hotărî sancțiuni 
juridice împotriva responsabi
lilor crimelor de la Salisbury 
sau de a interveni cu forța în 
Rhodesia de sud pentru resta
bilirea ordinii.

Noi trupe ame
ricane in Vietnam

Secretarul de stat al S.U.A., 
Dean Rusk — relatează agenția 
UNITED PRESS INTERNATIO
NAL — a declarat luni că în ur
mătoarele 30 de zile cor fi trimi
se noi unități americane în Viet
namul de sud. Efectivele ameri
cane din Vietnamul de sud se 
vor apropia astfel foarte mult de 
„plafonul" de 525 000 militari. 
Rusk a făcut această declarație 
în Comisia pentru problemele ex
terne a Senatului american. Făp
tui că în ședința comisiei secre
tarul de stat s-a eschivat să dea 
răspunsuri clare în problema viet
nameză a primit o replică fermă 
din partea senatorilor Fulbright. 
Morse, Mansfield și alții. „Nici o 
problemă nu este mai importan
tă decît războiul dus de S.U.A. 
în iVetnam, a declarat William 
Fulbright, președintele Comisiei 
senatoriale pentru problemele ex
terne. Trebuie reluate discuțiile 
cît mai urgent posibil, a arătat 
el, pentru a nu ne trezi „în fața 
unei decizii guvernamentale de a 
trimite 50 000, 100 000 sau
200 000 de militari americani în 
Vietnamul de sud“.

Construcții noi la Havana
• •••••••

In ciuda intensifi
cării măsurilor de 
securitate, a introdu
cerii unor mașini elec
tronice pentru semna
lizarea infractorilor, 
contrabanda cu valo
roase opere de artă și 
antichități nu a putut 
fi oprită. Potrivit zia
rului LA LIBRE BEL
GIQUE, în cursul ci
nului trecut patrimo
niul muzeal italian a 
fost frustrat de expo
nate evaluate la peste 
300 milioane de franci 
belgieni. Deși legisla
ția, în vigoare de 
de mulți ani în Italia, 
prevede că nici un o- 
biect avînd o reală va
loare artistică sau ar
heologică nu poate fi 
exportat, contraban
diștii servindu-se de 
cele mai diferite mij
loace reușesc să scoată 
din țară piese care gă
sesc ușor un colecțio
nar în străinătate.

Cea mai mare parte 
q traficului cu capo
dopere are loc pe te
ritoriul Elveției. De 
cele mai multe ori o- 
perele de artă sus
trase nu sînt vindute 
direct colecționarului, 
ci unor intermediari 
care pentru plasare, 
mai departe, încasează 
comisioane substanți
ale. Pentru a trece

Marți, la Budapesta a avut 
loc sesiunea jubiliară a Comi
siei Dunării consacrată celei 
de-a 20-a aniversări a semnă
rii Convenției privind regi
mul de navigație pe Dunăre. 
Im sesiune au luat parte, in 
calitate de invitați, miniștri 
reprezentând guvernele state
lor membre ale Comisiei Du
nării. reprezentanții perma
nent ai statelor membre, re
prezentanți ai Administrației 
fluviale româno-iugoslave de 
la Porțile de Fier, observatori 
ai Ministrului Transportului 
din R. F. a Germaniei, precum 
și reprezentanți ai unor orga
nizații internaționale de spe
cialitate.

V arșovia
După cum transmite agenția 

PAP, luni pe străzile Varșoviei 
au avut loc noi manifestări, pro
vocate de elemente iresponsabile, 
care în zilele de 8 și 9 martie 
au fost organizatorii acțiunilor 
din capitala poloneză.

Luni, a avut loc un miting la 
Universitatea din Varșovia. Mi
tingul a început să se desfășoare 
într-o atmosferă relativ liniștită. 
O însemnată parte a celor pre- 
zenți și-au exprimat dezaproba
rea față de excesele anarhiste de 
la 8 martie. Alții au încercat să 
înfierbînte atmosfera și să se 
pronunțe împotriva conducători
lor universitari.

In acest timp. într-o serie de 
facultăți se desfășurau cursuri 
normale: la alte instituții dț în- 
vățămlnt superior au avut loc 
mitinguri. După aceste mitinguri, 
la Universitatea de pe strada 
Cracovia, au apărut grupuri gă
lăgioase printre care predominau 
adolescenți. S-au auzit strigăte

••••••••• 
frontiera fără dificul
tăți și incidente, unii 
contrabandiști după ce 
au sustras pînza decu- 
pînd-o din ramă, o in
troduc în ascunzători 
ingenios plasate în au
tomobil, tren, vapor 
ețc. Deși numărul de
lictelor de acest gen 
nu este mare, el cu
prinde însă picturi ce
lebre, care de cele mai 
multe ori sînt plasate 
pe piața specializată

• • •
ori, pentru a intra în 
posesia unui. tablou 
„dispărut", este nece
sar să conlucreze po
lițiile naționale ale 
mai multor state. Iată 
un asemenea caz : In 
decembrie, un anticar 
din Bruxelles a infor
mat poliția belgiană 
că un italian i-a oferit 
spre vînzare portretul 
„Infantelui Spaniei" a- 
tribuit lui Velasquez, 
precum și un portret

Contrabandă
cu capodopere

din Statele Unite unde 
sînt plătite cu sute de 
mii de dolari.

Poliția italiană, îm
preună cu poliția in
ternațională, Inter- 
poolul, au pus la punct 
un sistem de urmă
rire, încercînd să îndi- 
guiască contrabanda 
de artă și să recupe- 

tablourile sau 
arheologice 
Rezultatele 

întotdeauna 
Dese-

reze 
piesele 
sustrase, 
nu sînt 
încurajatoare.

al „Dogelui Cicogna" 
aparținînd lui Tinto- 
reto. Funcționari ai 
Interpoolului din Bel
gia au avertizat ime
diat poliția italiană. S-a 
stabilit că cele două 
tablouri — înregistrate 
la Direcția generala de 
arte frumoase din Ro
ma ca două opere de 
importanță remarca
bilă — erau încredin
țate de un anticar 
din capitala italiană 
„doctorului Lucchetti"

In numele guvernului ungar, 
participanții la sesiune au 
fost salutați de Miklos Ajtai. 
vicepreședinte al Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Ță
rănesc Ungar.

Președintele Comisiei Du
nării, Vasil Bogdanov, amba
sadorul R. P. Bulgaria la Bu
dapesta. a prezentat un ra
port privind activitatea des
fășurată de Comisia Dunării 
in cei 20 de ani de activitate.

Miniștrii țărilor membre în 
Comisia Dunării au rostit, de 
asemenea, cuvintări de salut.

Din partea guvernului Re
publicii Socialiste România a 
vorbit Ion Baicu, ministrul 
transporturilor auto, navale și 
aeriene.

jignitoare împotriva serviciilor 
de menținere a ordinei publice, 
a fost oprită circulația. Milițienii 
au împrăștiat aceste grupuri. A- 
supra milițienilor au fost arunca
te pietre, precum și două pe
tarde.

In a doua jumătate a zilei, 
inițiativa a fost preluată de ele
mente huliganice care au între
prins o serie de acțiuni agresive 
în diferite sectoare ale orașului. 
Înarmate cu bețe și pietre, gru
purile i-au atacat pe milițieni. 
Au fost răsturnate automobile ale 
miliției, devastat mobilierul ci
nematografului „Kultura", sparte 
vitrinele mai multor magazine. 
Miliția a reușit să pună capăt a- 
cestor acțiuni. Au mai fost ră
niți 27 de milițieni, opt membri 
ai detașamentelor voluntare ale 
miliției și cîțivă activiști pe tărîm 
obștesc. &■

In cursul operațiunii de res
tabilire a ordinei, miliția a reți
nut aproximativ 300 de persoa
ne. Verificarea preliminară a do
cumentelor a arătat că numai 30 
din aceștia sînt studenți. Majori
tatea covîrșitoare sînt elemente 
huliganice, persoane care nu 
muncesc, dintre care mulți veniți 
din localitățile din împrejurimi.

Tot luni, anunță PAP, la Var
șovia a avut loc consfătuirea ac
tivului politico-obștesc al Capi
talei consacrată discutării proble
mei acestor evenimente. Au avut 
loc, de asemenea, mitinguri în 
care oameni ai muncii au cerut 
să se pună capăt acestor acțiuni#

• CAMPANIA ELECTORALĂ 
din S.U.A. a început ieri în 
mod oficial, o dată cu alegerile 
preliminare ce se desfășoară în 
statul New Hampshire. Membrii 
corpului electoral, reprezentînd 
partidele democrat și republi
can, votează pe liste separate în 
cadrul unui „test de popularita
te”, în cursul căruia iși indică 
preferințele față de candidatul 
definitiv la alegerile preziden- 
țiale din noiembrie a.c. Ei aleg, 
de asemenea, delegații la con
vențiile naționale ale celor două 
partide programate să aibă loc 
în luna august, unde vor fi sta
biliți cei doi candidați preziden
țiali.

spre a fi expuse în 
vila sa. Acesta reperat 
de poliție, a declarat 
că nu avea o altă in
tenție decît „să arate 
cele două tablouri u- 
nui specialist belgian". 
Cine s-a prezentat la 
anticarul din Bruxel
les ? Poliția a refuzat 
să difuzeze amănunte... 
Ancheta a fost extinsă 
și în Anglia, căci po
trivit altor surse, cele 
două tablouri au fost 
oferite spre vînzare și 
unui anticar din Lon
dra, pentru suma de 
12 milioane de franci 
belgieni.

In cele din urmă, ta
blourile au fost confis
cate...

Cu ocazia restituirii 
către Italia a celor 
două tablouri, Siriero, 
șeful unui serviciu al 
ministerului de exter
ne, care se ocupă 
recuperarea c~;; 
de artă exportate 
gal —■ a declarat 
alte două opere 
artă (o vedere 
Veneția atribuită 
Canaletto și un tablou 
de epocă din secolul 
XVII) au fost desco
perite recent și retur- 
nate fondului muzeal 
din Italia.
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