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DRAMA UNUI IDOL (I)
Corespondență specială din Brazilia 
pentru ,,Sc!nteia tineretului" despre 

celebrul jucător Garincha

Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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ACCESIBILITATEA

WHHEH IICISIIU
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar’general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a primit 
vinefi dimineața pe Belaid Ab- 
dessalam, ministrul, industriei■ 
și energiei din Republica Al
geriană Democratică și Popu
lară, conducătorul delegației 
guvernamentale algeriene, care

face o vizită în țara noastră.
La primire a participat to

varășul Alexandru Boabă, mi
nistrul, petrolului.

In cadrul convorbiți!, care 
s-a desfășurat îutr-o atmosferă 
prietenească, au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea 
în continuare a relațiilor din
tre cele două țări ,

înainte de a deveni steaua 
cu cea mai intensă strălucire 
pa harta energetică a țării, 
Porțile de Fier sînt „porțile" 
a două mari confruntări de 
energii, așezate față-n față: 
OMUL ȘI DUNĂREA. Dacă 
cea de a doua — energia 
Dunării — pare că este im
perceptibilă la simpla privi
re de pe mal, prima — 4000 
de constructori — se prezin
tă într-un permanent asalt 
asupra Dunării. Fiecare cen
timetru înaintat înspre firul 
fluviului, fiecare viaduct sau 
Urnei întins pe noile căi de 
comunicație se înscrie ca o 
semnătură cu litere săpate în 
memoria veacurilor. In „car
tea de aur“ a șantierului se 
află pagini — momente de 
adevărată epopee în lupta 
pentru adunarea hergheliilor 
de kilowați — care se cer în
cercuite cu roșu.

© 7 ■ septembrie 1964 t 
inaugurarea lucrărilor pe șan
tierul prezentat succint „cea 
mai eficientă amenajare hi
droenergetică din lume", „hi
drocentrala de pe Dunăre va 
V'i’tribui cu peste un milion 
i .7 sau cu o producție anua
li de 5 miliarde kilowați oră 
I— cu mai mult decît aduc în 

- ’.'istemul național, la un loc, 
toate hidrocentralele de pe 
rîțirile interne ale României 
etc.

» 8 mai 1966 : prima mare 
realizare, închiderea batar- 
doului.

9 15 iulie 1966 : începe
Perspectivă... nu numai foto

grafică

Foto; EMIL GOJOCARU
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Nu o dată cititorii literaturii contemporane, străină dar 
și românească, întîmpină dificultăți în înțelegerea adecvată a 
operelor, ba uneori manifestă neîncredere în creația ale cărei 
sensuri le scapă. Există,mai multe atitudini față de aceste 
dificultăți reale sau,numai imaginare. Unii dovedesc perse
verență și reiau lectura, alții resping creația dificilă, pentru 
ca să existe și tendința negării valorii în unele cazuri.

Intre atît de diferite atitudini există, firește, un echili
bru necesar. Nedumeririle, întrebările, discuțiile se produc în 
jurul ACCESIBILITĂȚII și INACCESIBILITAȚII. Cititorii 
perseverenți și moderați nu se grăbesc să facă gestul decisiv 
al respingerii oricărei creații dificile ori pe care n-o înțeleg. 
Ei ne întreabă : Ce este accesibilitatea aceasta și cum se lea
gă ea de valoarea unei opere 7 Cînd și cum apare mimarea
dificilului, deci simpla impostură 7 Există cu adevărat crea- ■ 
ții inaccesibile 7 a

In jurul acestor întrebări ziarul va publica

începi nd cu numărul de fată puncte de 

vedere ale unor critici și istorici literari, 

esteticieni și scriitori, ale cititorilor
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Muzeul județean Sf. Gheorghe
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ÎN ERA ȘTIINȚEI Șl INDUSTRIALIZĂRII CRESC MAI MULT CA PRICIND
rea betonării la ecluză — 

obiectivele

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a V-a)

GÎNDIREA
CREA WARE
N U A R E

DE VÎRSTA
Ne-am obișnuit ca în limbaj 

curent să-i numim pe urmașii 
„Născocitorului" lui Tudor Ar- 
ghezi, inovatori — și cuvîntul 
pare banal, inexpresiv de atîta 
uzură. Totuși prin conținutul său, 
cuvîntul rivalizează cu termenii- 
cheie ai unei epoci, ai unei so
cietăți. Pentru că inovatorii, a- 
cești entuziaști care-și pun ener
gia, iscusința, pasiunea în slujba 
noului sînt specifici societății 
noastre, condițiilor create pentru 
promovarea gîndirii îndrăznețe.

Una din problemele cele mai 
dezbătute ale mișcării de inova
tori este vîrsta propice gîndirii 
creatoare, a rezolvării proceselor 
complexe pe care le pune pro
ducția. Aparent, această vîrstă ar 
fi tinerețea — perioada marilor 
elanuri, a căutărilor febrire, a 
încrederii și a îndrăznelii de a 
gîndi dincolo de tiparele admi-

ÎN PAG. A <4-A;

INIERYIU LA CEREREA CITITORILOR EXIGENȚELE
Radio-amatorul, chimistul amator, fizicianul, amator și tehnicia

nul sau lăcătușul amator de azi sînt cei care mîine vor duce des
tinele industrializării pe cele mai înalte culmi ule științei ji pro
ductivității.

• CINE ȘI CUM SE OCUPA DE EDUCAȚIA 
TEHNICA A TINERETULUI?

• CE ACȚIUNI CONCRETE SE REALIZEAZĂ 
ÎN ACEASTĂ DIRECȚIE PENTRU DEZVOLTA
REA EDUCAȚIEI TEHNICE LA TINERI ÎNCĂ 
DE LA VÎRSTA COPILĂRIEI?

Iată întrebările cărora vom încerca să le dăm răspuns în rîhdurile 
ce urmează.

O simplă privire asupra orică
ror statistici privind România 
socialistă demonstrează ponderea 
covârșitoare pe care tehnica, 
știința, industria, o are în viața 
economică a țării. E firesc de 
aceea să spunem că cea mai 
mare parte dintre școlarii de azi 
vor păși mîine în fabrici și u- 
zine.

„Am îndrăgit electronica pe 
cînd eram copil — ne declară 
maistrul Marin Boroiu de la 
Uzinele „Electronica" — șeful 
secției televizoare, — am deve
nit radioamator cînd aveam 12 
ani și am fost fascinat de pri
mul meu radio-receptor cu ga
lena. Cînd am intrat în școala 
tehnică de radio, știam deja să 
construiesc aparate complicate. 
Așa se face că meseria o prin
deam mai repede decît alți co-

— acad. E. CABAFOLI
- acad. VICTOR EFTIMIU 

scriitorul ION HOBANA

RĂSPUND:

Foto : O. PLECANde fugă în Piața Chibrit din Capitală

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

se. Date statistice demonstrează 
însă că în rîndul tinerilor -—'fie 
muncitori, ingineri sau tehnicieni 
— procentul de inovatori este 
foarte redus : pe ansamblul in
dustriei republicane, tineretul 
constituie peste 45 la sută din 
numărul total de muncitori și 
numai 20,9 la sută din numărul 
inovatorilor. Cum se explică a- 
ceasta ?

O părere generalizată este a- 
ceea conform căreia pentru a 
deveni inovator trebuie să ai 
o vechime în producție care să 
permită datorită stabilității la 
locul de muncă, o maturitate și 
o cunoaștere mai profundă a

re sau învechire a muncitorului 
în uzină — spunea ing. Sorin 
Condeescu. Pentru noi, inginerii, 
vechimea în uzină înseamnă câș
tigul unei experiențe practice dar 
în același timp pierderea unor 
cunoștințe teoretice de care ino
vațiile au neapărată nevoie. A- 
nii care urmează absolvirii facul
tății sînt cei mai favorabili, sînt 
anii în care contactul cu produc
ția ne interesează în cea mai ma
re măsură.

Inginerul Condeescu îmi vor- 
. bea de pasiunile extraprofesio- 

nale, de timpul pe care-1 dăru
iești lor și mai ales, de influența 
pe care o au aceste preocupări 

! —sursa

problemelor curente ale activită
ții zilnice. Inovatorii cei mai nu
meroși sînt între muncitorii care 
au peste 10 ani vechime, pentru 
care meseria nu mai are secrete, 
care au o viziune de ansamblu a- 
supra proceselor tehnologice cu 
care intră în legătură.

La „Electroaparataj" am întîl- 
nit cîțiva inovatori care nu îm
pliniseră încă 27 de ani, proas
peți abșolvenți ai facultății de 
Electrotehnică. Limitarea după 
vîrstă nu li s-a părut un argu
ment obiectiv.

— Cred că inovațiile, soluțiile 
mai ecdnomice pe care le găsesc 
oamenii în procesul muncii, nu 
au nevoie să aștepte o maturiza- asupra gîndirii creatoare

tuturor transformărilor care le 
propune omul;

— Ideile se nasc în timpul 
producției și cred că orice mun
citor sau inginer interesat efec
tiv de munca sa poate „descope
ri" o soluție care să-l ajute, să 
reducă efortul în favoarea pro
ductivității.

împreună cu ing. Florin Aldea, 
ing. Condeescu a experimentat în 
laboratorul uzinei un dispozitiv 
pentru presa mecanică dirijat cu 
celule fotoelectrice. Productivi-

G ALIN A BADULESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Datele cu privire la desfășurarea lucrărilor agricole de primă
vară primite Ia Consiliul Superior al Agriculturii arată că rit
mul insămînțărilor a tost intensificat. Ca urmare, au fost însă- 
mințate pină la 28 martie, în total, 1126 000 ha cu 270 000 ha mai 
mult decît la aceeași dată a anului trecut. Fînă în prezent, ma
zărea a fost însămînțată în proporție de 96 la sută. Sfecla de 
zahăr 74 la sută, floarea-soarelui 70 la sntă, cartofii timpurii și 
de vară 55 Ia sută, iar legumele ce se însămînțează In această 
perioadă, 79 la sută. în multe județe, semănatul mazării, sfeclei 
de zahăr șl plantelor de nutreț, s-a terminat. La Consiliul Supe
rior al Agriculturii se apreciază că ritmul de desfășurare a mun
cilor trebuie în continuare sporit pentru ca fiecare lucrare agri
colă să fio executată la vreme.

legi iar acum, în munca pe, care 
o îndeplinesc, stagiill de radio
amator rodește înzecit".

Marin Boroiu a ajuns, în anii 
copilăriei la pasiunea pentru e- 
lectronică într-un mod Cu totul 
întîmplător și era singurul ra- 
dio-amator din clasa sa. Poate 
însă că între timp situația s-a 
mai schimbat. Ne-am început 
de aceea ancheta printre elevii 
claselor V—VIII de la Școala nr. 
150 din București. Iată rezulta
tele : în clasa a V-a, 25 șco
lari nu au nici un fel de preo
cupare tehnică, 7 da ; în clasa a 
Vl-a, 22 nu, 4 da ; în clasa; a 
Vil-a 24 nu, 8 da ; în clasa a 
VIII-a 17 nu. 11 da. Deci, din 
118 școlari între 12—15 ani nu
mai 30 se ocupă în timpul liber 
cu mici construcții, experiențe 
de fizică sau chimie.

Din cei 118 școlari Care își 
mărturisesc lipsa de pasiune 
pentru tehnică, aproape jumăta
te își ocupă timpul liber cu ac
tivitățile sportive, iar cealaltă 
jumătate în cadrul cercurilor 
artistice. Același sondaj l-am 
realizat și la Liceul „Gh. Lazăr" 

școlari 
-------- numai 

2_o mărturisesc în clasa a IX-a 
, iar 2 

da, în clasa a X-a — 38 nu, 
7 da, în clasa a IX-a B 22 nu, 
11 da, iar în clasa a Xl-a A, al
cătuită numai din eleve, răspun
sul a fost un foarte categoric 
nu. (Argumentat prin : „nu-mi 
voi alege o profesie tehnică"). 
Făcîndi totalul la un număr de 
173 tineri anchetați (dintre care 
majoritatea se află în preajma 
alegerii profesiei) numai 32 ma
nifestă interes pentru „meșteri- 
tul“ amatoricesc, iar 141 excla
mă un NU atît de ritos ca și 
cum ar fi întrebați dacă... fură!

AT. TOMA 
V. RAREȘ

(Continuare în pag. a IlI-a)

artistice. Același sondaj
în clasa a VIII-a, 22 
n-au pasiuni tehnice și
33 elevi au spus nu, 
da, în clasa



Reportajul a fost multă vreme 
obiectivul numărul 1 al criticii 
literare. Se scria reportaj, se dis
cuta despre reportaj, se deosebea 
reportajul monografic de repor
tajul eseu etc., scriitorii sau re
porterii plecau în documentare. 
Cert este că reportajul avea un 
rol de prim ordin în mișcarea 
noastră literară. El beneficia de 
experiența prestigioasă a reporta
jului dinainte de ultimul război 
mondial care atacase cu vehe
mență sectoare ale vieții necu
prinse în literatură. Reportajele 
lui Geo Bogza au devenit etalo
nul atitudinii angajate a repor-

bundentă înaintea ultimului 
război mondial pe care criticul 
o consideră încă inaptă să se 
constituie într-o valoare literară 
certă. Din cauza superficialității 
ea avea și carența de a informa 
neesențial.

Anunțăm aceste observații pen
tru că în trecerea de după război 
a reporterilor la literatura propriu- 
zisă s-a observat aceeași eroare 
a nedetașării de fapte, a unei 
incapacități de a ordona materia 
pe coordonate care să fie altceva 
decît rețete. Din această cauză 
critica a îndreptat împotriva re
portajului o vehemență și ne

1958. O rămînere în urmă cu 
zece ani a prozei, atunci cînd 
se trăiește într-o accelerație și 
tensiune proprie unei munci con
structive cu termene fixate prin 
plan, înseamnă foarte mult.

Prozatori de prim plan rămîn 
în urma realității deși și pricepe
rea și talentul îi recomandă a fi 
pionierii unor cărți de proză care 
să abordeze temerar aspecte ale 
realității noastre.

O literatură care să încerce e- 
puizarea marelui număr de teme 
oferite de succesele și dificultă
țile zilnice în toate domeniile de 
activitate nu avem.

0

Oboseala reportajului
a sterilizat proza?

în

ferului. Calitatea reportajelor sale 
înscriau reportajul, specie consi
derată altădată de un critic ca 
Ibrăileanu în afara literaturii, în 
rîndul scrierilor cu drepturi egale 
celor ale nuvelei, romanului, dra
mei. Cartea Oltului, Țara de 
Piatră, Oameni și cărbuni în Valea 
Jiului, Moartea lui Iacob Onisie, 
reportajele despre petrol ale ace
luiași, încetățeneau reportajul ca 
specie ce nu poate fi ocolită de 
critică. Recent, un alt gazetar de 
elită, al campaniilor de presă 
care trimisese în public reporta
jele lui Geo Bogza, Miron Radu 
Paraschivescu, prestigios colabo
rator al presei de stîngă, în deo
sebi al Cuvîntului liber și-a adu
nat într-un volum Drumuri și 
răspîntii, reportajele scrise în 
perioada anilor 1930—1940, ofe
rind scriitorului de azi un alt 
exemplu de conștiință angajată. 
Trăgîndu-și seva din acest filon 
inițial a apărut o întreagă pleiadă 
de scriitori — reporteri care s-au 
inspirat — condiția esențială a 
reportajului — din realitatea ime
diată. Petru Vintilă, Traian Co- 
șovei, Radu Cosașu, V. Nicoro- 
vici, Ion Grigorescu, Pop Simion. 
Paul Anghel, Ilie Purcaru, Eu
gen Barbu, A). I. Ghilia, Traian 
Filip etc. au scris pagini sugesti
ve despre anii construcției socia
lismului. Acolo unde vîntul mi
roase a petrol, Harpe și ape, Pa
ralela 45". Arpegii la Șiret. Vic
toria de la Oltina sînt cărți
care pot fi regăsite aspecte și 
conflicte specifice ultimilor ani 
din dezvoltarea unor vechi și 
cremenite orașe, tîrguri șl sate. 
Reportajul a însoțit literatura a- 
desea luîndu-i-o înainte, procu- 
rîndu-i de multe ori substanța 
viitoare.

O proză cu problematică inte
resantă s-a născut din această 
acumulare de date. Trecînd de 
la reportaj la nuvelă sau roman 
atît Petru Vintilă cit și Nicolae 
Țic, Radu Cosașu sau Pop Simion 
au avut avantajul contactului cu 
un material de viață încărcat de 
semnificații, proza lor clădită pe 
experiența reportajului fiind vie de 
atît timp cît purta un viu con
tact cu febrilitatea acestuia.

A fost de vină și o rea înțele
gere a materiei de inspirație, di
ficultate asupra căreia criticul G. 
Călinescu atrăsese atenția încă 
înainte de război. Reporterul, prin 
definiția profesiunii sale, are o 
indiscutabilă superioritate : aceea 
de a fi primul acolo unde reali
tatea își dezvăluie punctele sale 
nodale, superioritate care poartă 
în sine însă și dezavantajul su
perficialității. Atenția distribuită 
a reporterului nu mai are de 
multe ori profunzime. Selecția 
capătă o însemnătate enormă în 
ofensiva pentru o literatură re
portericească de calitate căci o 
selecție proastă oricît talent s-ar 
consuma ulterior dă o realizare 
plată sau fadă. Mentalitatea de 
reporter poate genera deci o 
proză, ne atrăgea atenția G. Că
linescu, aservită prea mult fap
telor și mai puțin semnificațiilor. 
Gazetarul descoperă zone umane 
inedite, sau decupează momente 
de mare tensiune, fără a le des
coperi și sensul interior. Atracția 
spre mediile senzaționale, perife
rice sau spre evenimentele cru
ciale promovase o literatură a-

în-

dreaptă diatribă. Reportajul a fost 
considerat vinovat pentru lipsa 
de perspectivă pe care o dovedea 
o proză care, deși inspirată de 
realitățile imediate, nu reușea să 
comunice decît exterior sentimen
tul pe care ea îl dădea de obicei 
cititorului. O rămînere, de fapt, 
în urma realității și a deziderate
lor cititorului de care critica a 
făcut vinovat reportajul. Era evi
dent o judecată în bloc.

Această critică nu operase de
osebirea între reportajul autentic 
și reportajul care făcea din misiu
nea sa informativă nu numai 
țelul său numărul unu dar și o 
misiune festivă. Noțiunea de re
portaj e mai largă decît cea pe 
care au înțeles s-o ilustreze unii 
reporteri prin scrisul lor. Funcția 
informativă a reportajului este o 
funcție primordială a sa, dar în 
selecția faptelor de povestit nu 
pot fi ocolite încleștările dure, 
conflictele. Cu alte cuvinte repor
tajul nu poate fi limitat numai 
la plăcerea de a aniversa sau săr
bători, comentînd realitățile ci și 
de a observa critic. Funcția sa 
complexă s-ar realiza mai eficient 
astfel acoperind întreaga zonă a 
realității. Reportajele la care ne 
raportăm de obicei, cele semnate 
de Geo Bogza, aveau această 
calitate de a privi cu ambii ochi 
realitatea și de a reține și ceea 
ce putea entuziasma dar și ceea 
ce putea stîrni un sentiment in
vers. Multe din reportajele altor 
autori n-au respectat însă dezi
deratul unui reportaj complex, 
trădînd condiția speciei.

Există o experiență a reporta
jului pe plan mondial, susținută 
de nume celebre, celebre tocmai 
pentru că nu ignorau funcția 
bivalentă a reportajului și atunci 
cind azvîrlea reportajului un 
blam de vetustețe și de super
ficialitate, critica nu avea în 
vedere această prestigioasă tradi
ție a reportajului. Urmarea a 
fost că avînd ambiția de a face 
literatură adevărată și nu „repor
taj", majoritatea reporterilor au 
părăsit domeniul și s-au încercat 
în speciile „consacrate", nu întot
deauna însă cu succes.

Au dispărut reporterii dar n-au 
apărut dintre ei — decît în număr 
mic — scriitorii. E o pierdere de 
ambele părți. Un reporter bun 
este însă de obicei și un scriitor 
bun. Prejudecata speciilor consa
crate — nuvela, schița, romanul — 
poate duce la tentative neinspirate. 
Reporterii pot avansa, fără a pă
răsi domeniul reportajului, o lite
ratură la fel de utilă și actuală ca și 
romancierii. Scoaterea lor din 
priză văduvește peisajul literar 
actual. Un reporter de bună ca
litate e un explorator intr-o geo
grafie umană nouă. El poate 
descoperi suprafețe încă nede
frișate, arii omenești noi. El poate 
propune prozei cazuri, situații 
realități căci dacă unele formule 
reportericești sau rețete, Sînt de
modate reporterul în funcția sa 
fundamentală de a fi o conștiință 
a tot prezentă nu este demodat.

Proza noastră are nevoie de 
confruntarea cu aerul proaspăt 
al reportajului. Se poate vorbi 
de o stagnare a ei, de un prag 
pe care nu-1 poate depăși. Cu 
foarte puține excepții majoritatea 
prozelor vorbesc despre întîmplări 
care nu depășesc anii, să zicem,

Tema războiului văzută din 
unghiuri prea puțin diversificate 
este comună multora (Al. Ivan 
Ghilia, Al. Ivasiuc, M. Preda, Șt. 
Bănulescu, Fănuș Neagu etc). 
Dar aceasta e de acum o temă 
istorică, nu mai e de strictă ac
tualitate. Comportând semnificații 
morale deosebite este literatura 
care se ocupă de ilegaliști, temă 
care este însă și ea o temă a 
trecutului, față de problemele 
oferite astăzi. Făcînd o asemenea 
apreciere nu înseamnă a socoti 
că aceste teme și altele (la cîteva 
ne vom referi în continuare) nu 
trebuie abordate cu toată respon
sabilitatea scriitoricească. Dimpo
trivă. Dar cărțile actualității ime
diate, ale problemelor prezen
tului întârzii, După cum, în acest 
spirit, fiind desigur necesare de

investigat nu mâi pot fi conside
rate de actualitate nici tema na
ționalizării sau a cooperativizării 
(despre care s-a scris recent o car
te de responsabilitate scriitoriceas
că exemplară, Moromeții vol. II). 
Adaptarea țăranului la ritmul 
industrial poate fi încă o temă 
de actualitate și interesante ca
pitole ne-a oferit Nicolae Breban 
în Francisca. Este însă încă prea 
puțin. Un pas înainte a făcut 
I. Lăncrănjan cu Eclipsa de soare 
a cărei temă, cel puțin temporal, 
depășește pragul pe care nu l-au 
trecut ceilalți scriitori.

Mai mult, analizînd peisajul 
actual al prozei se poate ușor 
observa că a apărut chiar o lite
ratură a refugiului în zone unde 
conflictul nici nu poate fi con
ceput. Ea e scrisă mai ales de 
tineri care abordează și modali
tăți de expresie noi, modalități 
care nu salvează însă anacronis
mul de fond al frazei celor mai 
mulți dintre ei. O literatură a 
evaziunii în spațiile care oferă 
o iluzorie abandonare de sine 
(lumea visului, a copilăriei, a 
mahalalei romantice, a satelor 
arhaice etc.) și-a făcut loc, încu
rajată de existența cîtorva opere 
anterioare frecvent recoman
date deși n-au decît vagi coefici
enți de actualitate. A recomanda 
cu insistență tinerilor prozatori 
drept model cîteva opere contem
porane care conțin prin genera
litatea lor un procent ridicat de 
inactualitate prin predilecția u- 
nor medii spectaculos-analitice 
sau a unor autori care tind să 
se specializeze, exploatînd pito
rescul unei epoci de mult de
cedate, este, desigur, o gre-eală.

O reviitalizare, în aceste con
diții, a reportajului în funcțiile 
sale plenare âr ajuta, credem, și 
procesul de orientare a prozei 
spre problemele actualității.

M. UNG^EANU

o

HARALAMB ZINCĂ

PANORAMIC
După o primă Jumăta

te de stagiune cu mai pu
ține izbînzi, dramaturgia 
românească de calitate se 
reîntronează pe afișele de 
premieră. Meritul princi
pal este — pentru a cîța 
oară ? — al unor teatre din 
provincie, ale căror condi
ții materiale și artistice 
inechitabile față de cele 
din Capitală nu le împie
dică să mediteze adesea 
mai exact asupra rosturi 
lor lor. Să notăm deci 
primele întîlniri cu publi 
cui ale unor piese de bo 
gata substanță dramatică, 
aparținînd unor dramaturgi 
de frunte — „O casă o- 
norabilă" de Horia Lovi
nescu și „Camuflaj" de 
Al. Mirodan — au avut 
loc la teatrul din Constan
ța (regia — Cornel Todea) 
și respectiv la teatrul din 
Arad (regia — Dan Alec- 
sandrescu). Piesa lui Ho
ria Lovinescu (o comedie 
de factură polițistă care 
vizează însă laturi mai a- 
dînci ale raporturilor u- 
mane) ca și piesa lui Al. 
Mirodan (o meditație a- 
supra teatrului ca act de 
demnitate civică și de cu
raj omenesc, pornind de 
la împrejurarea reală 
premierei „anonime"

tn adaptarea și regia lui 
Radu Penciulescu la Tea
trul Mic, și comedia de 
debut „Nicnic" de Anca 
Bursan și Gh. Panco, pusă 
în scenă de Moni Gheler- 
ter la 
die.

Teatrul de Come-

a-
a

OCHI

KING
ROMAN

REZUMAT
Mihai Miroiu, vameș in portul Constanța, sosește în București 

pentru a-și petrece concediul. Se instalează in casa mătușei sale, 
Eufrnsina Bănescu. Intimplător, i se oferă prilejul de a o cunoaște 
pe Virginia Munteanu — funcționară la Direcția valutară a Băncii 
Naționale — de care se îndrăgostește. Intr-una din zile, Mihai 
Miroiu dispare în chip misterios. Cazul i se încredințează 
tinărului căpitan de miliție Liviu Roman. Acesta, după studierea 
dosarului, se deplasează la domiciliul Eufrosinei Bănescu.

6
La birou, Roman găsi o notă transmisă de către D.R.M. Con

stanța, prin care 1 se confirma că Miroiu Mihal, domiciliat în 
strada T... nr. 17, era într-adevăr funcționar al vămii portului
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sa de întinerire „Viața Ro
mânească" publică un nu
măr 2 remarcabil, din care 
se cuvine menționate frag
mentul de roman „Anima
le bolnave" de Nicolae 
Breban, poemul lui Ovi- 
diu Cotruș „Cuvîntul de 
amiază", studiul lui Eugen 
Simion despre Lovinescu, 
cronica literară a lui Paul 
Georgescu și, integral, ca
ietul de poezie dedicat de 
această dată unei teme fas
cinante prin actualitatea 

Poeții și tehnica".

vențil ca acelea ale lui N. 
Breban, Al. Ivasiuc, Paul 
Anghel, G. Dimisianu. 
Marin Mincu converg în
tr-o pledoarie pentru lăr
girea ariei de investigație 
socială, a cercului de pro
bleme ale prozei. O aten
ției aparte se acordă în 
discuție scriitorilor tineri. 
Poate că în acest moment, 
ar fi utilă și o rememora
re, de pe pozițiile estetice 
de azi, a eforturilor pro
zei românești din ultimii 
20 de ani. ★

Consecventă în tendința

man-Color — nu este 
ceasta singura enigmă 
difuzării filmelor.★

Ultimele numere ale 
ziarului „Scînteia", ale re
vistelor „Gazeta literară" 
și „Amfiteatru" deschid o 
dezbatere — care se anun
ță amplă — asupra proble
melor prozei contempora
ne. Sensurile unor inter-

Un
de film ,în declin ? Așa 
s-ar părea, judecind după

*
remarcabil regizor

a 
a 

„Stelei fără name") s-au 
bucurat de interpretarea u- 
nor buni actori din cele 
două teatre. Cu „Camu
flaj"-s-a inaugurat de alt
fel sala Studio 198 a tea
trului din Arad, eveniment 
cu semnificații culturale 
multiple, asupra 
vom reveni. ★

Altp două texte 
nești,* despre care 
pronunța în 
cronicii teatrale, s-au întîl- 
nit cu publicul pe scenele 
bucureștene: „Baltagul",

cărora

I

româ
ne vom 

coloanele

f.

CINEMATOGRAFE
• BEL A : Patria — orele : 10;

12.30 ; 16.15 ; 18,45 ; 21,15.
• HOKUS-POKUS : Victoria 

— orele : 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45, Grivița — orele: 9 ; 
11,15; 14; 18,30; 21.

• CU TOATA VITEZA, ÎNA
INTE : Modern — orele ; 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15: 18,30 ; 20,45, 
Lumina — orele : 8.45 ; 16.30 ;
18.45 ; 20,45.
• TOM SI 

orele : 9.15 ; h,lo , 
NUNTII ÎN PLOAIE: — orele;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21.
• EU.EU.EU,... și CEILALȚI : 

Republica — orele : 9 ; 11.30 :
13.45 ; 16,15 ;, 18,45 ; 21,15.

• PENTRU CÎȚIVA DOLARI 
ÎN PLUS : Luceafărul — orele: 
9,15 ; 12 ; 15,15 ; 18 ; 20,45, Festi
val — orele : 0; 12 ; 15 ; 18 ; 21,

10,30 ; 
Excel-
14,45 : 

orele : 
20,45.

JERRY : Capitol —
11,15 ; NOAPTEA

Feroviar , — orele 8 ;
13.15 ; 15,45 ; 18,30 ; 21.15, 
sior — orele 9.30 ; 12 *,
17.30 ; 20. Melodia —
9,30; 12,30: 15,15 ; 18 ;

• EROII DE LA TELE
MARK : Aurora — orele : 9,30 ; 
12 ; 15 ; 17,45 ; 20.30, Flamura — 
orele : 8,15 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ;
18.15 ; 20.30.

• DOCTOR AU MĂ DOARE: 
Central — orele : 9; 11,15; 13,30; 
15,45 ; 18 ; 20,30.

• AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI 
FERICIȚI : Flacăra — orele :
15.30 ; 18 ; 20,30.
• LEUL AFRICAN : Timpuri

Noi — orele : 9 ; 10,30 ; 12,15 : 
14 ; 15,45 ; 17,30 ; 19,15 ; 21,
Doina — orele : 11,30 ; 13.45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.

La cinematograful Patria
VIZIONAȚI filmul in culori, pe

:: >■ ■

distanța care separă „Co
piii minune" și ciclul 
„Spessart" de ultimele fil
me ale lui Kurt Hoffmann, 
tot mai debitoare tendinței 
spre amuzamentul facil. 
Oricum, chiar dacă 
cheamă „Hocus-Pocus 
nu „Copiii minune", 
film de Kurt Hoffmann cu 
Heinz Riihman și Liselot- 
te Pulver merită două cea
suri din timpul 
tît de scurt...

r ★
O premieră 

grafică ce riscă 
neobservată, după 
prea puțin observate au 
fost „Parisul vesel" și „101 
dalmațieni", este desenul 
animat american „Tom și 
Jerry", încîntător nu nu
mai pentru spectatorii în 
pantaloni scurți. De ce nu 
se aduc mai des asemenea 
filme și li se preferă me
diocre aventuri în East-

nostru a-

cinemato- 
să treacă 

cum

CULTURAL

TELEVIZIUNE
SlMBĂTĂ 30 MARTIE

• O SUTA UNU DALMA- 
ȚIENI : Union ' — orele 10 : 
15,30; 18; 20,30.

• DOUA BILETE LA MATI
NEU: Floreasca — orele :
11.15; 13,30; 16; 18.15; 20,30.

• MUZICANTUL : Buzeștl — 
orele 10; 15,30; 18; 20,30.

• CIND TU NU EȘTI : Da
cia — orele 8.30 ; 16.30 ; 18,45 ; 21.

• BLESTEMUL RUBINULUI 
NEGRU ■ Bucegi — orele : 11,15 ; 
13.30 ; 16 : 18.15 ; 20,30. Drumul 
Sării — orele 10; 15; 17.30; 20.

• CARETA VERDE : Unirea : 
— orele 11: 16; 18.15; 20.30.

• VALETUL
Lira — orele :
Vitan — orele
18,30; ,20.30.

DE PICA : 
15,30 ; 18 ; 20,30, 
10; 14,30; 16,30;

din Capitală
ecran panoramic

O
Scenariul și regia : Stanis
lav Rostoțki după „Un erou 
al timpului nostru" de M. 
Lermontov.
cu : Silvia Berova, Vladi
mir Iașov, Alexei Cernov.

O

Constanța și că, de mai bine de zece zile, plecase în concediu la București.
„E în concediu omu’ ?. gîndi Roman, s-a despărțit de iubita sa, 

și s-a îndrăgostit de o altă femeie... dispare apoi, fără veste... 
într-un cuvînt, e în concediu și petrece"...

Zări într-un colț, pe o etajeră, ventilatorul. Stătea nefolosit. 
II puse în mișcare și paletele sale prinseră să se rotească în 
viteză. 11 luă de la locul său și-1 apropie de față ; parcă se mai 
răcorise un pic. „Scrisorile nu sînt datate... n-au fost trimise 
prin poștă, merse el cu presupunerile mai departe. Nefericitei îi 
spune Luiza... Luiza si mai cum ?... E clar, omu’ n-a intenționat 
într-un cuvînt, e în concediu și petrece*.
. își plimbă ventilatorul pe la subsuori, se descheie la bluză 

și cînd se sățură de atita „ventilație** îl puse înapoi de unde-1 
luase. Plictisit și toropit, se apucă s-o caute la telefon pe Vir
ginia Munteanu. în sfîrșit, o găei la serviciu. După ce se re
comandă, Roman o anunță că ar dori să stea de vorbă cu 
dînsa în legătură cu declarația depusă la secția a 4-a miliție. 
„La ce oră ?“ întrebă femeia. „La ora care vă convine**, răspunse 
el, plăcut impresionat de vocea ei hotărîtă. „La ora 19“. „La 
dumneavoastră acasă" propuse Roman. „Știți unde ?“. „Ați in
dicat adresa în declarație". „Exact, vă aștept... La revedere !".

Un; timp ramate în picioare, nemișcat lîngă birou, în bătaia 
ventilatorului. încercă să și-o imagineze pe Virginia Munteanu. 
Imaginea necunoscutei se închega destul de greu. în cele din 
urmă, își spuse : „Miroiu pare să fie un bărbat căruia nu-i 
displace moda, eleganța... Un bărbat cu gust... Gustul său, pe
semne, nii se limitează numai la selectarea cu grijă a îmbrăcă- 
minții, ci și a femeilor... Cu siguranță, îi place să apară în so
cietate la braț cu o femeie frumoasă, cochetă, înaltă, suplă, 
ademenitoare... Virginia Munteanu, pe lîngă aceste calități, 
judecind după voce, trebuie să fie și o ființă energică.. Dar 
„sărmana Luiza** 7... Luiza cea părăsită ?“

7
Nu, nu arăta așa cum și-o imaginase. în pragul unei garsoni

ere situată la etajul șapte al unui bloc din cartierul Pieptănari, 
îl întimpină o-femeie a cărei sobrietate, atît în ținută cît și în 
expresia feței, te izbea din prima clipă. Era de statură potrivită, 
cu șolduri mari și pline ; purta o fustă gri de tergal, cu pliuri 
demodate, și o bluză sinilie, fără mîneci. Nu folosea fardul căci 
avea un ten frumos, pe care și-1 arăta cu o semeț: e reținută. O- 
chii ei căprui, cu o căutătură energică și intensă, te avertizau că 
ai de-a face cu o ființă inteligentă. Iar Roman, iscodînd-o, nu
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TERRA
rachetă

Dificultăți tehnice ?

„Meteor
o ex-

emisiune-con-

După amiază : Fotbal 
Steaua Farul.
17,30: Pentru cei miei 
Lanterna magică.
18 : Pentru noi, femeile !
18.30 : Curs de limba spa
niolă — lecția a 9-a.
19 : Biblioteca școlarului : 
„Baltagul" de Mihail Sa- 
doveanu.
19.30 : Telejurnalul de sea
ră.
19,50 : Buletin meteorolo
gic.
20 : Tele-enciclopedia.
21 : întîlnire cu... balerina 
Cristina Hammel — Zira. 
21,10 : Filmul serial „Eva
datul*.
22 : Arii și melodii vechi, 
în ritmuri noi.
22.30 : Parada vedetelor.
23 : Telejurnalul de noap
te.
23,15 : Tele-sport.

DUMINICA 31 MARTIE
9;10 — Pentru copii șl tine
retul școlar : EX “ ~ ‘ 
’68.
Cum construim o 
cu o treaptă.
Filmul serial
XL-5".
La șapte pași de 
cursie 
curs. Participă reprezen
tanți ai Liceelor de muzi- 
că nr. 1 șl 2 din București.
10.45 — Din cronica vieții 
ostășești.
11,15 — Emisiunea pentru 
sate.
12.45 — Concert simfonic. 
După-amiază: Transmisiuni 
sportive — Fotbal.
în pauză : „Careul magic".

• 17,30 — Cîntă soliștii și 
orchestra de muzică popu
lară a Ansamblului de cîn- 
tece șl dansuri „Ciprian 
Porumbescu" din Suceava.

• 18,00 — Curierul artelor — 
emisiune de actualitate tea
trală, muzicală și plastică.

• 18,30 — Magazin 111.
• 20,00 — Cosmln, fiul zim

brului (seria a IlI-a).
• 20,35 — Varietăți de-ntil a- 

prilie.
• 21,35 — Film artistic : „Cu 

toții acasă** — producție a 
studiourilor Italiene.

putu să nu se gindească la cealaltă femeie, la Luiza de la Pontul 
Euxin, pe care și-o închipuia frumoasă, precum „nordica" ex
pusă la Salonul fotografiei internaționale.

— Dumneavoastră sînteți...
Nu-și duse pînă la capăt întrebarea, căci Roman se reco

mandă. Virginia Munteanu nu-și ascunse o umbră de dezamă
gire, pe semne și-1 închipuise altfel — poate înalt și lat în umeri, 
cu o severitate neiertătoare în priviri... Pe cită vreme, tînărul o- 
fițer din fața ei •— nu prea înalt, cu un cap rotund, acoperit de 
un păr scurt și sîrmos, avea un aer neserios, de mucalit, ce nu 
prea inspira încredere.

— Poftim, intrați... vă rog intrați, îl îmbie ea fără plăcere. 
Din vestibul. Roman intră într-o încăpere pe care stăpîna o

rînduise astfel încît să pară cît mai spațioasă : un recamier, un 
șifonier, o măsuța de toaletă, trei scaune răspîndite în trei col
țuri, așezate pe lîngă pereți. Ușa îngustă ce dădea la balcon era 
deschisă, perdeaua puțin trasă la o parte. De acolo, de unde se 
așezase Roman, se vedeau în depărtare aleile cimitirului Belu. 
„Perspectiva-i frumoasă, nimic de zis !“

Virginia Munteanu se așeză pe recamier, picior peste picior, 
acoperindu-și cu gri.iă genunchii.

— Am citit declarația dumneavoastră, deschise Roman vorba, 
căutîndu-și prin buzunare bricheta și pachetul de țigări și v-aș 
ruga, întru rezolvarea cu succes a cazului, să mă ajutați.

— Vă stau la dispoziție, se oferi ea, scuturîndu-și, din obiș
nuință, părul vopsit într-un acaju închis.

își găsi țigările, bricheta. îi oferi și femeii o țigară pe care 
ea n-o refuză : după degetele pătate cu nicotină se vedea că e 
fumătoare.

— Cînd l-ați cunoscut pe Miroiu 7 **
— Acum zece zile, răspunse ea și rămase o clipă gînditoare.
— Cum ? în ce împrejurări 7
— Mi l-a prezentat colegul meu Marin Iliescu.

— Tot de la Direcția valutară ?
— Da. Am ieșit îmareună de la serviciu... Era într-o după 

amiază... era tare cald. Iliescu m-a invitat la „Cina" în grădină, 
să bem o bere.. Acolo, l-a întîlnit pe Miroiu... și cum era singur 
la masă, ne-am așezat acolo... Așa ne-am cunoscut.

— Iliescu... îl cuhoștea mai de mult ?
— Mi l-a recomandat ca pe un fost coleg de școală, pe care 

nu-1 mai văzuse de foarte multă vreme.
Roman se uită prin ușa deschisă, zări în depărtare aleile cl-
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de NEAGU RADULESCU
DATORII UITATE

DANTON față-n față cu SECRETARUL LITERAR 
, Nu înțeleg de ce doriți să mai apară si pe scenă" ? !

mitirului și se gîndi că pe acolo trebuie să fie răcoare... o ră
coare veșnică.

. — Am stat de vorbă și cu doamna Bănescu.... Printre altele, 
mi-a spus că nepotul ei intenționa să se căsătorească cu dumnea
voastră. Vă erau cunoscute aceste intenții.

Ea își scutură țigara într-o scrumieră ce și-o așezase pe ge
nunchi. îi aruncă ofițerului o căutătură rece, gravă, ca. și cum 
ar fi vrut să-1 avertizeze că nu alesese un moment prielnic pentru ironii.

— Da, Jnchipuiți-vă, știam, Mihai mi-a cerut mina...
Roman își șterse fruntea transpirată și din nou se gindj cu 

jind la aleile răcoroase ale cimitirului.
— Din ziua în care v-ați cunoscut au trecut doar zece zile, 

cbserva el. Nu v-a mirat graba cu care v-a cerut în căsătorie ?
-- Nu. Am trezeci și unu de ani și aștept de mult clipa asta. 

Miroiu mi-a făcut o impresie deosebită. Mi-a plăcut, i-am plăcut. 
Intr-un timp relativ scurt, am descoperit că avem amîndoi multe 
ginduri șl gusturi comune...

Roman își aminti că, mai de mult. Lili 
crede într-o „dragoste de la prima vedere"_
ivitatea fetei, se mulțumise s-o îmbrățișeze și s-o sărute. Evitase 
astfel o discuție banală.

— Miroiu a mai fost căsătorit ?
— Nu... După cite știu eu, nu... Ultimele ei cuvinte trădară o 

vagă neliniște.
— Dacă n-a fost căsătorit, e de presupus că a avut totuși o 

prietenă. V-a vorbit cumva de vreo legătură de-a lui din Con
stanța ?

înainte de a-i răspunde, trase scurt și cu sete din țigară și-1 
măsură eu răceală... de parcă ar fi vrut să ghicească ce se as
cunde dincolo de expresia aceea de tînăr mucalit.

— Trebuia oare să-mi vorbească ? răspunse ea, arătîndu-și 
astfel nemulțunirea pentru cursul luat de discuție. Imediat trecu 
însă la un ton ceva mai îngăduitor. Chiar dacă ar fi încercat 
să-mi vorbească, l-aș fi oprit. La urma urmelor. Miroiu nu e un 
copil... e un bărbat în toată firea. Consider normal să fi cunos
cut șl alte femei. Nu sînt curioasă de felul meu.

„întrebările mele o irită... judecă Roman. Totuși, în ciuda pi
ruetelor ca le face, știe ceva". Zise, nu fără o undă de ironie :

(URMARE IN NUMĂRUL NOSTRU DE MIERCURI)
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îl întrebase dacă 
iar el, mișcat de na-
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tică interesantă sau niște mij
loace de expresie perfecționate 
nu garantează pentru virtuțile 
axiologice ale operei. O dată a- 
părută, nu ne este apoi indife
rent dadă această valoare este 
sau nu recunoscută și regretăm 
că opera unor poeți ca Mace- 
donski, Arghezi, Barbu sau a 
unor prozatori ca Hortensia Pa- 
padat-Bengescu nu a fost- în-

Oricît ar părea de ciudat tre
buie să spunem de la început 
că opere literare accesibile sau 
inaccesibile nu există. Profun
zimea esenței, complexitatea 
structurii, noutatea limbajului, 
rafinamentul expresiei, poliva
lența sensurilor incluse nu de
finesc accesibilitatea, ci valoa
rea estetică a operei. între 
aceste două concepte nu trebuie 
însă statuată o falsă antinomie : 
accesibilul ar fi Jipsit de valoa
re, iar valorosul ar fi neapărat 
greu accesibil. Poziția aceasta 
disprețuind bunul gust ca in
strument de detectare a valori
lor autentice proclamă invulne
rabilitatea geniului, cbnsiderînd 
că axiologicul ar fi într-o ire
conciliabilă contradicție cu ac
cesibilul. De aici concluzia prac
tică — însușită nu de puțini cri
tici — după care este fatală e- 
xistența unei literaturi medio- ■ 
ere, dar de mare popularitate și , 
a unei literaturi geniale dar 
neînțelese. Viciul acestui mod 
de a raționa fusese denunțat de 
mult de către M-me de Stael : . 
„Se spune adesea : trebuie să ■ 
sacrificăm geniul gustului ? Nu, 
fără îndoială; dar de fapt gus
tul nu cere niciodată sacrifica
rea geniului".

Numai că noțiunile nu trebu
ie nici confundate. în primul 
rînd trebuie precizat că — fără 

, a putea fi ruptă de operă — 
accesibilitatea nu este o însușire 
a acesteia, ci un RAPORT între 
ea și public. Putem vorbi deci 
de accesibilitate numai luînd în 
considerare ambii termeni ai re
lației și aceasta nu pentru un 
singur moment, ci ținînd seama 
de evoluția ei în timp. Se poate 
constata, de pildă, că poezia sim
bolistă a unui Verlaine, proza 
psihologică a unui Joyce sau 
teatrul modern al unui Bekett 
au devenit mai accesibile în _ _
decursul vremii, adică relația cu receptivitate al publicului larg 
cititorul s-a făcut din ce în ce 
mai ușor și pe o scară mai 
largă. Au contribuit la aceasta 
ascuțirea sensibilității publicu
lui, îmbogățirea culturii sale 
artistice, integrarea în climatul 
sniritual de ansamblu și desi
gur obișnuința și moda. Ceea ce 
datorită noutății limbajului fo
losit părea insolit și străin a ■ 
devenit cu timpul familiar si 
de înțeles, impunîndu-se acele 
opere care erau cele mai repre
zentative pentru orientarea res
pectivă. Publicul și-a creat un
r-'u sistem de referință, o opt'i- lur.gat proces — duce la decan

tarea valori'or de pseudo-valori, 
a operelor in care ponderea ele
mentului general uman este mai 
mare decit cele care se pierd da
torită efemerității motivelor 

-care le-an adus la viață. Este 
.semnificativ Țh acest, sens cazul 
oue-ei lui Caragiale care părea 
Xă..fie_hlît. de îegată de o anu-

0E

tului că sub crusta elementelor 
concret-istorice pulsa în toată 
bogăția ei omenescul în ceea ce 
are el mai semnificativ.

Precizînd că accesibilitatea nu 
constituie un criteriu de valoa
re întrucît, cum se exprima Că- 
linescu, în materie’ de artă nu 
apelăm la sufragiul universal, 
iar respingerea unei poezii nu 
înseamnă neapărat că ea este

UN RAPORT
INTRE OPERA

St PUBLIC
ION PASCADI

început 
lumina, 
înseam

nă însă că valoarea artistică a 
operei, se naște abia în clipa 
cind ea este larg valorificată, 
pînă atunci ea fiind inexistentă. 
Cunoscînd fluctuațiile care au 
caracterizat aprecierea poeziei 
lui Blaga — ceea ce desigur a 
influențat și asupra gradului de

țeleasă de 
în adevărata 
Toate acestea

la 
ei 
nu

lipsită de valoare, nu trebuie să 
neglijăm aportul pozitiv al re
ceptivității in fixarea 'și chiar 
amplificarea rezonanței opere
lor. Deschiderea în fața valen
țelor axiologice ale unei anu
mite literaturi, valorificarea ei 
largă și din diferite perspective, 
înmulțirea punților de contact 
cu publicul contribuie

cărămizi la zidirea și consolida
rea unui edificiu. Lucrul este 
deosebit de evident în cazul 
dramaturgiei. Troilitis și Cresida 
în viziunea regizorală a lui Da
vid Esrig. Livada 
D’ale carnavalului 
lui Lucian Pintilie 
n-au trădat pe 
Cehov sau Caragiale, dar au des
chis perspective noi, nebănuite 
poate, care au permis apropie
rea de această operă cu o altă 
înțelegere, ceea ce indirect le 
îmbogățește. Am spune că în 
asemenea cazuri înmulțirea căi
lor de acces, chiar dacă nu mo
difică valorile, le face mai vizi
bile și le ridică la înălțimi pe 
care nu le atinseseră pînă 
tunci.

Pentru corecta înțelegere 
raportului accesibilitate-valoare 
trebuie denunțate și citeva pre
judecăți. Pentru unii accesibili
tatea este sinonimă cu lipsa de 
efort, pentru alții măsura acce
sibilității o reprezintă impresia 
primului moment sau reacția 
senzorial-afectivă declanșată, în 
timp ce intervenția gîndirij este 
socotită de rău agur. O înțele
gere adecvată a operei, pătrun
derea către intimitatea ei și 
emiterea unei judecăți de va
loare nu pot ocoli rațiunea, ati
tudinea lucidă si perspectiva 
teoretică obținută prin încălca
rea legii minimei rezistențe. 
„Nu putem admite nicidecum 
că cine judecă în artă o răs- 
frînge mai puțin", arăta Tudor 
Vianu. Socotim mai degrabă că 
pulberea impresiilor se fixează 
numai prin qimentul gîndirii".

Prin urmare, pentru ca accesi
bilitatea să ne poată indica mă
car orientativ dacă ne aflăm 
în fața unei valori, ea trebuie 
concepută complex și cu toată 
prudența metodologică.

cu vișini și 
în concepția 
nu numai că 
Shakespeare,

a-
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Condiția accesibilității în poe
zia modernă nu diferă, în esen
ță, de aceea a poeziei în genere, 
„accesibilă" sau „inaccesibilă" 
în funcție de o serie întreagă 
de factori, după împrejurări. Nu 
se poate nega faptul că poezia 
modernă. a evoluat în sensul 
obscurizării, al cultivării erme
tismului formal sau de substan
ță, ăl simbolului din ce în ce 
mai criptic. Toate aceste feno
mene se fac vizibile și în poezia 
română modernă, de la Ion 
Barbu la Nichita Stănescu, pen
tru a lua doar două repere. Dar 
se pune întrebarea, care în ge
nere scapă cronicarului strict 
al actualității literare : întrucît 
este mai limpede, mai „accesi
bilă", întreaga poezie europeană 
de tradiție orfică, ermetică, ba
rocă (manieristă, prețioasă) me
taforică, romantic — onirică ? 
De altfel, poezia modernă dez
văluie o adevărată aviditate în 
a-și descoperi „precursori" toc
mai în această zonă. *

Sînt de făcut, totuși, o serie 
de distincții. Notăm foarte fu
gitiv . citeva. Există, mai întîi, 
două tipuri de accesibilitate și 
respectiv, de inaccesibilitate, în 
poezia modernă : a sensului și 
a detaliului. La Paul Valery, în 
Cimitirul marin, de pildă, 
sensul general al poeziei rămî- 
ne ambiguu, deschis mai multor 
semnificații. Decupată în frag
mente, considerate izolat, tex
tele devin inteligibile : peisaj 
marin, pini, morminte, strălu
cire solară etc. Și totuși poezia 
este dincolo de aceste detalii. 
Să trecem acum, la Obiectele 
cosmice ale lui Nichita Stă
nescu, în speță la Poezia : Ideea 
generală, cel puțin în ce ne pri
vește, ni se pare foarte accesi
bilă : eternitate, spirit extatic, 

. viziune astrală, inefabil, muzică 
de sfere auto-geneză. Unele a- 
sociatii, prin complicații meta-

forice, se dovedesc mai dificile. 
Ce pot fi „ciorchinii de ochi", 
case „atîrnă de nori", în contex
tul „visului" și al „somnului" ? 
Luciditatea subliminară a con
științei poetului, „ochiul" fiind 
și simbolul clarviziunii ? Cel 
puțin, într-o poezie de Sebastian 
Reichmann (și nu alătur aceste 
două nume decît din simple 
demonstrații estetice), Religie

o condiție prealabilă, elementară, 
a accesibilității poetice este ca
pacitatea stabilirii de relații, 
fie și paradoxal — inedite, între 
elementele universului, condu- 
cînd la imagini imediat percep
tibile, ușor de intuit.

Dar această definiție fără un 
minim de explicații, riscă să 
închidă poarta celei mai bune 
poezii. Mulți fixează în mod ar-.
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anume, și sensul și imaginile 
poeziei sînt de-o potrivă de ris
cate, 
Se

obscure, puțin accesibile, 
observă,de altfel, la unii 

poeți tineri, de „avangardă", o 
sfidare voită a inteligenții, în 
spirit dadaist — suprarealist — 
trebuie s-o spunem — confec
ționat le rece. „Agentul numărul 
unu" de „profesie prietenul 
meu", „găsit la licitație într-o 
supă de raci", trădează în cei 
mai bun caz jocul de inteligență, 
nu asociația spontană. Pentru că

bitrar diferite bareme poetice 
și declară „inaccesibil" tot ce le 
scapă. Trebuie admis din capul 
locului, atunci cînd se discută 
despre „claritatea" poeziei, că 
unii au simț poetic, iar alții 

accesibilitatea, noțiune 
din cele mai relative, crește sau 
scade în funcție de sensibilitatea 
și receptivitatea fiecărui cititor 
în parte. Metru — etalon în a- 
ceastă privință nu există.

Dar accesibilitatea, clasică 
sau modernă, este graduală și

nu, că

altfel. Cultura, educația poetică, 
joacă un rol considerabil. Am 
merge pînă acolo încît am spune 
accesibilitatea poetică este pro
dusul simțului poetic educai la 
cel mai înalt nivel posibil.

Valoarea culturii în astfel 
de cazuri nu este de ordin 
internațional, ci pur asociativ. 
Cititorul prinde spontan asocia
ția. Și cu cît aceste revelații 
sint mai fulgurante, cu atît e- 
moția poetică sporește. Revenind 
la „muzica de sfere" a lui 
chita Stănescu, n-am cere 
mai decît criticului (și cu 
mai puțin cititorului) să fi' 
diat studiul clasic al lui 
Reinach. Dar ca să poată înțe
lege pe poet, el are nevoie mă
car de un minim de elemente : 
mit antic, armonie cosmică etc. în 
caz contrar imaginea în speță 
nu-i spune nimic. Devine 
plicit „inaccesibilă", fără ca 
etul să aibă vreo vină.

Există și alte primejdii, 
gate de două mari confuzii, 
j dată se cultivă falsa accesibi
litate, a înțelegerii greșite a u- 
nei poezii, uneori chiar pe dos. 
Ion Barbu, recent Lucian Blaga 
au.fost tăcuți foarte „accesibili" 
prin degradare și scoborîre la 
nivelul elementar al înțelege
rii. Improvizarea unei pseudo- 
accesibilități, prin simplificare, 
este metoda tipică a publiciști
lor vulgarizatori. Cel mai frec
vent rămîne însă cazul editării 
obscurității și «accesibilității 
prin cultivarea — programată 
sau nu a banalității și plati
tudinii. Sînt poeți care, prin „vo
cație", fie printr-o greșită edu
cație estetică, se complac etern 
în prozaic, în formulări stereo- 
tipe, comune evident, cît se 
poate de „accesibile", nu însă 
și de o mare calitate poetică. 
Platitudinea va fi fiind ea „ac
cesibilă". Dar este și poetică...

Ni- 
nu- 
atît

im- 
po-
le- 
Nu

— nu vom putea spune că va
loarea ei artistică reală s-a 
schimbat o dată cu fluxul șl re
fluxul opiniei criticilor sau a 
publicului. Nu vrem să spunem 
cu aceasta că valorile artei sînt 
absolute și imuabile și că mo
mentul creației le pecetluiește 
definitiv locul în ierarhia valo
rilor.

Există o funcționalitate socia
lă, deosebită de valurile modei 
sau de arbitrariul momentului, 
care se constituie istoricește și 

. care —■ în decursul unui înde-
c’’ adecvată acestor opere, eîș- 
t'gînd și perspectivă istorfcS 
care le situa în ansamblul cul
turii. ’’‘l..

Nu exact la fel se petrec lu
crurile în cazul valorii artistice: 
E adevărat, valoarea apare ,șF 
ea în raportul dintre subiect și 
obiect și nu o putem concepe 
îrt afara lui .dar ea nu rezidă în mită atmosferă si de o anumită 
acest raport, ci în produsul său. 
Valoarea artistică constituită în 
procesul de creație dobîndeste 
astfel i existentă proprie. Ta- 
len.;^ ^."jseniul nu produc' au- 
tom valori după cum o tema-

tipologie umană încît dincolo de 
.■'cn-joa supraviețuirea ei era 
dificil dc conceput. Valoarea 
momont'-lor și pieselor sale s-a 
năstrat însă — datorită atît per
fecțiunii lor estetice cît și fap-
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(Urmare din pag. I)

școală astfelAșadar, dacă în . 
stau lucrurile șă vedem Acare 
este situația la casele pionieri
lor. Pentru aceasta am investi
gat în cadrul Palatului Pionie
rilor din București.

8 000 de pionieri activează aici , 
in cadrul celor 48 de cercuri. 
Cifra rpata impresiona, dar la 
o cercemre mai atentă reiese că, 
numai q'f'iSătrime din numărul’ 
cercuri! r se ocubă cu activități 
tehnice, și anume: electrotehni
ca, legătorie cărți. cusături 
populare, artă aplicată în lemn, 
gospodărie, curiozități tehnico- 
științifice, automobiliști, țesă- 
torie, broderie, tipografie, foto- 
arnatori, cinefili, navd și așro- 
modele, radio și telefonie. După 
cum se vede, sînt cercuri dife
rite ca profil din care unele nici 
nu pot fi considerate preocupări 
pentru tehnica la modul con
cret. Ar rămîne doar citeva
cercuri : electrotehnică. radio,
navo și aeromedele, automobi
liști. Ne-am interesat de activi
tatea acestora. Cercurile de ra
dio și televiziune sînt conduse, 
de 18 ani, de un entuziast — 
Nieolae Bătrîneanu. Copiii în
vață să repare și să construias
că aparate de radio, să emită și 
să recepționeze semnale. Inte
resul pentru acest cerc și nu
mărul celor care doresc să par
ticipe la activitatea lui, este 
mare, dar deocamdată există

* condiții de lucru doar pentru 
300 de pionieri. In viitor se va 
înființa și un cerc de televi
ziune. La cercul micilor auto- - 
mobiliști, remarcă tovarășul Ion 
Eobocel, „copiii rezolvă proble
me tehnice uimitoare. Prin joa
că ei trebuie să ajungă la teh
nică, să se deprindă cu ea. pen
tru ca apoi să-i dedice întreaga 
viată. Astfel nu vom mai întîlni 
studenți la Politehnică care să 
nu știe de ce au venit acolo. 
Pare un paradox, dar deocam
dată sîntem o țară industriali
zată însă fără tehnicieni".

Nici în casele de cultură situa
ția nu este mai bună. Din cele 
8 case de cultură bucureștene 
numai 3 au și cite un cerc teh
nic (radio) în rest, toate activi
tățile sînt legate de cercurile 
ju caracter literar, dramatic, 
coregrafic, muzical. Au mai ră
mas cercurile școlare, dar și 
aici nu întîlnim decît cercurile 
pe materii sau cele de drama
turgie, gimnastică, literatură, 
turism, lectură etc. Să ne înțe
legem. Nu avem nimic împotri
va' cercurilor cu profil cultural- 
artistic, al activităților din 
timpul liber dedicate frumosu
lui. dar toate acestea trebuie 
dublate de o intensă educație a 
tineretului în favoarea practi
cării îndeletnicirilor tehnice.

foarte puțin spațiu construcții
lor de amator. Cîndva însă, 
chiar in această revistă, pagini- 

“ Ier- de tehnică aplicată eraiî*'pre
zente în fiecare număr. Revista 
„Sport si tehnică" are și ea. pe 
lingă rubricile de parașutism, 
planorism, automobilism cite
va pagini rezervate radioamato
rilor. Cu cîtiva ani în urmă a- 
părea însă revista „Radioamato
rul". Acum nu mai apare. De 
ce ? lhtr-un asemenea climat de 
neinteres față de educația teh
nică să nu ne mai mirăm că 
tinerii răspund cu un nu cate
goric la anchetele ' noastre. Să 
vedem însă editurile.' Poate au 
rezolvat-ele cite ceva în acest 
domeniu. O simplă privire în
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LA STELE?

IProduse noi
celor citeva zeci de

Martori de piatra a unei 
măreții milenare : Histria, 

muzeu în aer liber

Nu-i așa că toamna, vara 
u iama, primăvara mai 

ales, cerul înstelat invită la o 
fermecătoare excursie P Imd- 
ginară, da /... Din constelație 
în constelație, razna, pe lingă 
aștri în ascensiune, comete 
alergînd, ori stele căzătoare. 
Cum o fi însă cînd între tine 
și univers există și un teles
cop ? Trec pragul Observato
rului astronomic popular din 
Capitală pentru a afla răspun
sul.

Prima oară ziua. Așa am 
ajuns să știu că există acolo 
și o expoziție și să ■' recțptez 
invitația prof. Mihai Mari
nescu, ghid, de ,'a> mă docu
menta neapărat, :>'evițînd (gre
șeala pe care o ‘fac majori
tatea vizitatorilor obsetbato- 
rului. „înainte să ' ajungeți la 
lunetă, e bine să parcurgeți

ani treceau / In tot atîtea I 

clipe"...
Sînt, în sfîrșit, „stăpînul" lu

netei. „Deci așa arată sate
liții lui Jupiter, inelul satur
nian, „Gemenii", Marea Ne
buloasă din constelația Orion ? 
Cerul e negru, din loc în loc 
lumini — planete, stele, as- 
teroizi, materie cosmică. Iată 
și zimții lunii (adică munții 
ei). Interesant, chiar foarte 1". 
Gîndurlle încep să zburde... 
Ptolomeu, Marele Astronom 
al antichității, credea că pă- 
mîntul e fix și plasat în cen
trul lumii. Ce „naiv"! Pă- 
mîntul — azi o știu și licee
nii:— e doar o planetă, nici 
rrtăcar cea mai mare din sis
temul solar (o stea — soarele 
— plus nouă planete cu 31 
dp■sateliți; plus aproape 50000 
ăsteroizi; . plus circa 10 mi-

MARELE ABSENT
LITERATURA

jocuri de construcții prin asam
blare, turnate din material plas
tic. fabricate la „Viitorul" Ora
dea și „Muntenia"—București 
Sint atractive și ieftine — de 
aceea sînt foarte mult solicitate 
de copii. Alături, citeva jocuri 
de același fel. aduse din străi
nătate. De ce mai era necesa’ • 
să fie importate, dacă producem 
în tară jocuri identice ?

Din cutia „Auto-montabilului" 
aflăm că este produs la „Bucu
ria copiilor". Căutăm întreprin
derea și aflăm că... nu mai

■ există încă de acum doi ani 
fiind comasată cu I.I.S. Metalo- 
globus, dar pe ambalaje conti
nuă să existe. De la inginera 
Rădoi Valeria, șefa sectorului

cumpărătorului. Aceste piese 
însă ar putea fi foarte bine va
lorificate in magazine speciali
zate sau în cadrul magazinelor 
existente — la preturi foarte 
accesibile — pentru uzul radio
amatorilor, cercurilor școlare, 
pionierești, de la casele de cul
tură etc. (Oricum, e mai bine 
să le vinzi ieftin, decît să le a- 
runci !).

„Noi am trimis scrisori Minis
terului învătămîntului oferind 
asemenea piese, dar n-am pri
mit nici un răspuns — ne spu
ne ing. Cîndea loan — șeful 
serviciului piese schimb din Di
recția generală a comerțului in
terior. în depozitele I.C.R.M. 
București există mii de lămpi

EXIGEM EL E
EDUCAT

!

TEH
i

rafturile librăriilor ne dezamă
gește, pentru că editurile noas
tre tipăresc puține cărți destina
te tinerilor care doresc să-și 
construiască aparate de radio, 
să repare televizoare, să insta
leze și.să construiască acasă di
ferite instalații, s.ă se îndelet
nicească cu aero și navomode- 
lismul.

/
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DE SPECIALITATE
Așadar, în școală, în afară de 

studiul materiilor specifice nu 
se face educație tehnică : la ca
sele pionierilor abia o pătrime 
din cercuri au cît de cît o legă
tură cu tehnica, iar la casele de 
cultură cercurile tehnice consti
tuie o excepție. Cine se ocupă 
totuși de educația tehnică a ti
neretului ? Poate publicațiile 
care li se adresează ? Revistele 
pentru copii, „Luminița" și „Cu
tezătorii" vorbesc despre tehni
că doar la capitolul... curiozități. 
Revista „Știință și tehnică" ală
tură materialului de propagan
dă științifică (valoros de altfel)

NU VĂ JUCAȚI CU 
JUCĂRIILE!

La subsolul „Magazinului co
piilor" se află raionul cu jucării 
tehnice. Nici nu e de mirare că 
acestui sector i se acordă o a- 
tenție neînsemnată : 
doar 75 din cele 
jucării existente 
iar din aceste 75 
produse în țară.
fiind importate. în rafturi și în 
vitrine sînt expuse jocuri de 
construcție (mașini, macarale), 
traforaje, truse de chimist și de 
fizician, un joc pentru transmi
sii Morse. Observăm o foarte 
interesantă trusă de fizician 
care permite efectuarea a 160 
de experiepte de electricitate și 
de magnetism, cu bobine, sone
rie. busolă etc. Toate sînt din 
import. Dar ce avem din pro
ducția proprie, unde sînt măcar 
cele 25 da, articole ? „Mărfurile 
indigene au fost retrase pentru 
că nu erau bune, altele nu se 
mai fabrică. Am primit doar un 
„Auto-montabil" de la „Bucuria 
copiilor" și o trusă pentru mi
cul. aeromodelist. fabricată Ia 
Tg. Mureș. .în ianuarie și fe
bruarie n-a fost îndeplinit nici 
planul de livrări din import". 
(Popencof Leontina, gestionară), 
în rafturi există traforaje din 
R.D.G. (oare noi nu putem 
face ?) dar lipsește placajul. 
Cumperi un traforaj, dar pe ce 
lucrezi ? Evident, de aceea nici 
nu se vînd. în alt sector găsim

• ••

cuprinde 
peste 800 de 
în magazine, 

numai 25 sînt 
restul de 50

N c E
D

de creație al acestei întreprin
deri, aflăm că nomenclatorul 
cuprinde 40 jucării mecanice : 
pistol (!), pușcă (!), televideo (!), 
mașină de cusut electrică (!), un 
joc de montaj (3 carcase de au
tomobil pe un singur șasiu) și 
două variante ale unui joc de 
construcții — Pionier construc
tor. Pe acesta nu ni-1 amintim 
să-l fi întîlnit în magazin și ce
rem lămuriri. La rîndul ei, in
terlocutoarea este mirată și ne 
arată un panou care populari
zează jocul respectiv și care a 
fost trimis în magazine. Numai 
că în magazine nu există nici 
panoul, nici — ceea ce e mai 
important — jocul de construcții 
mecanice. „Pînă la 1 iunie vrem 
să asimilăm producția unei li
muzine teleghidate și a unui a- 
vion cu comandă electronică de 
la pupitru", ne spune ing. Rădoi. 
De ce nu si jocuri de tehnică 
aplicată ? Jocurile aplicate ră
mîn la urmă, cînd ar trebui 
să fie pe primul plan, știut fiind 
că necesită un volum mio de 
muncă și că sînt mult mai in
structive decît o mașină teleghi
dată.

PE CÎND O RAZĂ 
DE LUMINĂ?

de radio pentru alimentare la 
baterii, bobine, carcase, șasiuri, 
toate tipurile de piese pentru 
instalații electrice, rotoare, ter- 
mostate, aparate de radio și te
levizoare din care se pot de
monta piese bune, motoare de' 
aspiratoare etc. Toate zac fără 
nici o perspectivă, așteptînd să 
fie dezmembrate și aruncate la 
coșul de gunoi. Comerțul nu 
poate face nimic cu ele pentru 
că nici o unitate industrială sau 
cooperatistă și nici un cumpă
rător particular nu are nevoie 
de ele. Aceste piese ar putea fi 
însă folosite de pionieri și de 
tineri pentru a construi aparate 
mai puțin pretențioase. Ele ar 
putea fi folosite de acei pentru 
care contează în primul rina 
bucuria de a fi realizat un a- 
semenea aparat cu forte proprii 
și cu piese ieftine. Actualmente, 
Palatul Pionierilor cumpără pie
se de la Uzinele „Electronica", 
la preț normal, cînd tot atît de 
bine ar putea lua din stocurile 

totodată 
este 

la 
le 
a-
a-

Splutiile nu sint atît de difi
cile, pe cit s-ar părea. Nici mă
car nu trebuie 
multă fantezie, 
îndemînă și nu 
bunăvoință și 
gîndirea administrativă. Dar să 
fim expliciți. în fiecare an, Mi
nisterul Comerțului casează pie
se radio, aparate electrice, ra
dioreceptoare, televizoare etc. 
care au uzură morală, fără însă 
ca din punct de vedere tehnic 
să sufere vreo defecțiune, 
mai sînt moderne și nici nu 
dau randamentul cerut de 
gentele mereu în creștere

apelat la prea 
Soluțiile sînt la 
cer decît putină 
elasticitate în

Nu 
mai

M.C.I., economisind 
sume însemnate. M.C.I. 
dispus să vîndă aceste piese 
prețuri infime, iar altele să 
dea gratuit. Numai că pînă 
cum, nu s-a găsit nici un 
mator.

La uzinele „Electronica" exis
tă numeroase piese care for
mează stocuri supranormative, 
ele provenind din rezervele la 
seturile complete importate.

Numai pînă la sfîrșitul lunii 
februarie 
de : oziții ale pieselor supra
normative 
sători, diode, potențiometre, su
porturi, cablaje etc.) se ridică la 
suma de 1 200 000 lei. Uzinele 
„Electronica" caută să le vîndă, 
dar amatorii sînt puțini. Faptul 
e normal, piesele — chiar la 
prețul de cost — sînt scumpe și 
nici un amator nu vrea să cum
pere la gros. în schimb, „ITec- 
tronlca" ar face bine dacă ar

valoarea celor 2 733

(rezistențe, conden-

vinde sau dona pionierilor și 
tinerilor piesele casate din re
buturile provenite din procesul 
de producție. în prezent, acestea 
se sparg și se aruncă pe mai
danul din spatele uzinei unde 
diferiți indivizi le adună și le 
valorifică în folos propriu. A- 
ceastă operație dăunătoare este 
facilitată de lipsa unei forme 
juridice, care să permită eva
luarea rebuturilor, între care se 
găsesc "’și piese bune, care ar 
putea fi utilizate în activitățile 
tehnico-distractive. Sugerăm a- 
plicarea unui sistem folosit în 
alte țări : Ia un preț minim a- 
ceste rebuturi se vînd în pungi 
de polietilenă căci printre pie
sele rebutate există un procent 
însemnat de piese bune sau fo
losibile cu randament scăzut. 
Procedeul ar aduce venituri u- 
zinei, care în prezent nu cîștigă 
nimic aruncîndu-le, și radio
amatorilor, care sînt nevoiti să 
cheltuiască sume mari pentru 
a și le procura (sau, de cele 
mai multe ori, nu le găsesc).

Pe lingă propunerile de mai 
sus ne permitem să mai suge
răm :

• Uzinele „Electronica" ar 
putea realiza plăci cu circuite 
imprimate cărora să le adaoge 
scheme cu 1, 2, 3 sau mai 
mulți tranzistori (tuburi elec
tronice) lăsindu-i amatorului 
libertatea alegerii unei truse 
pe măsura gradului său de cu
noștințe. In trusele amintite 
ar urma să intre și restul de 
piese. In majoritatea ță
rilor europene există aseme
nea truse, la prețuri accesibile, 
ce-i drept, nu cu piesele cele 
mai moderne (aici ar avea 
căutare piesele casate atît de 
uzină cît și de comerț).

• înființarea — în marile 
orașe — a unor magazine spe
cializate (iar in celelalte orașe, 
secții) care să desfacă 
radio amintite, piese 
construcții de toate 
(aero și navo-modele, 
electricitate, mecanică, 
teleghidate, lunetă, 
microscop, bărci, 
mobile, scutere etc., etc.). Tot 
aici ar urma să se desfacă sti
clăria necesară experiențelor 
de chimie și, bineînțeles, a sub
stanțelor și reactivilor.

• Organizarea de către Mi
nisterul învățămintului a unor 
concursuri locale și naționale 
ale constructorilor-amatori în 
cit mai multe domenii.

• Studierea oportunității a- 
pariției unei publicații perio
dice destinate exclusiv con
strucțiilor pentru amatori. (De 
la cele mai simple ustensile 
casnice pînă la automobile pi
tice !) De asemenea, se simte 
nevoia unei reviste destinată 
construcțiilor electronice și 
radio-amatorism.

• Pe lingă casele de cul
tură să funcționeze și cercuri 
ale tinerilor tehnicieni, dotate 
cu materialele necesare. Ade
seori se cheltuiesc sume imen
se pentru salarizarea unor 
instructori care invață doi 
puști să cinte la mandolină. 
Oare pentru tehnică nu se pot 
găsi bani cu aceeași ușurință ?

La Uzina „1 Septembrie 
Satu Mare

Fabrica „1 Septembrie" din 
Satu Mare" specializată în 
producția de aragaze și ma
șini de gătit, pregătește pen
tru a fi omologate 7 noi pro
duse. Este vorba de o fami
lie de aragaze mixte, folosind 
atît gazul cît și plita electri
că și mașina de gătit cu plite 
electiice.

Noile produse, vor putea fi 
găsite în magazinele de spe
cialitate pînă la sfîrșitul anul 
lui. De remarcat liniă moder
nă a noilor produse, greuta
tea redusă față de produsele 
actuale cu circa 20 la sută și 
consumul, mic de energie e- 
lectrică în cazul mașinii de 
gătit cu plită electrică.

!
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piesele 
pentru 

tipurile 
fizică, 

modele 
telescop, 

micro-auto-

AT. TOMA
V. RAREȘ

textul
panouri expuse acolo". M-am 
bucurat tare mult apoi că 
acceptasem această .invita
ție. De ce ? Ei, bine, la sfîrși
tul celor trei ore de popas ■— 
nu pot să nu remarc că am 
fost singur și că am aflat că, 
deseori, sălile de-aici rămîn 
necăutate de curioși — știam, 
dar cite nu știam, o mie și 
unu de lucruri mai mult des
pre materie, nebuloase, aștri, 
galaxii, urmasem un micro- 
curs de istoria astronomiei. 
Citisem un (succint) calendar 
astronomic, istoria zborurilor 
cosmice. Eram altul.

...Seara, aproape de ora 7. 
Ascensiunea durează 86 de 
trepte. Ajung sus, pe terasa 
observatorului, într-un grup 
de șase ucenici de la Școala 
profesională a Urinelor „23 
August". își anunțase vizita 
întreaga clasă. Dar asta n-a 
fost o decepție prea 
pentru muzeografi. Au 
și surprize mai mari!

Așteptînd nerăbdător 
dul la lunetă, mă uit tot cu 
ochiul liber pe cer și mă 
gîndesc la... Nu vi se întîm- 
plă și dumneavoastră, cînd ur
măriți strălucirile pîlpîinde 
ale aștrilor să auziți muzică 
eminesciană ?... „La steaua 
care-a răsărit / E-o cale-atît 
de lungă"... sau „Porni lu
ceafărul. Creșteau / In cer a 
lui aripe / Și căi de mii de

liarde comete și 30 de roiuri 
meteorice). Iar stele sînt mi
liarde într-o galaxie, și există 
miliarde de galaxii... Amețești, 
nu alta.

Insă Ptolomeu a trăit în 
secolul al II-lea (e.n.). Deci 
între noi și el s-au scurs, cam... 
1700 de ani. Intre timp, „au 
mai privit stelele" și Coper- 
nic (ca să elaboreze un alt 
sistem astronomic), Giordano 
Bruno (pentru asta a și fost 
ars pe rug) Newton (ca să ne 
dăruiască legea gravitației 
universale), Einstein (pen
tru ca să avem, idee și de te
oria relativității)... mii și mii 
de filozofi, astronomi, fizi
cieni, matematicieni, chimiști, 
ingineri... oameni, ca și 
noi ( ? I)

Către casă, străbat bulevar
dul. Deasupra, printre blocuri 
trece LUNA. Parcă aș vrea să 
pot auzi acum sonata aceea 
beetlioweniană — a noastră, 
a ei...

Un ilustru om de știință — 
nu era astronom de me
serie ! — spunea odată că, 
spre deosebire de alte viețui
toare, ne numim oameni pen
tru că ne ridicăm adeseori 
ochii și către stele.

Desigur, nu numai la Ob
servator putem vedea stelele. 
Dar, parcă sînt mai aproape de 
noi cînd le vedem și de-aici.

I
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Ceramica de Oboga primește un nume concret: Grigore Ciungul eseu — vestit meșter al tdcioa- 
relor cu flori în relief.



1
In primăvara anului 1816, Gheorghe Lazăr, urmărindu-și 

împlinirea visurilor sale, trece peste munți, cu familia Băr- 
cănescu, prin pasul Bratocii și ajunge în Țara Românească. 
Aici, dînd grai dorințelor poporului de a se adăpa la izvoa
rele învățăturii, în limba sa și pe înțelesul său, și ajutat de 
cîțiva boieri cu dragoste de țară, în frunte cu Constantin Bă- 
lăceanu, boierii Golești, Văcărești și alți patrioți, Lazăr, după 
ce-și dovedi față de ei priceperea în științele „matematicești" 
și „inginerești", începu curajos și dîrz lupta pentru înființarea 
unei școli superi'oare în limba română, în lăcașul stabilit, în 
acest scop, la Sf. Sava, încă din vremea domnitorului Con
stantin Brîncoveanu.

LUPTA DIN DIVAN 

actul II — scena V

Decorul reprezintă acum Di
vanul Domnesc. în fund, tronul 
lui Caragea, în fața unei mese 
lungi. De-a dreapta și de-a stingă, 
sînt așezați cei 12 boieri divaniți. 
Ne găsim la începutul lui martie, 
în același an.
CARAGEA (cu barba neagră, 
dreptunghiulară, figura stilată, 
dar cu trăsături care-i trădează 
prefăcătoria) :
Urmează, azi, a discuta Divanul 
Problema școlii românești... 
MARELE VORNIC : La anul I 
Acum sînt alte lucruri mai de 
zor.

S-o amlnăm pe anul viitor... 
VENIAMIN DIN LESBOS 
(conducătorul Academiei gre
cești) : De altfel nici la anul 
n-are rost. Mai bine să rămînă 
cum a fost...
BANUL CONSTANTIN BĂ- 
LĂCEANU
(tip de boier român cu dragoste 
de țară; figura deschisă —■ cam 

50 de ani) :
Cum, vl se pare că e prea 

în pripă ?...
MARELE VORNIC : în pripă ?... 
Ar fi, întîi de toate, o risipă, 
De care ne-am putea cruța ușor... 
BANUL BALĂCEANU:
Legăm de ea nădejdi de viitor... 
VENIAMIN DIN LESBOS: 
tyiăria sa, cu grijă părintească, 
Ajută — Academia eîinească...
Cu porțile deschise îi așteaptă

Pe cei ce-nvață, pe această 
treaptă, 

învățătura-naltă-n elinește,
Că-i prinde bine cui se osteneș
te...
BANUL BALĂCEANU:
Și românașii și-ar fi dat silința 
Să-nvețe-n ea, de-ar fi avut 

putința.
Nu-i însă vina lor, de-ar fi o vină, 
Că ei nu știu o boabă de elină ! 
Nici n-au avut acas’, ca să le ceri, 
Un dascăl grec, ca fiii de boieri. 
Ca să învețe, cum rîvnesc și vor. 
Le-om da învățătură-n gr aiul lor... 
Supun Măriei tale-o rugă mare: 
Să-i dăm lui Gheorghe Lazăr 

ascultare
Că-i în măsură să ne lămurească... 
MARELE VORNIC (răstit) : 
Nu are nici un rost să ne 

vorbească 1
BANUL BALĂCEANU (dîrz): 
Dă grai, prin glasul lui, unui 

popor 1
VENIAMIN DIN LESBOS (scos 
din fire) :
Să nu-1 primiți, că-i vraci 

și vrăjitor I 
MARELE VORNIC:
Atunci, pe rug cu el, Măria ta, 
Că doar așa, cumva, ne-o luminai 
BANUL BALĂCEANU:
Mă faci să rid, arhonda I...

Te înșeli, 
Cînd pui temei, cum pui, doar 

pe scorneli..
MARELE VORNIC (cu violen
ță) :
Nu-i o scorneală I
Ce-mi tot spuneți mie ?... 
BANUL BALĂCEANU:
Făcea experiențe de chimie,

Cu sticle-ntortochiate-n fel și <jhip 
Și cu licori de-acelea-n cîte-un 

, Șip>
Că lui, la toate științele, îi place 
S-arate și ce e și cum se face... 
Și, uite-așa vr-un prost răuvoitor 
L-a ponegrit c-ar fi un vrăjitor... 
Cîți au, ca el,

o-nvățătură-aleasă ?...
E cărturar, nu o cărturăreasă I 
MARELE VORNIC (vădit ne
mulțumit) : O fi, n-o fi — rămî- 
ne de văzut...
VENIAMIN DIN LESBOS : 
Dar cînd era-n Ardeal știi ce-a 

făcut ?...

BANUL BALĂCEANU:
Ce-a spus e adevăr adevărat.’ 
Români-s, în Ardeal, mereu 

huliți:
Doar niște tolerați sînt socotiți. 
Și nu e drept să fie nicăieri 
Nedreptățiți, cum sînt, cinstiți 

boieri...
MARELE VORNIC:
Nu-i bine stăpînirea s-o înfrunți 1 
VENIAMIN DIN LESBOS... 
E-un venetic, fugit de peste 

munți...
MARELE VORNIC : 
Să-ndemne lumea și aici la hîre... 
VENIAMIN DIN LESBOS:

Ca ban și efor, cer mai apăsat: 
Să-l ascultăm pe marelș-nvățat. 
In liniște, cu-ncredere deplină... 
Măria ta, îngăduie să vină !
Ne va vorbi cu 

multă-nțelepciune...
CARAGEA (după cîteva clipe de 
șovăială) :
Atunci... să vină... vom vedea ce 

spune...
(Freamăt de bucurie în rîndurile 
patrioților. Proteste in surdină 

ale unor boieri divaniți)
BOIERUL GOLESCU:
Mă duc eu de îndată și am 

să-l strig...

De-a hărăzi și celor din popor 
Lumina-nvățăturii-n graiul lor... 
VENIAMIN DIN LESBOS: 
Să spuie scurt !...
CARAGEA:

Mai scurt și pe-nțeles I 
LAZĂR:
E-o epocă de-avînturi și progres. 
In lumea-ntreagă, peste mări, 

departe,
Popoarele-nsetate-nvață carte, 
în limba lor, așa cum se cuvine, 
Să năzuiască-ntr-una spre 

mai bine...
Și-nalță multe neamuri, cu 

căldură,

Poem dramatic de AL. MITRU ȘI AUREL TITA

BANUL BALĂCEANU (ironic) : 
Mă-ntreb și eu ce-ar fi putut 

să facă
De-a izbutit și-n Lăsbos să nu 

placă I
(Risete în rîndurile adepților lui 
Lazăr)
VENIAMIN DIN LESBOS (roșu 
de mînie) :
A spus de la amvon... nelegiuiri! 
MARELE VORNIC (sărind cu 
gura, furios) :
Zicea c-ai lui au doar îndatoriri, 
Iar de la-mpărăție nici un drept... 
BANUL BALĂCEANU ■
Păi, a grăit cu minte de-nțelept 
Și inimă de patriot aprins I... 
MARELE VORNIC: 
Ațîță-ntr-una lumea, într-adins, 
Indepărtînd supușii de-mpărat...

Și-n treburile noastre să se vîre... 
BANUL BALĂCEANU (revol
tat) :
Doar ale voastre, numai ale 
voastre...
Niqi nu vă pasă de-ale țării 

» noastre!
BOIERUL GOLESCU-
Am auzit— de-aceea mă ridic— 
Că i s-a spus lui Lazăr venetic. 

(cu toată energia)
E venetic că vrea să ctitorească 
Invățătura-n limba românească, 
Iar dascălul din Lesbos vrea să 

pară
Un patriot, că-1 dă afar’ din 

țară 
(se aud glasuri: RUȘINE 1 

RUȘINE I)
BANUL BALĂCEANU:

(Strigă) 
Poftește-a sală, Lazăr din Avrig I 
LAZAR (demn) :
Măria ta și vrednici divaniți, 
Mă simt îndatorat că mă primiți 

(cu convingere)
Să-nfățișează Divanului-smerit — 
Un DREPT ce se cuvine împliniți 
VENIAMIN DIN LESBOS t 
Măria ta, eu, unul, opinez
Să ne vorbească fără parantez I 
MARELE VORNIC (plin de mî
nie) :
E prea tîrziu... Să ne vorbească 

scurt 1
Orice ocol îl socotim un furt! 
LAZAR:
Vă voi vorbi, așa cum vă 

spuneam,
De visul iubitorilor de neam

Așezăminte noi, de-nvățătură... 
Aflînd, nu-i cărturar să nu 

tresalte...
VENIAMIN DIN LESBOS (se
meț) :
Și noi avem așezăminte-nalte... 
MARELE VORNIC (înseninat): 
Cu dascăli mari, mi doar niște 

dieci...
LAZAR:
Dar dascălii aceia, mari, sînt greci 
Și-nvață numai fiii de boien... 
MARELE VORNIC:
E foarte bine. Ce mal vrei să 

ceri ?...
Și fiii de calici au, totuși, voie... 
VENIAMIN DIN LESBOS : 
Dar fiii de calici nici n-au nevoie. 
Doar pot sluji și fără-nvățătură... 
LAZĂR (calm, dar dîrz):

Popoarele se-nalță prin cultură. 
Atîți români, neluminați de carte, 
Orbecăie prin neguri mai departe, 
Talente mari, artiști, poeți, chiar 

genii — 
Pier fără urmă-n bezna de 

milenii...
BANUL BALĂCEANU: 
Osînda este crudă și nedreaptă, 
Măria ta, au cît ne mai

așteaptă ?... 
LAZAR:
Ei sînt «peranța-ntregului popor 1 
Vă cer învățătura-n graiul lor I 
CARAGEA (căutînd o scăpare): 
N-avem lăcaș... De asta-i și 

zăbava...
LAZAR:
Avem, la Mînăstirea Sfîntul Sava, 
Lăcaș de Basarab lăsat cu rost 
Să fie-nvățăturii adăpost...
MARELEVORNIC :
Dar, n-aveți manuale, nici tratate! 
LAZAR:
Ne-om strădui șl vom avea 

de toate.
MARELE VORNIC :
Și cine le-o-ntocmi, cu drept 

temei ?...
LAZAR:
Eu le-ntocmesc, cu ucenicii mei 1 
BANUL BALĂCEANU :
De lucrul ăsta, stau chezaș și eu. 
Vă rog să credeți în cuvîntul meu, 
Cînd fac, aici, această mărturie : 
A scris o carte de filozofie 
Și manuale matematicești
Și-i inginer cum rar mai întâlnești. 
Avui prilej chiar eu să-l pun 

la probă
Și-« lămurit : în toate este tobă... 
MARELE VORNIC :
Dam arte, o să poată ca-n 

știință ?
LAZAR:
Cînd ai un crez, e totul cu 

putință I
VENIAMIN DIN LESBOS : 
(enervat, cu neîncredere) 
Aș vrea s-o văd și p-asta-n viața 

mea 1
MARELE VORNIC
(cu dispreț):
In grai român, bun pentru hăis 

și cea ?

LAZĂR:
Și-acolo-i bun : la scrisu-n 

arătură I
Dar și mai bun e la învățătură, 
Cu aripi de văzduh sau doar 

de tuș, 
El poate drumui, cu ușurință, 
învățături din ori și ce știință, 
Cu vorbe elinești sau românești, 
Cînd știi, ca un tîlmaci, să-l 

mînuiești...
BANUL BALĂCEANU :
Eu cred că are dascălul dreptate : 
Româna poate toate să le-arate... 
LAZAR;
Un fagure e graiul din străbuni; 
Dar cere trudă miere-n el 

s-aduni...
Demult ne-așteaptă lumea — 

crîng de flori — 
Să strîngem zări într-însul și 

comori...
Va fi-n curind mai mult decît 

a fost...
Eu viața mi-o închin acestui rost, 
Căci graiul nostru e menit să 

poarte
Idei înalte, gînduri fără moarte... 
BANU BALĂCEANU :
Și noi te-om sprijini să ctitorești. 
Lăcaș învățăturii românești I 
CARAGEA (încercînd o întorsă
tură vicleană) :
La Sava, însă, nu cred c-am 
putea :
Stau slugile și cei din straja mea 
Și pajii mei de curte, — ididiii...
BANUL BALĂCEANU:
S-ar mai ticsi — să-nvețe și 

copiii: 
Un număr de chilii ne-ar fi 

de-ajuns...
CARAGEA (încurcat, în doi peri): 
Vom mai vedea... O să primiți 

răspuns...
E tare greu. Dar, de, la o adică... 
Divanul pentru astăzi se ridică 1 
(Caragea se ridică din jilțul dom
nesc, vădit nemulțumit. Ca la un 
semn, boierii divaniți se ridică, 
toți, în picioare. Se mai aude 
încă larma glasurilor care discută 
ou înflăcărare).

Elevul Ilie Coandă din 
Craiova ne roagă să-i ofe- 
ferim date ceva mai amă
nunțite despre savantul 
român H. Coandă ; în ce 
localitate s-a născut, un
de a copilărit, în ce 
constă „efectul Coandă", 
care este contribuția sa
vantului român adusă la 
dezvoltarea științei mon
diale. Răspunsul la aceste 
întrebări ni-1 oferă cu mul
tă amabilitate acad. ELIE 
CARAFOLI, directorul In
stitutului de mecanică a- 
plicată „Traian Vuia".

EFECTUL COANDĂ"

Șl APLICAȚIILE SALE
— Henri Coandă s-a născut 

la București în 1886, fiind fiul 
generalului Const. Coandă, o- 
riginar dintr-o comună de lin
iă Craiova.

Profesorul său A. D. Xeno- 
pol, l-a caracterizat „argint 
viu pe oare nu-1 putea ține 
In loc“. Spiritul său in
ventiv s-a manifestat de 
timpuriu ; la 19 ani în atelie
rele Arsenalului Armatei a 
construit prima machetă de 
avion propulsat cu motor-ra- 
chetă cu combustibil solid.

în 1936 Coandă a propus, 
pentru prima oară, proiectul 
unei aerodine lenticulare (far
furie zburătoare) în stare să 
decoleze și să aterizeze la ver
ticală, să se mențină la punct 
fix și să zboare cu viteze ori
zontale foarte mari. Astfel, 
Henri Coandă, s-a afirmat timp 
de peste cinci decenii ca una 
dintre figurile proeminente 
ale creației tehnico-științifice 
românești și mondiale.

le legătură cu istori
cul pieselor „Heidelber- 
gul de altădată" și „To
paze" îlîserise în reper
toriul Teatrului Național, 
acad. VICTOR EFTIMIU 
a răspuns cu plăcere în
trebărilor adresate de 
cititori.

întrebați pe specialiști și 
veți afla că o îndelungată ex
periență îți arată cît de pre
care sînt pronosticurile, cît e 
de greu să prevezi izbînda 
sau căderea unei piese. Ace
eași lucrare cade într-o stagiu
ne și triumfă în alta. „Hagi- 
Tudose" al lui Delavrancea, 
„Take, Ianke și Cadîr" a lui 
Victor Ion Popa au avut două, 
trei reprezentații la premiere
le de acum cîteva decenii și 
s-au jucat de sute de ori la 
reluările de mai tîrziu.

Un modest dramaturg, Wi
lliam Mayer Forster, a pre
zentat la numeroase teatre 
germane piesa lui, „Heidel- 
bergul de altădată", dar, cît 
a trăit, nu și-a văzut-o repre
zentată. După moartea lui 
Forster, văduva lui s-a adre
sat unui prieten al casei, cu
noscutul autor de comedii 
(printre care „Prostul" jucat 
și Ia noi) și excelentul tradu
cător în nemțește al lui „Cy
rano de Bergerac" care a 
ajuns director de teatru și

l-a rugat să joace „Heidelber- 
gul“, ca să-i mai înlesnească 
bietei femei povara sărăciei.

Fulda i-a ascultat rugămin
tea și a reprezentat drama 
sentimentală a lui Forster, 
care a cunoscut un succes ne- 
maiîntîlnit în analele teatru
lui : se pare că, după „Ham- 
let’V „Heidelbergul de altă
dată" este piesa cea mai ju
cată pe glob. Iubire, împotri
vire, dacă nu a părinților, ca 
în „Romeo și Julietta", dar a 
forțelor constituite, a prejude
căților elitei conducătoare, 
ostilitatea înalților demnitari 
ai curții, nepotrivirea clase
lor sociale (el prinț, ea o mo
destă fetișcană din popor) 
tema favorită la un moment 
dat a autorilor de comedii și 
operete din Europa centrală, 
viața tineretului, veselie și 
melancolie, coruri studențești 
duioase ca o doină, elan și 
suferință, decoruri pitorești, 
atacuri împotriva curtenilor 
rigizi, — iată aparatul roman- 
tico-idilico-satiric din come
dia modestului William Ma
yer Forster.

Să trecem la „Topaze". Au
torul ei, Marcel Pagnol, un 
modest profesor de liceu, as
tăzi membru al Academiei 
Franceze, și-a prezentat pri
ma luerare dramatică, acum 
vreo patruzeci de ani, la patru 
teatre. Nu i-a primit-o nici

unul. S-a întîmplat ca un di
rector parizian, Max Mauray, 
el însuși autor comic să aibă 
„un gol în producție". In aș
teptarea textului comândat 
unui autor cu vază pe-atunci. 
a improvizat, pare-se că după 
sfatul marelui om de teatru 
Antoine, care nu mai avea la 
dispoziție o scenă — Max 
Mauray a pus în repetiție, în 
aceleași decoruri în care evo
luaseră protagoniștii piesei 
precedente, comedia satirică 
a debutantului. Spectacolul 
trebuia să treacă în două săp- 
tămîni. Repetițiile se făceau 
la repezeală, spre dezolarea 
interpreților. Cîteva zile îna
inte de premieră, Jeanne Re- 
nouard, interpreta rolului 
principal feminin a refuzat 
să mai joace. A fost înlocuită.

In seara premierei, Andre 
Lefaurg care-1 înfățișa :pe e- 
roul piesei, a intrat în scenă 
tremurînd, făcîndu-și cruce și 
exclamînd :

— Unde mergem, doamne 
dumnezeule, unde mergem ?

De la primele replici însă, 
publicul a fost cucerit. Co
media satirică a lui Pagnol a 
fost jucată de sute și de mii 
de ori, în același decor al pie
sei precedente, a fost' tradusă 
și reprezentată pe tot globul, 
aducînd numai în primul an, 
autorului, tantieme în valoa
re de două sute milioane' de

a fost 
regre- £

franci. La noi comedia 
tradusă de talentatul și 
tatul Mihail Sebastian.A

f Un alt mare triumf ___
dial a fost comedia pe care, 
personal, o consider o capo- 
d peră vrednică de Moliere și 
de Beaumarchais, „Doctor 
Knock", sau „Triumful me- 

ț âdicinei" de Jules Romains., 
încredințată spre reprezen

tare strălucitorului actor și 
director Louis Jouvet, acesta 
a primit-o, bineînțeles, dar s-a 
exprimat de ea cam așa :

— E de un comic negru. 
Nu știu dacă va face cinci
sprezece reprezentații, dar o @ 
joc fiindcă e semnată Jules 
Romains I

Profețiile ‘ mult experimen
tatului om de teatru care a 
fost Louis Jouvet nu s-au re
alizat. „Dr. Knock" a cunos-

mon-

(Urmare din pag. I)

tatea a crescut cu 250 la sută, iar 
A efortul fizic al muncitorului a 

scăzut aproape la jumătate.
Pare cu totul neinteresant să > 

întrebi un inovator de ce face 
inovații. Și totuși, oamenii ex- 
plică divers preocupările lor. 

@ Cazangiul Magro Anton de la U- 
zina „Vulcan" a introdus în sec- 

_ ția în care lucrează numeroase 
W raționalizări și inovații pe care 

nici nu le-a prezentat Cabinetu
lui tehnic.

— Nu înregistrarea lor e im
portantă, îmi explică. Muncitorul 
trebuie să muncească mai ușor, 
mai ales cei tineri care vin din 
școală cu o imagine mai simpli
ficată a uzinei. Posibilitatea de 
a-ți ușura munca, cred că este 

dfe însăși temeiul legăturii cu mese- 
“ ria aleasă. Cînd știi că poți' s-o 

îmbunătățești, că o idee de-a ta 
A poate folosi unui număr mare ds 

oameni, îndrăgești mai mult ma
șina și locul de muncă.

— Prima inovație se face mai 
greu — își amintește Diamandi

Era prin 1905, cînd avioanele 
cu elice se aflau în faza copi
lăriei, dar pe tînărul Coandă 
£1 preocupa, de pe atunci, ideea 
propulsiei prin reacție. La Pa
ris, pe cînd se afla la studiu, 
Coandă se impune atenției 
inginerului Gustav Eiffel și sa
vantului Paul Painleve. După 
intense cercetări, în anul 1910, 
la cel de al II-lea Salon inter-

'UE A D RESEAZĂ P RÎN' i NT ERME D1 UL ZIARULUI

torilor este foarte pregnantă, Ca
binetul tehnic nu mai face față 
sarcinilor sale constituind chiar 
un motiv de nemulțumiri. Pro
punerile nu sînt rezolvate în timp 
util, iar muncitorilor nu li se răs
punde întotdeauna prompt. Se 
întîmplă foarte des ca inovațiile 
propuse să fie aplicate în pro
ducție înainte de a primi avizul 
Cabinetului tehnic, muncitorii să 
se folosească de roadele îmbună
tățirilor cu mult înainte ca aces
tea să fie confirmate. Uneori, pro
dusele cărora li s-a aplicat o me
todă nouă, un dispozitiv mai e- 
conomic au ajuns de mult la be
neficiar și Cabinetul tehnic încă 
n-a rezolvat scriptic inovația.

— Cele mai mari nea.ii“ iri le 
întîmpinăm însă crt iniile 
care au neapărată nevoie C ,jri- 
jinul Cabinetului tehnic 
clară 
Noi 
nici timpul și nici cunoștințele 
noastre tehnice nu ne permit să 
întocmim un proiect corespun
zător sau să realizăm practic i- 
deea. Mi s-a întîmplat să mi se 
răspundă astfel la o inovație :

pri- 
de- 

cazangiul Mureșan Stelian. 
propunem o inovație dar

G î N D I R E A 

CREATOARE

național de aerodinamică, ex
pune primul avion aeroreactiv 
din lume. Coandă anticipa ast
fel viitoarea dezvoltare a teli- 
nicii. aviaticii. Inginerul Eiffel 
cercetîndu-i avionul i-ar fi 
spus i „păcat, băiate, te-ai năs
cut cu 30 de ani dacă nu cu 
50 de ani prea devreme". In
tensele sale cercetări în 
domeniul mecanicii flui
delor l-au condus la
descoperirea unui interesant 
fenomen aerodinamic, privind 
devierea unui fluid în alt fluid 
cunoscut astăzi sub numele de 
„efectul Coandă". Adică : un 
jet fluid, foarte subțire 
lansat tangențial față de o su
prafață curbă, aderă la ea.

„Efectul Coandă" are multi
ple aplicații în cele mai diver
se domenii ale științei, înce- 
pînd de la aviație, mașini au
tomate, medicină (permițând 
realizarea de plămîni ar
tificiali), pînă la con
trolul și ghidarea sateliților 
artificiali ai pămîntului. 
O interesantă utilizare a 
„efectului Coandă" este în pne- 
umonică.

Pînă acum se vorbea numai 
’despre calculatoare electroni
ce, (digitale sau cifrice care 
fac calcule cu numere și cele 
analogice care dau indicații ca
litative asupra fenomenelor 
studiate sub forma unor curbe 
care apar pe ecranele tuburi
lor catodice) însă de cîțiva ani 
calculatoarele pneumonice se 
impun din ce în ce mai mult 
prin o mai mare siguranță în 
funcționare (robustețe) și prin 
faptul că pot funcționa în ori
ce fel de medii, chiar și radio
active ; în alcătuirea acestora, 
ca și în dispozitivele de co
mandă pneumonică, există nu
meroase elemente constitutive 
a căror funcțiune e bazată pe 
„efectul Coandă".

In ultimele decenii, s-a năs
cut o nouă ipoteză științifică. 
Numele ei îmbină, în mod apa
rent paradoxal, un termen al 
veacului nostru — astronautica 
— și un cuvînt grecesc din anti
chitate — paleos (vechi). Parti
zanii acestei ipoteze, printre care 
se numără M. Agrest, R. Char- 
roux, V. Zaițev, V. Kernbach 
etc. consideră că Pămîntul a fost 
vizitat de solii altor lumi și pre
zintă numeroase dovezi. Vom spi
cui cîteva dintre ele.

Ar trebui, poate, să începem 
cu monumentele a căror origine 
n-a fost identificată. Celebra te
rasă din Baalbeck din Munții An- 
tiliban este construită din 
blocuri gigantice, unele cîntărind 
2 milioane kilograme. Cine ar 
fi putut, cu multe mii de ani în 
urmă, să taie, să transporte și să 
îmbine astfel de coloși de piatră, 
cînd cu mijloace moderne aces
te operații ar ridica probleme 
foarte dificile ?...

Și cine a ridicat, acum peste 
1 500 de ani, coloana de fier din 
Delhi ? După atîta vreme, orice 
alt obiect din fier ar fi fost oxi
dat pînă la dispariție. Trebuie 
să presupunem, deci, că a fost 
'folosită o metodă specială de că- 
lire, poate cu cuptoare electrice 
asemănătoare celor de astăzi. De 
altfel, cel puțin la nivelul tehno
logiei noastre, forjarea coloanei 
ar necesita uriașe prese hidrau
lice.

In Mexic a fost găsit un vas 
înalt de trei metri, dintr-un ma
terial cenușiu, mai rezistent ca 
fierul și mai ușor ca aluminiul. 
Și pentru că a venit vorba des
pre aluminiu, să nu omitem că 
într-un mormînt chinezesc din 
epoca Tsin (anul 250 î.e.n.) au 
fost descoperite catarame de 
centură dintr-un aliaj de alumi
niu și aramă. Or, aluminiul este 
unul dintre metalele „tîrzii" ale 
civilizației noastre. Obținut în la
borator în anul 1827, tehnologia 
lui reclamă fie temperaturi de 
peste 2 000 de grade, fie utiliza
rea electricității.

In ultimul timp s-au irit r-1"

mente noi care par să pledeze 
pentru ipoteza sus-amintită. Așa 
de pildă, într-o regiune de peș
teri situată la hotarul dintre Chi
na și Tibet au fost găsite discuri 
de piatră acoperite cu semne 
pînă de curînd neînțelese. Discu
rile au în centru un orificiu de la 
care pornește, în spirală, un șanț 
dublu. După 20 de ani de stu
diu, savanții au descoperit că 
spiralele constituie o scriere cu

făcînd parte cîndva dintr-un cir
cuit.

O altă categorie de dovezi este 
alcătuită din nenumăratele texte 
și tradiții orale existente în mitu
rile și legendele tuturor popoare
lor lumii. In scrierile vedice 
(Ramayana, Mahabharata etc.) 
apar mașini zburătoare descrise 
cu o grijă a detaliului care ne 
pune pe gînduri. Biblia însăși 
cuprinde numeroase episoade pu-

DESPRE 0 NOUĂ IPOTEZĂ ȘTIINȚIFICĂ:

care înfățișează aparate de zbor 
asemănătoare cu capsulele spa
țiale moderne; în ele stau oa
meni care par să țină mina pe o 
manetă de comandă. Navele au 
forme aerodinamice și în partea 
din spate se văd parcă jeturile 
reactive... Tot acolo se află o 
frescă care înfățișează o înviere 
a lui Christos în care personajul 
se află într-un fel de rachetă, g"ta 
să-și ia zborul. Asemănarea e în
tărită de cele două aripi stabili
zatoare din partea de sus a dese
nului. Interesant este faptul că o 
scenă similară apare și pe o

PALEOASTRONAUTICA
Adam Simion din Bis- 

trița-Năsăud, prin inter
mediul ziarului nostru, 
adresează scriitorului 
ION HOBANA urmă
toarea întrebare : „Cre
deți că pămîntul a fost 
Vizitat de ființe rațio
nale extraterestre și ce 
dovezi puteți prezenta ?“

totul nepămînteană, de altfel, lu
crarea științifică elaborată pe a- 
ceastă temă de un grup de ar
heologi chinezi are titlul: „Scri
soarea CANELATĂ care vorbeș
te despre navele cosmice exi
stente, așa cum arată însemnările 
de pe niște discuri, cu 12 mii 
de ani în urmă". Tulburător este 
și faptul că, la analiză, s-a con
stat existența unei mari cantități 
de cobalt în discurile de piatră. 
Ele au un ritm de vibrație ne
obișnuit și se presupune că ar 
fi fost încărcate cu electricitate,

tînd fi interpretate drept relatări 
ale întîlnirii pămîntenilor cu fi
ințe extraterestre (Iezechil și ro
țile de foc, sfîrșitul tragic al So- 
domei și Gomorei etc.) Și bas
mele noastre păstrează poate a- 
mintirea unor fapte de acest fel 
petrecute într-un trecut foarte 
îndepărtat în care alte corpuri 
cerești sînt populate de multe ori 
cu ființe asemănătoare oamenilor.

In 1964, în interiorul mănăstirii 
Deiany din sudul Iugoslaviei au 
fost descoperite cîteva fresce

icoană aflată în posesia cabine
tului de arheologie bisericească al 
Academiei teologice din Mosco
va. Se presupune, de altfel, că 
„Înălțarea" biblică ar putea fi in
terpretată în alt mod decît cel 
canonic și anume ca întoarcerea 
unui extraterestru cu misiuni 
speciale în sînul civilizației care 
l-a trimis... La acest capitol al 
dovezilor „plastice" trebuie să 
amintim și faimoasele fresce din 
Tassili, desenele din peștera Val- 
Camonica (Alpii Elvețieni) din 
împrejurimile Ferganei, din Aus
tralia etc. care pot fi interpre
tate ca reprezentări primitive ale 
unor cosmonauți îmbrăcați în 
scafandre spațiale.

Intr-un spațiu restrîns nu pot 
fi înmănunchiate desigur, toate 
dovezile pe care le vehiculează 
paleoastronautica. Important este 
faptul că aceste dovezi există și 
că cea mai plauzibilă interpretare 
a lor pare să fie legată, intr-ade
văr, de contactul cu o civilizație 
extraterestră. Vom păstra însă o 
atitudine prudentă, gîndindu-ne 
la implicațiile pe care le-ar avea 
transformarea paleoastronautica 
din ipoteză în știință asupra în
tregii istorii a omenirii.

cut o carieră etxraordinară.
Un alt prooroc neconfirmat 

de realități a fost Rosemonde 
Gerard, soția Iui Edmond 
Rostand, celebrul autor al lui a 
„Cyrano de Bergerac". ™

După cîtevă succese pe 
scenele pariziene, cu „Ro- @ 
manțioșii", „Princesa îndepăr
tată" ’) și „Samariteanca", Ro- 
stand a dus lui Herz și Co- @ 
quelin, directorii teatrului de 
la Porte Saint-Martin, come- — 
dia eroică „Cyrano de Ber- © 
gerac". Piesa a plăcut celor 
doi directori, mai ales lui 
Goquelin, care urma să apară ® 
în rolul titular. Dar se ridica 
o dificultate : cei doi directori 
n-aveau fondurile necesiare w 
fastuoasei montări, pe care o 
pretindea reprezentarea opu- A 
lui propus . patru sute ™ 
mii de franci. Dar dificultatea 
a fost repede învinsă : Ed- jșa 
mond Rostand a cerut suma W 
necesară tatălui său, un bo
gătaș din Marsilia. 4^

Piesa a intrat în lucru. In 
seara repetiției generale, la 
care asista tot ce Parisul avea 4^ 
mai select și mai pretențios 
actele spumoase ale lui Ro
stand se desfășurau într-o at- — 
mosferă glacială.- Știu lucrul 
acesta de la Elena Văcărescu, 
care a participat și ea la a- ____  «... r„...
ceasta repetiție generală. Era Q număiul inovatorilor este 
preludiul unei căderi catastro- —! ■ - - 1 1 -
fale.

Biata soție a autorului se 
ducea din lojă în lojă, unde 
avea cunoscuți, și-i implora 
cu lacrimi în ochi să interviu Ai 
pe lîngă Edmond să scoată 
piesa de pe afiș. Dar lucrul 
era imposibil : cheltuielile de A 
montare și munca actorilor, 
în frunte cu Goquelin, fuse
seră enorme.

A doua seară, reprezentația 
premierei.

De la primele versuri, un 
freamăt cald, un fluid cuce
ritor s-a creat între scenă și 
sală. După fiecare act, entu- 
ziasmul sporea. In antracte, 
spectatorii se îmbrățișau fără 
să se cunoască între ei, plîn- 
gînd de bucurie, de emoție, 
de mîndrie.

De la premiera „Cidului' 
lui Corneille, nu se mai cu
noscuse asemenea delir.

*) Socotesc greșit acest titlu 
al traducătorului român, poe- 
tul Mihai Codreanu. „înde- 
părtată" însemnează oarecum 
alungată cînd e vorba numai 
de prințesa care e departe. 
Titlul potrivit ar fi „Domnița 
de departe 1"

Iulian — șef de echipă în secția 
Cazangerie grea. Nu-ți cunoști 
încă forțele, nu știi dacă te des
curci în documentație... Apoi, 
prinzi gustul, și fiind zilnic le
gat de producție, ți se pare că 
foarte multe n-au fost concepute 
așa cum trebuie și încerci să le 
schimbi, să le modifici, depășind 
faza statică a muncii tale.

Foarte mulți dintre tinerii ino
vatori cu care am stat de vorbă 
au recunoscut că există, totuși o 
problemă a vîrstei. Conceperea 
și elaborarea inovațiilor cere 
timp și cei mai tineri — abia in- 
trați în uzină — nu știu cum 
să-și organizeze acest timp, nu 
s-au obișnuit încă să gîndească 
fiecare gest, fiecare operație pe 
care o fac în așa fel încît să 
observe, să găsească soluții nbi. 
Cunoașterea temeinică a meseri
ei are o importanță vitală, nu
mai un bun meseriaș își poate 
pune probleme de creație. Dese
ori se întîmplă ca, în procesul 
muncii, el să xemarce deficiențe 
ale mașinii sau documentației 
tehnice cu care lucrează, dar o 
nemotivată indiferență îl face 
să reclame neajunsul și nu să 
încerce rezolvarea lui. Aceasta 
este una din cauzele pentru care 

; mult 
mai scăzut în rîndul muncitorilor 
care lucrează efectiv decît în 
rîndul tehnicienilor, maiștrilor 
sau inginerilor. De la bun început 
aceștia din urmă au avantajul că 
nefiind legați"direct de locul de 
muncă, au o viziune de ansamblu 
asupra unui proces tehnologic, 
urmăresc mai atenți posibilitățile 
de soluționare mai rapidă sau 
mai eficientă a unor meserii.

In afară de aceste motive o- 
■ biective există însă și o cauză 

esențială care a generalizat opi
nia conform căreia inovațiile se 
fac numai după ani de experi-*. 
ență, de maturizare în muncă : 
slaba activitate a cabinetelor teh
nice din unele uzine, insuficienta 
popularizare a lor în rîndul mun; 
citorilor tineri și mai ales dezin
teresul pentru a educa, a forma 
la tineri preocupări inovatoare. 

_ La „Electroaparataj", în afara ac- 
tivităților obișnuite ale Cabinetu
lui tehnic : înregistrarea propu
nerilor, analiza, discutarea sau 
realizarea lor, nu se mai face ni
mic. Există, desigur, un plan de 
inovații, un panou al inovatori
lor așezat în curtea uzinei. Dar 
aceste metode de stimulare au 
existat și acum zece ani și tot 
acestea erau atribuțiile Cabinetu
lui tehnic. La Uzinele „Vulcan" 
unde mișcarea de masă a inova-

„Autorii își vor da interesul pen
tru realizarea propunerii, altfel 
propunerea va fi respinsă" (răs
punsul Cabinetului tehnic la pro
punerea nr. 61 a lui Mureșan și 
Magro). Dar cum pot realiza eu, 
avînd și sarcini de producție, dis
pozitivul propus, cînd el trebuie 
proiectat, calculat de către un 
inginer de specialitate ?

Diamandi Iulian remarca un 
alt conflict care îndepărtează 
muncitorii de Cabinetul tehnic : 
lipsa de scrupule a unor ingineri 
din proiectare care vin în uzină, 
se interesează de propunerile de 
inovații ale muncitorilor și apoi le 
prezintă Cabinetului tehnic sub 
numele lor. Avantajați de posibi
litățile de a lucra mai rapid și mai 
științific o inovație, ei „uită" că 
ideea s-a născut la locul de mun
că, a fost gîndită și poate ela
borată de oameni preocupați de 
a-și îmbunătăți munca, de a scă
dea efortul fizic și că tot ei tre
buie să se bucure de rezultatele 
pasiunii lor, de stimularea mo
rală și materială.

Muncitorii mai tineri asistă la 
aceste neînțelegeri și desigur, le 
judecă. Cabinetul tehnic care ar 
trebui să fie un impuls al gândirii 
creatoare devine în acest fel o 
piedică, un factor nestimulator.

E drept că vîrsta la care mun
citorii se preocupă mai intens de 
găsirea unor soluții noi, de ra
ționalizarea muncii lor cere și 
experiență, vechime în muncă și 
un interes care se obține o dată 
cu maturitatea omului. Dar nu 
există nici un motiv ca munci
torii tineri care vin din școala 
profesională cu suficiente cunoș
tințe teoretice, cu îndemînare 
pentru meseria deja formată să 
nu poată deveni inovatori. Gân
direa creatoare nu se încadrează 
în limite de vîrstă, dar pentru ca 
ea să poată da rezultate, trebuie 
educată, stimulată. Chiar dacă 
prima inovație este omologată la 
vîrsta de 28—30 de ani, climatul 
care să favorizeze realizarea ei 
poate fi pregătit cu mult înainte. 
Muncitorul modern trebuie să-și 
gîndească munca încă din prima 
zi> ,SȘ-Și^ îmbogățească continuu 
posibilitățile de receptare a idei
lor noi, a situațiilor noi. Și a- 
ceastă evoluție trebuie încurajată, 
susținută prin toate metodele e- 
ducative de care dispun (sau ar 
trebui să dispună) Cabinetele teh
nice, organizațiile de tineret, sin
dicatele. în condițiile în care teh
nica progresează continuu, mun
citorul trebuie pregătit atît să 
acumuleze aceste progrese, cît și 
să prevadă evoluția ulterioară a 
muncii Iui.

GALINA BADULESCU



Emblema orașului Sf. Gheorgh e (anul 1592)

„O atenție deosebită 
trebuie acordată educării 
tinerei generații în spiri
tul prieteniei frățești in
tre tinerii de diferite na
ționalități care vor avea 
menirea să ducă mal de
parte ceea ce au făurit 
In comun părinții lor, să 
asigure progresul și ridi
carea pe culmile cele mal 
Înalte de civilizație a 
patriei comune, Republica 
Socialistă România".
NICOLAE CEAUȘE8CU

Refac în sens invers dru
murile județului cu nume 
care înseamnă apă acrișoa- 
ră, apă minerală — Covas
na — șl îmi este tot mai 
limpede că străbat și cunosc 
un pămînt ți o lume a sim
bolurilor. Trec Rîul Negru, 
care în locul acela de cîm- 
pie pare liniștit ți înțelept, 
poate și pentru faptul că 
joacă rolul de hotar, pentru 
citeva clipe calc pe cerul 
răsfrînt în ape ți din ver
dele crud al unui lan de 
grîu decupez o macula lu- 
teea, o pată galbenă, o re
tină, o inscripție de hotar. 
Mă mișc îmbogățit în acu
mulări ca într-un traveling, 
lent, uniform fascinat de 
cadru. Privirile aburite de 
primăvară trimit spre creier 
imagini reale. Cuvinte, re
plici, dialoguri, purtate în 
limba română și în maghia
ră îmi stăruie în auz. Aces
tor vorbe, acestor replici li 
se adaugă grăind de peste 
ani, altele, acele vorbe me
morabile rostite în ianuarie 
1861 la ’ Sibiu de către Geor
ge Barițiu : „Eu neg înain
tea cerului și a oamenilor 
că ar exista vreo ură între 
națiuni. Ură, urgie și fre
cări nu există între națiuni, 

_ rtumai între coterii și oli
garhii, și clase privilegiate... 
Poporul unguresc încă a a- 
vut această soartă ca și noi, 
asemenea secuii, iar poporu
lui săsesc încă nu i-a fost 
așternutul pe perne de tran
dafiri. Românul condus de 
instinctul său cel sănătos și 
nestricat de o falsă cultu
ră își are înscris pe flamu
ra sa, solidaritate națională, 
libertate constituțională...

PORȚILE DE FIER

COVASNA
CINCI DE IZVOARE

frățească conlucrare cu na
ționalitățile frățîne*.★

De la Tg. Seculeec la Co
vasna, de la Covasna în jos 
la Intorsura Buzăului ți 
în sus la Baraolt, la Căpeni șl 
de aici la Sf. Gheorghe, trasez 
și unesc prin linii imaginare 
și aflu un județ al fertilită
ții. Natura s-a întrecut pe 
sine în a dărui cu cîmpii, 
pășuni, păduri, ape și munți 
aceste locuri. Cinci mii de 
izvoare din care neîntrerupt 
Irumpe prin coaja pămîn- 
tului apa acrișoară — apa 
minerală — fac faima aces
tor locuri. Orașul Sf. Gheor
ghe, capitala de acum a ju
dețului, se află așezat în 
căușul unor dealuri molco
me și cu pante dulci. Plopii 
și mestecenii, brazii și mo
lizii vor începe nu peste 
multă vreme să cearnă con- 
fetii de mîțișori spre clădi
rile și străzile orașului. Ol
tul îi dă ocol pe foarte de 
aproape. în cartierul Olt 
(denumirea îi vine de la 
Olt și Uzina textilă reînti- 
nerită și masiv extinsă prin 
adăugarea la ceea ce a exis
tat a unei țesătorii, precum 
și prin extinderea sectoare
lor de filatură), cvartalele 
de locuințe fac „casă" co
mună cu peisajul urbanistic 
în manieră gotică. Spre 
echilibru, precum și spre 
punerea în drepturi a con
fortului, edilii orașului Sf. 
Gheorghe au proiectat și au 
început construirea unui mi- 
croraion de locuințe com
plet termoficat, ceea ce va 
face ca anul 1968 să fie și

BIOGRAFIILE JUDEȚELOR (II)
anul în care alte 174 de apar
tamente se vor adăuga pei
sajului urbanistic proiecta
te în același stil. In anul 
1970 se vor produce în a- 
ceastă uzină 16 000 mp de 
țesături. La Tg. Secuiesc (în 
satele din împrejurimi car
toful se află la ei acasă) se 
vor construi în anii care 
urmează trei unități indus
triale : două dintre ele — 
fabrica de amidon și de 
confecții — au trecut peste 
emoțiile începuturilor. So
cotelile gospodarilor din ju
deț sînt simple și trainice ; 
din cartofi, amidon ; din 
țesături, confecții. Cartoful 
este una din principalele 
bogății agricole așa precum 
de la Uzina textilă Sf. 
Gheorghe pînă la fabrica de 
confecții Tg. Secuiesc dru
mul este scurt și drept. La 
Căpeni, bazin carbonifer și 
întreprindere minieră a ju
dețului, cu un an în urmă se 

dădea în exploatare o nouă 
mină : Varghiț I, a cărei ca
pacitate anuală se exprimă 
prin 300 000 tone lignit. Ci
fra este de domeniul provi
zoratului. In prezent se mon
tează o combină de abataj 
de mare capacitate. Ea va 
spori productivitatea muncii 
cu 30 la sută. Socotelile gos
podarilor din județ sînt sim
ple și trainice : lignitul Că- 
penilor și Varghișulul iau 
drumul cel mai scurt spre 
Baraolt acolo unde este 
turnat în cocs și brichete.

Pădurile ocupă 52 la sută ION CUCU

In locurile unde acum se-nfruntă excavatoarele și buldozerele va ființa în următorii ani 
un microraion cu 86 de apartamente

din suprafața județului. Au
rul verde își are și aici cău
tătorii și exploratorii lui. 
De la Tg. Secuiesc șoseaua 
de legătură cu Țara Moldo
vei străbate pe mai bine de 
80 km Valea Oituzului. Pes
te 200 de guri de exploatare 
și semi-industrializare a 
lemnului se află răspîndite 
pe crestele munților pînă 
departe spre locurile intra
te ca mari bătălii în istoria 
țării. Altele urmează firul 
nestatornic al Pîrîului Ne
gru. Anual, circa 800 de 
hectare despuiate și sărăcite 
de un furt capitalist sînt 
replantate, circa 800 ha de 
munte reîmbracă haina lor 
verde. Socotelile gospodari
lor din județ sînt simple șl 
trainice : de la Tg. Secuiesc 
o mare parte a pădurilor — 
pe drumurile cele mai scur
te și drepte — ajung la 
Covasna, Comandau, Oituz, 
acolo unde fabricile de che

restea lucrează în trei 
schimburi. Așa precum o 
privire sumară aruncată pe 
lista beneficiarilor din țară 
(Blaj, Pitești, Comănești, 
Gherla, Reghin, Brăila) ne 
convinge de cursul ridicat 
al aurului verde în acest 
județ. Poposesc îndelung în 
Cîmpu-Frumos, de fapt în 
ferma-uzină al cărei peri
metru atinge 2 000 de hecta
re. Am sub ochi miile de 
hectare cu lucernă (60 000 
kg la hectar), cu porumb 
verde siloz (55 000 kg la hec
tar), elemente esențiale care

vor face ca rîul de lapte 
(3200 1 pentru fiecare vacă,
cifră hotărîtă pentru anul 
1969 să devină o certitudine. 
Ferma-uzină va însuma la 
sfîriștul anului 1968 un total 
de 4000 capete.

Agricultura ocupă locul 
prim în economia județului. 
Cooperatorii din Moacșa au 
cucerit premiul I pe țară ri
dicând cartoful la rangul unui 
produs cîmpenesc de mare 
valoare. Țăranii cooperatori 
din Brateș au realizat în a- 
nul care a trecut cea mai 
mare producție de lapte. La 
Cîmpu-Frumos (frumos ca-n 
poveste) apele Oltului (trud
nicul și mărinimosul Olt) se 
abat din drumul lor prin 
canale și săpături (recent a 
fost terminat un întins com
plex de irigații), spre a spo
ri fertilitatea pămînturilor 
multor cooperative și I.A.S.- 
uri.

Da, județul cu 5000 de iz- 
voare de apă minerală : Co
vasna, Malnaș, Biborțeni...

Săpați la o adîncime de 
30—50 cm, oriunde în cu
prinsul stațiunii Covasna— 
Voinești, și locul săpăturii 
s-ar umple imediat cu acid 
carbonic. Aici, în județ, apa 
de băut este de mult apa 
minerală. Refac în sens in
vers drumurile județului cu 
nume care înseamnă apă a- 
crișoară — apă minerală, 
retrec Rîul Negru, care în 
locul acesta de cîmpie pare 
liniștit ți înțelept, poate ți 
pentru că joacă rol de ho
tar ; pentru cîteva clipe 
calc pe cerul răsfrînt în ape 
și din verdele unui imens 
lan cu grîu decupez o macula 
luteea, o retină, o inscripție 
de hotar ; mă mișc, îmbo
gățit în acumulări ca în
tr-un traveling, lent, uni
form și atent la cadru ți, 
ca într-o grandioasă monta
re, cortina se ridică.

Decorul are drept fundal 
Bucegii, Colții Morarului ți 
Postăvarul, contraluminați. 
Munții au fața îndreptată 
spre mine, neuniform vopsi
tă cu cerneală.

Cuvinte ți replici, ți dia
loguri în limba română și 
In maghiară îmi stăruie în 
auz...

e

Călătoream cu autobuzul 
spre orașul Alexandria. Era 
una din acele zile senine de 
primăvară cînd cerul albastru 
pare atit de aproape incit îți 
vine să întinzi mina și să-l 
mingii. De o parte ți alta a 
șoselei casele proaspăt spoite 
ne dădeau binețe, ’odată eu 
primele raze ale soarelui încă 
reci și incolore. Magazine să
tești îngrijite, sedii ale consi
liilor populare comunale cu 
aspect primitor și prietenos, 
sedii înfloritoare ale C.A.P.- 
urilor și I.A.S.-urilor, dispen
sare medicale cu aspect de 
policlinică orășenească, toate 
îmi defilau prin față ca ima
ginile abil filmate într-un do
cumentar de călătorie.

Cîmpul mustind de seva 
zăpezilor se usca lent, ajutat 
de șanțurile săpate de 
cooperatori la marginea ară
turilor. Din loc in loc mono
tonia ogorului abia înverzit 
era spartă de sere „volante", 
vaste împrejmuiri de țăruși 
inalți pe care se sprijină 
imense acoperișuri și imenși 
pereți de polietilenă străvezie. 
Și în atmosfera aceasta atit 
de contemporană, atit de re
ală și tonică am surprins, 
fără să vreau, citeva crimpeie 
de discuții. Mi se păreau ve
nite de undeva din amintiri, 
dintr-o altă lume, incit am 
fost tentat să încep ca pe 
vremea lui Caragiale: „Că
lătoream cu droașca spre ur
bea A". Dar nu călătoream 
cu droașca oi cu un modern 
și confortabil autobuz fabri
cat în România. Și nu mă în
dreptam spre urbea A ci spre 
orașul industrializat de azi și 
mai ales de miine. Și în ju
rul meu nu erau de-alde Mi
tică, Lache, Mache ci un a- 
gronom care venea de la 
București cu o geantă doldo
ra (planurile unei instalații de 
irigare aprobate), un medic 
care avea să realizeze în ziua 
aceea unsprezece operații 
grele într-un excelent dotat 
spital sătesc, trei tractoriști 
care mergeau la un S.M.T., 
să facă schimb de experien
ță, o profesoară de chimie 
care în ziua aceea avea să-i 
învețe pe copiii din patru 
clase ale școlii din Dragomi- 
rești ce este oxigenul. Și to
tuși, lingă noi, mai era ceva. 
In atmosfera clară a unei zile 
de martie 1968 se insinuau 
fantome.

TOTUL 
DESPRE 

GAZ...
Din sunetul sîcîitor al 

motorului autobuzului se des
prind gemete. Nu sînt zgo
mote de frînă. Cineva seîn- 
cește in spatele meu.

— Măselele, așa-i P
— Îhî...
— Cu gaz ai încercat ?
— Da ce, mă doare gîlci- 

le?
— Ași, nici nu știi ce pu

tere are gazul... E teribil... 
Iți ia junghiul parcă ți l-ar 
lua cu mina...

— Fugi d-aci soro, vorba 
aia : „doar n-am băut gaz!"

— Vite, eu eram tot așa ca 

matale... Ce nu i-am făcut, 
soro... Vnde n-am fost... Chiar 
și la dantist m-am dus... Dar 
crezi că s-a potolit P Aș...

— Vite așa e și la mine... 
Și zici că ți-a trecut ?

— Cum mă vezi și te văd... 
cu gaz... Înmoi o vată în gaz 
ți freci gingia pînă cînd iți 
trece..

— Și dacă nu trece ?
— O freci pînă îți trece, 

nu-ți spusei P
— Și nu miroase urît ?
— Ei, ți matale acum...

Ce-are aface mirosul ?
— Și o să-mi treacă ?
— Mai întrebi ? Gazul e

REPOR 
TAJ 

INTIM 
PLĂ- 

TOR
teribil. La ce nu e bun ga
zul, te întreb ? O mătușă s-a 
vindecat și de reumatism... 
Iei o bucățică de vată, o în
moi in gaz și freci locul pînă 
îți trece reumatismul...

— Pe mine mă doare mă
seaua...

— Nu-i nimic... O freci cu 
gaz pînă îți trece...

PRIETENIE
NOUA

— Tot la... mergi ?
— Tot...
— Parcă te-am mai văzut 

odată...
— Parcă și eu te-am mai 

văzut...
— Cred că te-am văzut la...
— A, nu... Acolo n-am fost 

niciodată...
— Atunci cred că nu ne-am 

mai văzut pînă acum...
— Așa cred și eu...
— Dar n-are importanță...
— Nu, n-are...
— Vrei să fim prietene P
— Cum să nu...
— Eu am și o soră la 

București...

s— Ei... nu mai spune... tu..t
— Da... e vinzătoare la un 

magazin pe Lipscani. Tu ai 
fișp

— Nu, n-am. Tu ai P
— Am avut dar l-am vîn- 

dut... Dacă îți trebuie îți fac 
eu rost... Știi, sora mea le 
pune deoparte, cînd vine 
marfa și le dă la prieteni, la 
rude... mă înțelegi...

— Știi ce ? Miine viu în 
București... Îmi dai adresa ei 
și o caut...

•— A, nu... In magazin in
tru numai eu... că altfel se 
prind clienții... că sora mea a 
mai avut o încurcătură... 
Auzi, tu, a reclamat-o un 
măgar... A dat săraca două 
mii o sută ca să scape cu fata 
curată... Te costă patru sute 
plus cincizeci pentru deranj.

— N-am decît două sute 
acum...

— Nu-i nimic. Pun restul 
de la mine și mi-i dai tu., că 
te văd spălată... Nu ești vreo 
mahalagioaică, nu P

— A, nu... desigur...
— Da de unde ești ?
— Din Calomfirești...
— Ei, nu mai spune... A- 

colo s-a măritat Mița...
— Care Mița P Mița și 

mai cum ?
— Atîta știu... Mița... e așa, 

înaltă și drăguță... Are și 
casă ți televizor...

— Dar tu de unde ești P
— Din...
— Ei, nu mai spune... Și 

cit ziceai că trebuie să-ți dau 
pentru fîș P

— Patru sute... plus cinci
zeci pentru deranj...

— Atunci ne întîlnJm poi- 
miine pe Lipscani.

— Da, tu... Pa...

„AȘA-I 
VIAȚA, 

. TRECĂ
TOARE"...

La Dragomirești înghesuia
lă mare. Se urcă lume multă 
că e ora navetiștilor. Călătorii 
asudă. In față, un bătrîn co- 
cîrjat de ani, ține în cap o 
coroană mortuară din flori 
de hîrtie cerată. Oameni îl 
privesc din cînd în cînd ți 
filozofează despre viată, des
pre moarte, despre find de 
ață pe care dacă îl tai, gata, 
s-a isprăvit.

Două stații mai încolo, urcă 
un bărbat înalt, voinic, cu o- 
brajii rumeni, puțin băut, care 
își face loc cu greutate pur- 
tîncl în ambele mtini cite o 
luminare imensă de stcar.nâ, 
decorate cu tot dichisul pen
tru nuntă cu nuni mari. Omul 
cu luminările de nuntă este 
energic, iți face loc ți ajtujge 
Ungă bătrînul cu jerba mor
tuară.

O bătrînică de lingă mine 
îi privește pe amîndoi. Lea
gănă capul g'mditoare și fi
lozofează către mine :

— De maică... fiecare cu 
necazul lui...

T. ATANASIE

(Vrmare din pag. I) 
marelui sistem ce vor fi pre
date beneficiarului.

• 28 martie 1967: turna
rea primelor betoane la cen
trala electrică.

• august 1967: monta
rea primelor echipamente 
hidroenergetice.

9 6 noiembrie 1967: pri
mii patru piloni ai portului 
amonte au ajuns la cota fi
nală. Pe o lungime destul de 
mare ecluza se conturează 
acum ca un uriaș coridor de 
beton și oțel.

9 30 martie 1968 — adică 
cea de-a o mie trei suta zi 
de lucru ■■ douăzeci de po
duri și viaducte și citeva din 
marile tunele sînt finisate ; 
opt piloni de la porturile a- 
monte și aval se află la cota 
finală ,

Cită energie și cită forfă 
s-au înmagazinat în tot 
s-a realizat pînă acum ? Să 
apelăm la o definiție a fizi
cii. Ridicarea unei greutăți 
de un kilogram la înălțimea 
de un metru înseamnă efec
tuarea unui lucru mecanic 
egal cu un kilogram-metru. 
Cum poate fi definit marele 
efort uman de aici dacă la 
„Porțile de Fier" în fiecare 
oră în corpul uriașei con
strucții se așează aproape 200 
mc betoane și 150 kilograme 
oțel, se montează citeva sute 
de kilograme echipament hi
droenergetic și se dislocă 
circa o mie metri cubi agre
gate ?

Comparațiile reflectă și 
marea fantezie a celor ce 
privesc cu ochii minții con
strucția așezată la poarta pe 
apă de apus a țării; a celor 
ce transpun în realitate pre
figurările ' planurilor : aici se 
ridică într-un an o hidrocen
trală de mărimea Argeșului 
sau Bistriței. In 6 ani efor
tul depus aici egalează pe 
cel solicitat cu strămutarea 
unui munte de mărimea Pa- 
rîngului. Ineditul acestor lu
crări desfășurate pe uscat 
sau pe apă, la înălțimi ame
țitoare sau la zeci de metri 
sub • albia bătrînului fluviu 
solicită multilateral pe cei 
patru mii de constructori, ex
periența lor, capacitatea de 
creație, spiritul de previziu
ne.

Înainte de a ajunge aici 
îmi închipuiam șantierul ca 
o mare uzină aflată într-o 
încleștare zgomotoasă. Dar 
nu, aici unde Dunărea își 

începe, de fapt, defilarea în 
fața Carpaților se află cel 
mai puțin zgomotos dintre 
toate șantierele. Chiar și fie- 
rar-betoniștii lucrează în li
niște. Mă apropii de brigada 
lui Gheorghe Ciurea. In mîi- 
nile lor, fierul, sub forma ba
rei sau a plaselor, este tot 
atit de „cuminte" ca și prun
cul adormit în brațele mamei 
sale. Baroasele, acele uriașe 
ciocane proprii celor care 
modelează fierul, sînt inexis
tente. Totul se execută me
canic, omul îndeplinind nu
mai munca de supraveghe
tor, dar nu a unui suprave
ghetor static, ci a unuia foar
te activ, căruia în fiecare 
minut i se cere să execute 
zeci de operații. Cu toții sînt 
douăzeci și opt. Sînt malți, 
sînt puțini P — l-am între
bat pe inginerul șef al lotu
lui ecluză amonte, tovarășul 
DORIN GĂBVDEA. Și am 
primit cel mai concret din
tre toate răspunsurile din 
cite s-ar fi putut formula : 
zilnic ei așează . în corpul u- 
ria.șei nave douăzeci și șase 
de mii kilograme oțel.

Ieșind la „zi" pe margi
nea unei prăpăstii deschise 
deasupra Dunării, i-am în- 
tîlnit pe lansatorii grinzilor 
de viaduct. li conducea 
maistrul Constantin Călinoiu. 
Uriașele grinzi de beton fu
seseră aduse sus, pe creastă, 
bucată cu bucată, și printr-o 
manevră acrobatică, tot aici 
a fost urcată și macaraua, o 
macara Menek, cu un braț 
de 30 de metri, pilotată de 
un as al meseriei, macaragiul 
Arcadie Holuță. Se pune ul
tima linie pe portativul de 
beton care leagă încă doi 
munți, iar operația se efectu
ează cu gesturi dirijate, ca 
la un concert, de douăzeci 
de artiști ai meseriei. Fieca
re linie, ca și cele mînuite 
mai înainte, se așează per
fect la locul ei. Și așteaptă. 
Ce anume ? „Cota finală", 
cum se exprimă constructo
rii, cînd pe aici va trece ac
celeratul...

Aici cu fiecare zi, cu fie
care clipă, ne apropiem de 
momentul în care „Porțile 
de Fier" se vor închide, dai, 
în același timp, se vor des
chide... Intr-alt fel: selecti
ve. Energia Dunării va fi 
reținută, va fi dirijată, va fi 
transformată în energie elec
trică, în ceea ce civilizația 
secolului nostru solicită la 
maximum.

GH. FECIORU

Aici am putea să punem punct. Operațiunea 
Polul Nord nu mai avea ce aduce Abwehrului. 
Cel mult alți agenți capturați, noi telegrame des
cifrate, plus eternul ,,spiel" între contraspionajul 
german și cel englez. Giskes era tentat să continue 
jocul, dar aceasta mai mult din pasiunea jucătoru
lui de cărți. Ca informații asupra rețelei engleze 
din Olanda și implicit ca posibilități de a lovi prin 
intermediul știrilor parvenite din Londra în rezis
tența olandeză, nu-i rămîneau prea multe de făcut. 
Faptul este clar dacă ținem seama că a fost arestat 
așanumitul Comitet național al rezistenței tot în 
urma informațiilor venite prin canalele S.O.E.

Marți seara (26 III a.c.) 
la Casa de cultură a tine
retului din sectorul al 4-lea 
al Municipiului București, 
odată cu începerea „car
navalului primăverii", or
ganizat aici, tînăra prezen
tatoare a programului, e- 
leva Stanciu Rădița (Li
ceul nr. 39) anunța deschi
derea. în același local, a 
unui club al elevilor bucu- 
reșteni.

Elevii Capitalei au, în
tr-adevăr, toate motivele 
să se bucure. Vor avea de 
acum înainte un club pro
priu, o casă de discuție 
destinată numai lor, un lă- 

i caș de cultură numai și nu
mai al lor. Acesta va fi 
fosta casă de cultură a ti
neretului din sectorul al 
IV-lea, clădirea de la 

Turturele".
Organizat din inițiativa 

Comitetului municipal

Poate că Giskes ar fi con
tinuat totul din proprie iniți
ativă, dacă epilogul n-ar fi 
fost grăbit de evenimente.

...Pieter Dourlein, unul din 
numeroșii agenți englezi prinși 
ide contraspionajul german a 
dat lovitura de grație operați
unii montate cu multă abili
tate de către Giskes. Ca de 
obicei, așa cum se proceda cu 
toții „noii veniți" el a fost 
plimbat prin închisoare și 
prin vizorul celulelor i-a văzut 
și mai ales și-a recunoscut to
varășii căzuți, cu care urma
se toată gama antrenamente
lor in Anglia. Cu aceeași a- 
mabilitate Giskes l-a pus la 
curent și despre agenții „re- 
turnați". Dourlein avea deci 
o imagine foarte precisă a- 
supra dedesubturilor reale ale 
acțiunilor germane. Numai 
că spre deosebire de ceilalți, 
el nu a acceptat nici un mo
ment gîndul că va trebui să 
stea închis și mai ales că n-ar 
mai fi nimic de făcut. într
una din zile, închisoarea se 
umpluse de ostatici olandezi. 
Gestapoul arestase notabilită
țile orașului în urma unui a- 
tentat comis asupra unui mi
litar german. Vinovatul a fost 
găsit și într-una din numeroa
sele plimbări ale deținuților în 
închisoare, Dourlein a obser
vat că nemții dau drumul foș
tilor ostateci olandezi. Planul îi 
încolțise de mult în minte și 
el avea asupra sa un mic bi
let împăturit pentru a-I face 
cit mai invizibil și ușor de 
ascuns. I-a privit pe cei care 

(A7)

plecau și care urmau în cîteva 
minute să părăsească zidurile 
închisorii. Și-a „ales" cu gri
jă omul — avea o față care 
te făcea să ai încredere — 
s-a apropiat și ca din întîm- 
plare s-a lovit de el strecu- 
rîndu-i biletul în mină. Era 
un mesaj pentru Lowdra cu 
următorul conținut: „Toată 
organizația S.O.E. in mina

INCENDIUL DIN BAKED STREET
---— - -----  ------- -

germanilor, inclusiv legăturile 
radio. Toți agenții capturați. 
Dourlein".

ALARMĂ
LA ÎNCHISOARE

Dar asta nu era încă totul. 
Dourlein pregătește împreună 
cu un alt agent englez evada
rea. Și într-adevăr într-una din 
nopți cei doi reușesc să 
ajungă în curtea închisorii, 
escaladează zidul și o iau la 
fugă pe străzile Hagăi. Alar
ma a fost dată cu întîrziere. 
Semnalmentele celor doi de
ținuți au fost transmise la 
toate posturile de poliție din 
țară. Nemții își dădeau seama 
că dacă cei doi vor ajunge să 
părăsească Olanda vor de
masca întreaga provocare

pusă la cale de contraspiona
jul german. /

Lui Giskes nu-i venea să 
creadă. Toate eforturile Iui 
se vedeau reduse la zero. El 
își ia toate măsurile de pre
vedere. ^Transmite Ia Londra 
următoarea telegramă i „Doi 
agenți ai Gestapoului în drum 
spre Anglia stop numele lor

Ubbink și Dourlein stop A- 
tenție. Sînt foarte periculoși 
stop se dau drept agenți ai 
S.O.E. stop Trebuie neutrali
zați de îndată ce sosesc..."

A avut oare vreun rol tele
grama Iui Giâkes ? Se pare că 
pentru o anumită perioadă ea 
a reușit să întîrzie efectele 
dezvăluirilor Iui Dourlein. Du
pă unii, contraspionajul en
glez ar fi pus la îndoială o 
bună perioadă de timp de
clarațiile acestuia. Oricum 
însă „jocul" ajunsese Ia 
sfîrșit. El durase 21 de luni 
și 12 zile. In vîrfurile germane 
din Olanda se punea problema 
destinului prizonierilor. Rau- 
ter și în general S.S.-ul cerea 
împușcarea tuturor agenților 
englezi. S-a găsit o soluție de 
„uzură". Ei au fost trimiși — 
la 24 august 1944 — în lagă
rele de concentrare naziste

„Premieră4* școlară:
„ELEV - CLUB“

București al U.T.C. clubul 
— primul de acest fel din 
țară — va sta la dispoziția 
tuturor elevilor bucureșteni 
fiind un mijloc foarte bine 
venit de întîlnire și de di
vertisment, o formă plă
cută și utilă — credem — 
de depistare a talentelor, 
de dezvăluire a pasiunilor 
și de stimulare a lor pe fă
gașul propriilor vocații, 
încă un pas spre dezvolta
rea multilaterală.

Pornind la drum deo
camdată cu emisiuni de ra
dio și televiziune, audiții 
muzicale, cu inițierea „dis

unde au fost împușcați. Au 
pierit aproape cu toții. Cu 
excepția lui Lauwers și bine
înțeles a celor care ajunseseră 
in Anglia.

PROCESUL
La Madrid, la Ambasada 

engleză, Dourlein nu a fost 

luat în serios. Toată povestea 
Iui părea mai mult decît ne
verosimilă. A fost trimis totuși 
în Anglia. Un nou interogato
riu luat de specialiști. Răs
punsul lor suna cam în felul 
următor :

— Bine, bine, tot ce ați 
spus este foarte interesant, 
faptele pe care Ie amintiți sînt 
exacte cel puțin în ce pri
vește pregătirea în Anglia a 
operațiunii. Dar mai trebuie 
să probați un singur lucru — 
că dv. sînteți într-adevăr 
Dourlein.

Discuțiile au durat zile, 
săptămîni pînă la urmă Ia in
sistențele lui Dourlein ofițe
rul englez i-a chemat pe foș
tii conducători ai Școlii de 
antrenament pentru cei para
șutați în Olanda care au în
tărit prin spusele lor că este 

cuțiilor amicale", cu întîl- 
niri în fața mesei de șah 
sau a altor jocuri de ca
meră, precum și cu o ma
nifestare, atractiv denu
mită „mica enciclopedie", 
se Vor înființa aici cercuri 
de foto, un studio de tea
tru pentru elevi, după cum 
în programul clubului vor 
figura permanent întîlniri 
cu oameni de știință și cul
tură, . cu personalități din 
viața artistică, schimburi 
de opinii, încercări și expe
rimentări temerare în di
ferite domenii. Se preconi
zează ca tot aici să ia ființă

vorba într-adevăr de Dourlein, 
fostul lor elev.

Totuși, mulți âni după eve
nimentele acestea Dourlein 
declara publicistului francez 
Philippe Ganicr-Raymond că 
nu poate să înțeleagă de ce 
englezii n-au ținut seama de 
mesajele primite și de cele

ce le spunea Lauwers cu mult 
timp înaintea evadării sale.

Opinia publică olandeză do
rea să cunoască însă adevărul. 
Acuzațiile aduse de presă e- 
rau foarte grase. Se vorbea 
deschis despre sacrificarea de 
către englezi a agenților de 
origină olandeză. Parlamentul 
a constituit, în 1947, Ia cererea 
opiniei publice, o comisie de 
anchetă. Comisia de anchetă a 
cerut ea guvernul englez, 
printr-un reprezentant al 
său, autorizat, și mai ales 
printr-un reprezentant al 
S.O.E. să depună mărturie. 
De la War Office s-a răspuns 
că dialogul despre această 
problemă nu ar fi de dorit. 
Olardezii au insistat. în cer
curile politice de la Haga 
scandalul căpătase mari pro
porții, iar presa nu dezarma 
de loc. In cele din urmă doi

cercuri sportive și tehnice, 
cercuri care să satisfacă 
cele mai variate pasiuni.

In perspectivă se profi
lează puternice formații ar- 
tistico-sportive ale elevilor 
din Municipiul București 
care vor susține întîlniri 
cu echipe similare din di
ferite orașe ale țării.

în sfîrșit, își va găsi aici 
un loc al său și cenaclul 
„Săgetătorul" al elevilor 
Capitalei, care pînă acum 
și-a ținut ședințele în sala 
clubului Sindicatelor din 
Invățămint.

Cu sugestia ca, în mă
sura posibilităților, să a- 
pară și un program-afiș, 
poate și o revistă a clubu
lui, care să reflecte mai 
bine preocupările și, activi
tatea de aici urăm „drum 
bun“ noii inițiative.

FĂNUȘ BAILEȘTEANU

funcționari ai Ministerului <le 
externe englez au sosit în a- 
prilie 194S în Olanda.

Comisia de anchetă olan
deză a adresat acestora cîteva 
întrebări precise și anume :

1. A sacrificai oare în mod 
delberat statul maior al 
S.O.E. pe olandezi în numele 
unui țel superior ?

2. Este adevărat că H. G. 
Lauwers a emis astfel îneît 
să se constate că era contro
lat de contraspionajul ger
man ?

3. A trimis oare S.O.E. ți
nui san mai mulți agenți ă 
controleze legiitnrile dn 
Olanda ? întrebările aveau o 
direcție precisă. Foneținumii 
englezi au refuzat să răspun
dă respingând implicit orice 
fel de acuzație.

Magistratul olandez însăr
cinat cu anche'a e'e 
trims la Londra, unde 
întîlnește mai muie -,ic- 
soane căitîrrl să afle starea 
reală a lucrurilor. El ce e 
dintr-un bun început să poa
tă lua contact cu arhiva lui 
„Dutch Section" (secția olan
deză) a lui S.O.E.

Dar, stranie coincidență, 
un incendiu distrusese loca’i'- 
rile din Baker Street al? 
S.O.E., iar în operația de 
salvare s-a reușit recuperarea 
multor dosare cu excepția ce
lor referitoare la Olanda

SERGIU VERONA

(va urma)



Copilul a jucat țurca, s-a lovit 
nu știu cum și în nu știu ce, i 
s-a umflat incheietura mîinii, 
mergem la medic, la policlinică, 
aici e cald, uscat și alb, medi
cul are chip dulce, ne așezam pe 
scaune rotitoare și conversăm 
amabil :

— Ce-a pățit flăcăul, ce-a pă
țit, s-a lovit nițel, foarte bine, 
ia să vedem, să vedem unde 
mi-am pus ochelarii, a da ! i-am 
uitat acasă, nu-i nimic, o să 
scriem cu litere mari, s-auzim 
numele, cum îi zice băiețașului...

Zic numele fiului, al tatălui 
ți al mamei, indic adresa, încurc 
sectorul — nu-i nimic, pînă ne 
obișnuim, așa e la început — 
descriu condițiile de viată ale 
băiatului, mediile în care lucrea
ză părinții — nu, nu sînt toxice, 
nici pernicioase — avem aer, 
lumină, salarii, bufet, e oarecare 
sgomot dar nu insuportabil, atît 
e enervant că tot cîntă la fe
reastră un porumbel sălbatic dar 
desigur n-are importanță, putem, 
așadar, să pășim liniștiți mai de
parte...

— ...La antecedente.
— Ce fel de antecedente 7
Doctorul întoarce foaia cufun

dat și miop, cele cinci fire de 
păr alb din creștet stau țepene 
și temătoare ca iarba timpurie 
sub zăpadă, mă privește scurt, 
în treacăt, tușește vag și-mi cere 
să enumăr exact bolile de care 
a suferit piciul pînă acum. Tre
cem deci pe lîngă scarlatină. nu 
putem ocoli pojarul, dar nu ne-a 
călcat brînca. nici oftica, nici 
vărsatul de vînt. malaria nu, he
patita ba. aia nu, aia da. aia 
parcă, ailaltă np cred, nu-mi 
aduc aminte, de mîncat. mănîn- 
că, de dormit, doarme, de jucat 
nu-i duc grija, intelectul e, cred, 
normal, viața afectivă relativ 
bună, o iubește pe bunică-sa și 
are o idiosincrozie pentru un- 
chiu-său. care a vrut să-l în
vețe paisprezece-treizecisiunu, 
cu școala mulțumitor, tinerea de 
minte e trainică, analiza gan
glionilor nu i-am făcut-o nici-

mă 
rău 
ori

odată, tensiunea nu i-o știu, 
evident, trebuia să mă interesez 
dar uite că...

— Deocamdată ne oprim aici 
— îmi face doctorul un semn 
blind — și trecem binișor la 
morbiditatea părintească.

— E nevoie și de asta ? - 
mir cu oarecare neliniște, 
ascunsă, fiindcă nu le știu
nu-mi amintesc chiar toate ma
ladiile. dar Esculap înalță 0 
sprinceană și numai decît ne su- 
rîdem cuvincioși — el cu zîm- 
bet de viplă; eu arătînd numai 
unul din caninii mei veritabili, 
încep deci a-mi face autobio
grafia sanitară. La opt ani am 
căzut de pe cal și m-a durut în 
fundul sufletului fiindcă mă vă
zuseră fetele, la zece ani mi-a 
spart capul la popice nu mai țin 
minte cine dar cred că cu

și ce-am pățit după o alimentare 
nerațională cu porumbe negre 
și măcieș roșu dar e limpede 
că-1 sicii deasurda. înșir, cite le 
știu, pe-ale mamei, în timp ce 
băiatul ascultă și nu prea, se 
mai ițește în microscop, mai 
răstoarnă un scaun, încearcă să 
citească șirurile descrescătoare 
de litere de pe un carton pentru 
răuvăzători, mă tot trage, din 
cînd în cînd, de mînecă pentru 
ca să mă întrebe dacă poate ieși 
în curte, că mai sînt și alți co
pii care se joacă acolo și nu le 
face nimeni nimic.

— Am terminat-o și pe dum
neaei — mi se pare a ofta doc
torul ștergîndu-și chelia cu un 
șervețel cadrilat scos de undeva 
de sub pulpana rantiei — așa că 
putem trece la ăi bătrîni.

Ce să le facem bătrinilor 7

Vlad Țepeș și birocrații

VALENTIN
Desen de AL. CLENCIU

SILVESTRU

ISATI

CRIA
cea mică, pe urmă am avut fri
guri fiindcă am intrat iarna în
tr-o copcă a gîrlei și m-a îm
puns un berbec, m-a mușcat un 
ciine, mi-a intrat un fluture-n 
ochi și-un liliac zbîrnîitor în 
păr, deoarece m-am suit în clo
potniță să caut ouă de cucuveică. 
Lasă, zice omul sănătății, lasă 
fleacurile, asta-i zoologie nu an
tecedent, mie-mi trebuie infec
ții, epidemii, variolă, gușă ende
mică, deviere de sept, boli ere
ditare — și mai numește una. 
îmi amintesc iar cu greu, cum 
am băut odată, din greșeală gaz

mă înfricoșez de-a binelea — 
că ei, săracii, nu se plîng de ni
mic. doar n-o să ne-apucăm 
acuma să le scotocim și lor mă
runtaiele pentru nu știu care 
cauză...

— Dumneata nu prea ești dus 
la biserică — îmi arată din nou 
gazda garnitura metaliferă a 
cavității principale — și nu știi ; 
cum e problema, ascultă și gîn- 

să cu- 
nu

SATIRĂ « UMOR «SATIRĂ

— Care e ultimo noastră dorință ?
— Să... VENIȚI M1INEI

vorba de... ferească 
sfîntul, vreo sciatică ? 
Nu, te rog, nu te su
păra pe mine, dar un 
spectator din sală, 
spunea că vrei s-o i- 
miți pe bunica cînd 
vine cu țoșca de la 
piață. Da... așa sînt 
unii oameni, răi...

Pe tine abia aștep
tam să te văd. Arăți 
bine. După ce ai cîn- 
tat (personal sînt îm
potriva acestui cuvînt) 
spuneai... la „Cerbul 
carpatin" că ai prins

Și ziceți că v-ați 
întors ? A fost fru
mos ? Și în fond de 
ce ați mers în ora
șul acela... nu-i rețin 
numele... orașul de 
lîngă muntele care se 
cheamă Tîmpa ? A, 
da, ați fost la vînă
toare. Sigur, la vînă
toare de cerbi. Păi, 
sezonul de vînătoare 
era deschis ? Da, a- 
bia acum s-a închis. 
A fost frumos, nu ? 
Cum dracu să nu fie 
frumos la „Cerbul 
carpatin". Dar nu 
mi-ați spus ce ați fă
cut acolo ? Ați cîn
tat. E, să’ știi că de 
aceea s-au speriat 
cerbii. Zău, nu înțe
leg, cum, voi nu știați 
că vînatul fuge de 
zgomote ? A, nu erau 
zgomote, ci muzică. 
Mă rog, dacă credeți, 
că e o diferență în
tre ele, nu am nimic 
împotrivă. Tu, de ce 
plîngeai pe scenă. Ți 
se stricase fermoarul 
la fustă. E, să vezi 
ghinion. Adică stai să 
ne înțelegem. Orches
tră nu aveți ? Sigur 
că da și încă una se
rioasă. Atunci cum e 
cu fermoarul. S-a des
făcut așa...
nin... Ia ____ ,
domnule și eu care 
am crezut 
cînți.. din voce și nu 
din fermoar. E, hai 
s-o lăsăm baltă. Nu 
zău, pe tine vreau 
să te întreb cu cîte 
de R se scrie și se 
spune, dor ? Așa-i că 
numai cu unul ? Ar 
tunci de ce îl pronun
țai cu 7 ? Să influen
țezi pe membrii juriu
lui ? E o tactică. Dar 
de ce te legănai așa ca 
barca pe valuri ? Joc 
de scenă ? Deci nu e

năr de la masa aceea 
din fund... ? Nu știi? 
Iți spun eu : „Hai 
c-o încurci". Dar eu 
să știi că nu-1 iau în 
considerație, ci te iau 
pe tine mai ales că... 
Dar ce te-ai îngrășat 
așa, măi frate ? Eu nu 
știam că tu asimijezi 
serios muzica ușoară. 
Nu, e o problemă de 
personalitate. Ei, de 
unde să știu eu amă
nuntele astea tehnice, 
că doar nu mă hră
nesc cu muzică.

1roc și se întorsese cu dureri în 
ceafă din cauza nesomnului și a 
chefului de aldămaș care a ținut 
două zile, medicul ridică din 
umeri se mai interesează de 
maică-mea — dacă n-o dor șa
lele și dacă m-a născut toamna 
— pe urmă de cealaltă pereche 
'de bunici — citi copii au avut 
și în ce proporție erau, sau 
mai sînt. blonzi, șateni, murgi 
ori suri, astfel că după vreo 
două ceasuri sîntem Isprăviți 
amîndoi — eu nădușit și vîlvoi, 
cu copilul adormit plumb în 
brațe, el stors, cu ochii albi și 
degetele pătate de ultima cer
neală a stiloului deșertat.

— Gata — îmi zice stins — 
poți pleca, am întocmit fișa, ru
bricile sînt complete.

— Și umflătura ?
Mă cercetează rătăcit, de par

că m-ar vedea întîia oară.
— Care umflătură 7
— De‘la mîna copilului, pen

tru care am venit. Ridic la ve
dere brațul mic și moale.

— A. o nimica toată. îi pui o 
compresă cu apă rece 'și pînă 
mîine a și uitat de ea.

...Și dacă vreți să mă credeți, 
chiar așa a fost, eu convingîn- 
du-mă că relatarea sinceră și 
înregistrarea amănunțită a an
tecedentelor duce la un diagnos
tic infailibil și definitiv.

Rastignac, omul care vrea să ajungă, indiferent de mijloa- 
, trece în ultima vreme printr-o criză sufletească atroce. 

B Cunoscut, divulgat, lipsit de mister șt de enigme, Rastignac e 
I obligat să-și verifice armele: defăimarea șoptită, insinuată 

savant a fost demascată, smerenia lui e cunoscută, „devo
tamentul" său fără margini și dezinteresat nu mai solicită 

Iniei un entuziasm : Rastignac a consumat benzina, Rastignac 
e amenințat de un spectru negru: ratarea. Și atunci Rastig
nac, răstignit de neînțelegerea unor semeni ingrați, încearcă 

I ultima carte ; retragerea tac ~
dreptățit, inutil ofensat și 

toricei savante : tăcerea. Ai

1

I
I cerbul (ăla de aur) 

de coarne. Cum fă
cuși bre de-1 scăpași ? 

. Să știi că i-ai camu
flat coarnele cu coa
da. E, ca să vezi mi
nune ; acum aflu și eu 
de ce nu are cerbul 
coadă. Sau poate că 
pe scenă, ai uitat să 
slăbești cu 3 găuri 
cureaua pantalonului. 
Zău, chiar așa a fost? 
Extraordinar...
parcă 
cintat 
curea

Tu 
cîntat
cours". Știu, știu, asta 
înseamnă, în afara 
concursului. Dar știi 
cum traducea un tî-

Eii, oricum sînt 
bucuros că vă revăd. 
In fond, ce, au intrat 
zilele în sac ? Da, 
plecăm la vînătoare 
de cerbi și la anul. 
Dar ce-o să facem ? 
Adică, stați să vedem, 
însoțitori avem ? A- 
vem ! Muzică avem ? 
Avem I Recuzită a- 
vem ? Slavă dom
nului ! Joc de scenă 
avem ? Facem noi 
rost. Cîntăreți avem ? 
Avem pe la Suceava 
niște amatori care 
n-au recuzită, n-au 
însoțitori, n-au joc 
de scenă, dar au niș
te, cum îi spune, fra
te ? Voce. Ei, da,

I

Idește-te că noi trebuie 
noaștem ceea ce e esențial, 
toate mosorelele și papiotele din 
coșulețul bunicii, nici poveștile 
despre cum se dădea străbuni
cul copilului în scrînciob și i 
s-a rupt lanțul, că dac-o luăm 
pe poteca asta ajungem la pe
peni și mai degrabă ne lăsăm 
păgubași de la bun început. Pe 
mine mă interesează colea o 
epilepsie, niscaiva! surdo-mu- 
tisme din naștere, cheliri prema
ture. ceva serios, o holeră, oa- 
reșcari damblagisme, ca să ur
măresc filiația, pricepi ? degene
rările progresive, altminteri 
pierdem vremea și fișa — că 
fișa cere, uite-aici ! — rămîne 
spealbă. Ai avut în familie 
bucurii de astea ori ba ?

îi mărturisesc sincer că la un 
moment dat tatăl meu fusese 
suspect de dalac. doctorul se mi
nunează însă cu fereală, știe că 
e o boală a cornutelor, științific 
antrax, îi explic că tata, tînăr 
plecase să vîndă boul la iarma-

umor

ISCUSINȚĂ

I
VASILE BĂRAN

»

Nobila
artă a

dueluluifi recru-

MtC TRATAT DE

se due- 
regula- 

din care

în- 
En 
cit

mai discretă, de natură a de
termina adversarul să ia el 
inițiativa. De exemplu, i se 
va adresa o lungă privire im- 
plorantă, rudă îndeaproape

„PESCARUL ; Ce timpuri, domnule I... Ce timpuri I!... 
Desen de N. CLAUDIU

A făcut un pariu că va ține 
în spinare un ou, în echilibru, 
toată viața.

l-a cîștigat.

VIZITA

I

ultima carte: retragerea tactică sub masca insului lovit, ne-
i zvirlit peste bord. In locul re- 

-------- ----------- tăcerea. Agitației convulsive i-a luat locul 
o apatie și o resemnare sortite să stirnească cele mai îndri
tuite compasiuni. Rastignac încearcă ultima sa miză: urcu
șul prin pasivitate, cineva tot se va sesiza intr-o zi și va în* 
treba cu o nobilă revoltă: unde e Rastignac, de ce a fost uitat 
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de AUREL BARANGA I
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din se
te uită,

că tu

Dar
un scoțian a 
nu numai fără 
ci și fără...
ești liniștit ai 

„Hors Con-

STRĂIN

A intrat sfios și numai după 
insistențe s-a așezat pe o ju- 

)mătate de scaun și mult mai 
tîrziu, cotropit de oboseală, 
s-a întins pe canapea.

Apoi venea adesea povestim 
du-i gazdei, înflăcărat de pa
harul cu vin, cît de intere
sante sînt întâmplările.

Și s-a mutat acolo și a in
trat și-n suflet adueîndu-și 
mobila, un cuier de sîrmă, și 
bocancii de schi cu care co
lindase, iarna, rîpele.

Acum se simțea ca la el 
acasă fiindcă vecinii îl auzeau 
răcnind :

— Ei și ? Dacă nu-ți con
vine, pleacă !

DESCOPERIRE
Am să tai într-o noapte 

acoperișurile caselor, își puse 
el în gînd. Imaginați-vă : ne
bănuit, eu îl voi vedea pe fie
care 1

Și făc.u rost de un fierăs
trău dar, în casele astfel des
coperite, nu găsi pe nimeni.

Aduse din munți o stîncă și 
o ciopli treizeci de ani căutînd 
ideea în piatră.
Din cind în cînd să meargă 

dalta,
o stropea cu apă. 
Și crea cimentul.

Desene de 
GH. SASARMAN

Jupițer, cît era el de tonans, 
nu a putut scoate din pro
pria lui cutie craniană decît 
o singură Pallas-Athena. Iată 
de ce nici homo, cît o fi el 
de profitans, nu poate extrage 
din capul său un număr in
finit de bunici născuți morți 
(vezi capitolul precedent). La 
un moment dat se tocește
chiar și spada doliului perpe
tuu, așa cum devenise boantă 
și floreta învoirilor medicale. 
Dar panoplia, grație /căreia 
un H. P. pune pe ceilalți să 
muncească în locul Iui nu s-a 
epuizat încă : ea mai conține 
și foarte eficacea sabie a so
licitării de sprijin.

Cu această armă 
lează conform unui 
ment foarte precis, 
cităm cîteva puncte :

A) Adversarul va
tat exclusiv din specia homo 
sapiens, singura înclinată să 
acorde o mină de ajutor celui 
care i-o cere.

B) încălzirea se va face 
printr-o serie de mișcări care 
se manifestă pe plan video 
(încruntări din sprincene, . ră
vășirea părului, scărpinări la 
ceafă și, în general, expresii 
ale unei nedumeriri cît mai 
profunde) și audio (mormăieli 
confuze, exclamații de tip 
„măi să fie 1“ sau „fir-ar al 
naibii!“, izbiri răsunătoare cu 
palma peste frunte etc.)

C) Angajarea luptei va 
cepe nu prin clasicul 
garde l ci printr-o fentă

NICOLAE MINEI
cu cele lansate de zecile de 
personaje feminine între 16 și 
65 de ani pe care le abando
nează în fiecare sîmbătă seara 

I doctorul Richard Kimble, 
după ce le-a sedus în primele 

* două acte ale episodului.
D) Dacă față de această 

chemare mută adversarul ră
mîne la fel de insensibil ca 
și veșnic fugăritul medic față 
de partenerele sale înamorate, 
i se va lansa un apel timid 
— „Tovarășe lonescu 1“ —, 
după care se va rosti foarte

LATITUDINE
Prefectul orașului 
rra, spuse lui Na- 
oleon intr-unui din 
isenrsurile 
Dumnezeu a 
e Bonaparte 
ol s-a odihnit", 
eea ce a făcut pe 
rutele Louis lie 
arbonne să spună : 
Dumnezeu ar fi 
ieut mai bine să se 
lihnească ceva mai 
svreme".

sale : 
făcui 
și a-

— Dar nu te cu
nosc, domnul meu, 
îi spuse Garrick.

— Ei, și cu toate 
astea am jucat de 
multe ori împreună.

— Nu-mi amin
tesc ce rol jucai 7

— Făceam pe co
coșul in Hamlet.
BERNARD SHAW 
ȘI LIBRARUL

e:

IGNORANȚA

MEMORABILE

IGURANTUL
I GARRICK
Un om simplu, 
lnind într-o li 
îlebrul actor 
Ies Garrick. îi i 
! „dragă 
s“.

. în- 
i pe 

en- 
spu- 

camara-

Bernard Shaw se 
adresă odată unui 
librar, ccrindu-i re
lații despre o carte 
pe care voia s-o 
cumpere.

— E interesantă 7 
întrebă el.

— Nu știu, răs
punse sincer libra
rul.

— Cum, dumneata 
vinzi cărți fără să 
le citești 7.

— Mă rog, răspun
se librarul, dacă aș 
fi farmacist, mi-ai 
pretinde oare să 
gust toate medica
mentele 7
RĂSPUNS 
USTURĂTOR

Curind după 
părăsise închisoarea

ce

din Madrid, Francisc 
I întrebă în 
pe o femeie 
urîtă, de 
înapoiase 
frumuseții.

— M-am

cind 
din

glumă 
foarte

se 
tara

Tragediana Champ- 
mesle întrebă in
tr-o zi pe Racine, de 
unde scosese 
tul Athaliei.

— Din 
Testament.

— Din 
Testament ?

subiec-
Vechiul

Întors
Sire, îi răspunse ea, 
chiar in ziua in care 
Maiestatea Voastră 
s-a înapoiat de la 
Pavia*).

•) Francisc I, re
gele Franței, a fost 
bătut și făcut priio- 
nier de spanioli la 
Pavia.

Vechiul 
Și 

care credeam că 
făcut unul nou, 
miră artista.
TEATRU 
ÎN TEATRU

O veche cronică 
suedeză ne relatează 
că în timpul 
zentării unei 
religioase in 
regelui loan 
lea, un actor,
juca rolul unui cen-

eu 
s-a 
se

repre- 
piese 

fata 
al li

căre

și dat de o parte Rastignac ? Și atunci — o, ce clipă magni
fică — modest, cucernic, împletind darurile sale cu ale unui 
coleg Tartuffe, Rastignac va ieși din umbră și va spune : 

Isînt aici, gata să-mi asum toate răspunderile, gata să mă 
sacrific pentru binele obștesc. Unde, n-are nici o însemnă
tate. fiindcă Rastignac se crede potrivit oriunde, punînd pre- 

Etutindeni in slujba fericirii generale aceeași pricepere nedi- ■ 
ferențiată, aceeași calificare, incertă, aceeași colosală și g 
promptă, și totală inactivitate. Fiindcă ăsta e secretul lui 
Rastignac — dacă mai are unul : le încurcă. Odinioară func
ționa un tip uman special, un soi de Mitică senin și netul
burat care se descurca. Funcționar, artist, om politic sau etern 
avocat. Mitică se descurca fără să facă nimic sau tocmai de 
aceea. Se descurca stind, se descurca mințind, se descurca 
ciupind modic sau furînd amplu, se descurca permanent, 
avansînd și ureînd in ierarhia societății. Mitică se afirma și 
consacra, descurcîndu-se.

Rastignac, specialistul în nimic, urcă încurcindu-le pe toate 
[cu aceeași patimă șt neostoită devoțiune Rastignac așteaptă 

deci, liniștit, clipa cînd va fi din nou chemat să-și pună 
geniul in serviciul unei umanități pierdută fără el și a cărei 

(singură nădejde e s~o încurce el. Am insă un sentiment, cu 
neputință de clintit și niște certitudini obscure, subterane, 
care mă fac să cred că Rastignac așteaptă, obosit de pomană.

I Cu o mască zdrențuită, ponosit, paraponosit, Rastignac tra- ■ 
K iește nostalgia unor zile care nu se vor mai întoarce niciodată. 3 

E frig, e tirziu, noapte bună Rastignac, și condoleanțele mele I

GH. NEAGU

Desen de N. CLAUDIU

ARHIMEDE : Poftim ! Mai descoperă vreun 
principiu dacă poți 1

PkOffTOLOGlE wu

turion șl trebuind 
să străpungă cu suli
ța pe un crucificat, 

cu o 
t de 

cu 
in 

ne-

nu se mulțumi < 
ficțiune, ci tirit 
acțiune, înfipse 
adevărat lancea 
coastele acestui 
fericit. Crucificatul 

căzu și zdrobi 
greutatea sa pe 
din actrițe.

loan al II-lea, 
vederea acestor 
morți, indignat 
brutalitatea centu- 

repezi 
capul

precipitat : „Nu, nu, lâsați, 
dv. aveți treburi mai impor
tante. Lăsați, mă descurc eu 
piuă la urmă..." Ultima frază 
se va rosti pe un ton jalnic, 
menit să sublinieze exact con
trariul celor afirmate.

E) De îndată ce atenția 
adversarului a fost captată, 
se va fonda printr-o succintă, 
dar emoționantă enumerare a 
calităților lui : inteligență, ex
periență, competență, exi
gență ș.a.m.d. Se va continua 
exprimîndu-se bucuria de a 
avea alături în/fabrică (sau în 
birou, sau în facultate) pe 
purtătorul unor asemenea în
sușiri. Fraza se va încheia prin 
formularea, cu o voce șovă
itoare și rușinată, a cererii de 
ajutor.

F) Din clipa în care pro
punerea a fost acceptată, ata
cul va fi reluat printr-o ava
lanșă de idei, păreri și pre
supuneri — una mai stupidă 
decît cealaltă — în legătură 
cu modul cum trebuie adusă 
la îndeplinire sarcina. Se va 
insista pînă cînd adversarul 
va scoate un răcnet exaspe- 
rat: „Lasă-mă în pace, dom
nule 1 Mai rău mă încurci ! 
Du-te și citește ziarul, plim- 
bă-te, uită-te pe pereți, dar 
nu mă mai zăpăci 1“

G) Se va da imediat curs 
acestei invitații, pentru a nu 
se risca o eventuală răzgîn- 
dire în timp ce adver
sarul va rămîne acolo pînă la 
ore tirzii din noapte, pentru 
ă duce la capăt treaba care 
i-a fost pasată.

H) Se va bea o bere cu 
amicii, emițîndu-se comenta
rii acide pe seama învinsului. 
Ca de pildă : „Iar nu a reușit 
lonescu să isprăvească în 
orele de program tot ce are 
de lucru. Zău dacă înțeleg ! 
Eu unul sînt mult mai ope
rativ 1“

— Domnișoară, închipuieș- 
te-ți că azi noapte am visat 
că vă ceream mîna. Ce în
semnează asta 7

— Că ești mult mai deș
tept cind dormi.

— Doctore am firmat toa
te curele care mi le-ai pres
cris, și degeaba, picioarele 
s’nt tot așa cum le știi... a- 
bia mă țin. Ce

— Tramvaiul 
ră.

zici să iau 7 
ori o trăsu-

vaită într-un 
cen- 
nici

GLUMA
DE-A LUNGUL

ANILOR
Vasilescu se 

cerc de prieteni că a 
sultat toți medicii și 
unul nu i-a ghicit boala.

Georgescu intervine îngri
jorat :

— Ai fost să consulți și 
pe doctorul Ciosvârtă 7

— Ăla 7 !... mi s-a spus 
că nici nu-i medic.

— Tocmai... cel puțin ești 
sigur că-ți scapă viața !

Aprodul secției I scoa
te capul pe ușe.' strigă nu
mele martorei :

— Zamfira Tudor !... Dom
nișoara Zamfira Tudor !... 
De opt ori a strigat aprodul 
îndreptindu-și privirea spre 
un grup de femei, asteptînd

ca una din ele să răspundă 
și să intre în sală.

Aprodul repeta pentru a 
noua oară și mai tare :

— Zamfira Tudor !... 
Liniște.
Aprodul retrage capul ca 

să înștiințeze pe domnul pre
ședinte din f uwul sălii :

— Nu răspunde.
. Trebuie să fie telefo

nistă la Centrală explică un 
advocat în hazul publi
cului din sală.

— Doamnă, vîrsta dum
neavoastră...

— Domnule președinte în 
martie împlinesc treizeci...

— Curaj doamnă !
— ...Si paisprezece.
Din revista „Furnica" a- 

nul 1925.

CUVINTE ÎNCRUCIȘATE

STUDENȚEASCĂ
de admitere. 2). Dovadă că 
și profesorii... ascultă ! — 
A studia. 3). Examen secret ! 
— Vîrf al colegiului profe
soral. 4). Vuit (reg). — „Mat
că" a cursurilor. 5). Primele 
din urmă ! — Indicație.
6). Marcă de motocicletă — 
50, în limbaj specific — Pof
tă de joc (mold). 7).'Vechiul 
nume al Irlandei — Dezapro
bare pe stadion. 8). Marele 
ansamblu al culturii. 9). Re
petă — Animație, înflăcărare 
specific tinerească
10) . Dă din cap - 
riza în prezenta
11) . Participă 
cursuri (fem) — 
la înscriere.

■LOGOGRIF

(fig)
- A semina- 
profesorului 
activ... la 

Se prezintă

Orizontal și vertical :
1) . Învățămînt elementar
2) . Foaie de hîrtie
3) . Vas... cu aburi
4) . El. de colo
5) . Nota 6 la muzică
6) . Prima buchie

lor,

r

brutalitatea 
rionului, se 
la el ți îi tăie 
cu spada.

La rindul 
spectatorii indignați 
de asprimea regelui 
se aruncară asnpra 
Iui și într-o clipă ii 
tăiară și lui capul.

UMOR « SATIRĂ • UMOR

deauna la cursuri. 2). Week
end în munți sau deltă(pl) — 
Examinat în cele din urmă ! 
3). Nu mai sînt copii — Pu
nere în mișcare. 4). A copia
— Prima 
(mit) 5).
— Literă 
toarcerea
6). Diviziune universitară — 
Trecut — Nici a mea, nici a 
ta. 7i. A fost obiectul unei 
predări (fem) — Prefix păsă
resc. 8). El, de colo — N-a 
fost trecută. 9). A sclipi — 
Institutul viitorilor 
(abr.) 10). Cotat 
Pus în discuție, 
festare artistică...
Au primit note.

VERTICAL: 1). Consoli
dează și aprofundează cunoș
tințele — Student Înainte

colegă... de viață 
Prefixul cafe-ului 
grecească — In- 

pămîntului pe dos

artiști 
mediu ! — 
11). Mani- 
pe note. —

ROMB
vertical

LITERAR
Orizontal și

1) . „Mara“ !
2) . Erou 

„Setea" de
3) . Fopor
4) . Forma 

a unui singur personaj.
5) . Roman de Marin Pre* 

da al cărui volum a apărut 
de curînd în librării.

6) . Admis... cu rezerve
7) . înzestrat, talentat
8) Cu capul între umeri.
9) . (Iîon“ !.

rubrică de
TOMA MICHINICI

romanuluial
Titus Popovici 
în cronici 
de prezentare



I

de !a
crearea P.S D.M.R
Mișcarea muncitorească din 

noastră, rezultat al unei evo
luții îndelungate a societății ro
mânești, atestă încă de la înce
puturile sale, preocuparea pentru 
crearea de organizații profesiona
le și politice proprii, în cadrul 
cărora să militeze pentru dobân
direa revendicărilor de clasă ale 
proletariatului. Astfel, dacă între 
deceniile al V-lea și al Vll-lea, 
ale secolului al XIX-lea, formele 
de organizare a muncitorilor erau 
asociațiile profesionale de ajutor 
reciproc, aflate încă sub influ
ență patronală, în deceniul al 
VlII-lea apar primele asociații 
profesionale bazate pe principii 
de clasă. în 1872 s-a constituit la 
București „Asociația generală a 
tuturor lucrătorilor din România" ’ 
care avea ca scop organizarea 
muncitorilor la nivelul întregii 
țări.

Un rol important în procesul 
ide formare a asociațiilor profe
sionale l-au avut primele gazete 
muncitorești: „Tipograful ro
mân" (1865), 
fice" (1869), „Uvrierul" și 
crătorul român" (1872).

■<- Dezvoltarea ulterioară a 
carii muncitorești, acțiunile „ 
pagandistice de răspândire a idei
lor socialismului științific, între
prinse de cercurile socialiste, care 
au luat ființă în București, Iași, 
Ploiești și în alte orașe ale țării 
în deceniul al VlII-lea, au deter
minat noi pași în evoluția organi
zatorică a proletariatului român. 
Cercurile socialiste au jucat un 
rol important în acțiunile de răs- 
pîndire a ideilor socialiste, prin 
publicațiile editate în această peri
oadă — „Dacia viitoare", „Eman
ciparea" „Contemporanul", „Re
vista sociala", „Drepturile omu
lui" etc. — în care erau înserate 
atît traduceri din cele mai repre
zentative scrieri ale întemeieto
rilor socialismului științific, cît 
și lucrări ale socialiștilor români, 
în special cele ale lui C. Dobro-

• Gherea.
nuare, eforturile miș- 
•itorești din România 
ganizatorică s-aU in- 
inoscînd un ritm as- 

areînd, o dată cu 
<7 a cercurilor mun- 
București, Iași, Ga- 
v întrepătrunderea 
țalist cu tel mun- 
rul unor organi- 

proletar și so- 
AuTht^l începutul 

'nA unire 'd'-mișcării 
ru soc-uilismul^ti‘U~

am. 1890. cercurile mun- 
rti i-au transformat, mai 
a Bicurești, apoi și în alte 
clin țară, în cluburi mun- 

ști, al căror scop mărtttrKît 
nseși statutele acestora, era 
lupte pentru îmbunătățirea 
materiale, morale și politice 

itorilor, să-i organizeze în- 
țrtid al lor, servind . ca 

n jurul dăruia să se gru- 
e, ,Tytfc'--i'lfe partidului 

>r“. Activitatea clubu- 
i'citorești, în perioada 
$3, a urmărit cu con- 
,,regătirea terenului pen- 

rea partidului politic al

„Tipograful
„Analele tipogra- 

„Lu-

miș- 
pro-

clasei muncitoare, un rol de sea
mă revenind publicațiilor socia
liste „Critica socială", „Demo
crația socială" și, mai. ales, ziaru
lui „Munca".

La 2 mai 1892, în adunarea 
generală a Clubului muncitori
lor din București, s-a hotărit con
vocarea Congresului de consti
tuire a P.S.D.M.R. în iunie 1892, 
o comisie aleasă de organizațiile 
muncitorești a trecut la alcătui
rea proiectului de program al 
partidului, care a fost elaborat și 
definitivat spre sfîrșitul aceluiași 
an și publicat la 13 decembrie 
1892 în ziarul „Munca". Proiectul 
de program a fost supus unor 
dezbateri organizate, în adunările 
generale ale cluburilor.

- Lucrările Congresului s-au des
chis în ziua de 31 martie 1893, 
în sala Clubului muncitorilor din 
București. Au participat 54 de 
delegați, reprezentînd cluburile și 
asociațiile profesionale muncito
rești din Capitală și alte orașe 
ale țării (Iași, Galați, Ploiești, 
Craiova, Roman, Racău, Tecuci, 
Botoșani și Tg. Frumos).

Congresul s-a desfășurat în mij
locul unui interes general, mani
festat atît în țară, cît și dincolo 
de hotarele sale. Din țară au so
sit pe adresa Congresului nume
roase telegrame, cuprinzînd urări 
de succes participanților la lu
crări și adeziuni la ideea creării 
partidului politic al clasei mun
citoare din România. De aseme
nea, partide și organizații socia
liste din Austria, Franța, Germa
nia, Rusia, Bulgaria, Italia, Spania 
au trimis telegrame de felicitare 
congresiștilor, iar din Franța și 
Bulgaria au participat delegați.

Principalul punct de pe ordi
nea de zi a fost discutarea și 
adoptarea programului partidului. 
Programul cuprindea două părți 
esențiale : expunerea teoretică a 
principiilor care urmau să stea 
la baza activității viitoare a 
P.S.D.M.R. și revendicările prac
tice imediate ale proletariatului 
român organizat în partid politic. 
Prima parte a programului, după 
ce făcea o amplă analiză a evo
luției României pe calea capita
lismului în ultimele decenii ale 
secolului al XIX-lea, sublinia 
adîncirea contradicției dintre pro
letariat și burghezie și, ca urmare 
firească a acestui proces, releva, 
în lumina învățăturii marxiste, 
rolul istoric al proletariatul. '' de 
a rta în fruntea luptei per u 

^înlăturarea orînduirii burgheze ș> 
întemeierea societății socialiste.

Socialiștii români au demon
strat, totodată, inconsistența 
teoriei cu privire la lipsa 
condițiilor istorice pentru dez
voltarea socialismului în România, 
reliefînd rădăcinile » adinei, de 
natură social-economică, ale miș
cării noastre socialiste.

Cea de a doua parte a progra
mului cuprindea revendicările 
practice imediate pentru care se 
angaja să lupte partidul. Ele a- 
veati mai mult un caracter gene
ral-democratic, fiind menite să 
contribuie la democratizarea vie
ții sociale a țării, condiție esenți
ală pentru libera dezvoltare a miș
cării socialiste, pentru propăși-

•
rea țării, în general. Intre aceste 
revendicări, la loc de frunte se 
situau : votul universal, egal și di
rect, egalitatea juridică a femeii ■ 
cu bărbatul, gratuitatea învăță- U 
mîntului primar, dreptul la în
trunire, asociere, greve, impozit 
progresiv pe venit etc.

Credincioși principiilor și tra
dițiilor antimonarhice, preluate 
de la gânditorii progresiști ai ge- u 
nerațiilor anterioare, socialiștii M 
s-au pronunțat, în principiu, pen
tru un regim de stat cu caracter 
republican.

Programul cuprindea, de aseme
nea, revendicări cu caracter so
cial-economic. Pentru clasa mun
citoare, programul prevedea : ziua 
de muncă de opt ore, repaus du
minical, reglementarea muncii 
femeilor și interzicerea muncii 
copiilor sub 14 ani etc. iar pen
tru țărănime, răscumpărarea ma
rii proprietății moșierești de că
tre sfat și arendarea pământurilor 
la țărani, prin intermediul comu
nelor, precum și credite, izlazuri 
comunale etc.

După vii dezbateri, programul 
P.S.D.M.R. a fost adoptat. Con
gresul a luat în discuție și cele
lalte puncte de pe ordinea de zi 
— statutul partidului, tactica a- 
cestuia față de partidele bur- 
ghezo-moșierești, ziarul partidu
lui etc. —* adoptând hotărâri co
respunzătoare. La 4 aprilie 1893, 
lucrările congresului de constitu
ire a P.S.D.M.R. s-au încheiat.

„Crearea în 1893 a Partidului 
Social-Democrat al Muncitorilor 
din România — sublinia tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU — 
constituie un moment de însem
nătate istorică în dezvoltarea lup
telor sociale din țara noastră, în 
organizarea clasei muncitoare pe | 
plan național, începutul afirmă
rii sale în. principalele probleme | 
care frămîntau viața social-politi- | 
că a societății din acea vreme'.

In timpul activității sale din I 
anii 1893—1899, pînă la dezor- n 
ganizarea vremelnică provocată 
de acțiunea elementelor burghe- n 
zo-liberale aflate în conducerea | 
sa, așa-numiții „generoși", ■ 
P.S.D.M.R., pe lingă activitatea - 
de organizare politică și profe- I 
sională a clasei, muncitoare, a u 
abordat și probleme de interes 
național general — problema a- | 
grară, necesitatea industrializării i 
țării, avîntul culturii, etc — for- 
mulînd puncte de vedere îna
intate, de pe pozițiile proletaria
tului revoluționar.

Eveniment de seamă în istoria 
mișcăi-j muncitorești din țara 
noastră,' crearea P.S.D.M.R. a 
constituit o" etapă importantă a 
procesului uiiidî socialismului 

mișcarea muncito- 
la creșterea

procesului 
științific cu 
rească, contribuind 
conștiinței de clasă a proletaria
tului și ridicarea luptei clasei 
noastre muncitoare „ , "
superioară. Rezultat firesc al dez
voltării anterioare a mișcării mun
citorești din România, P.S.D.M.R. 
a contribuit din plin la afirmarea 
proletariatului român, ca forță 
socială puternică, pe arena poli
tică a țării.

pe o treaptă

V. NICULAE

INFORMAȚII • INFORMAȚII
Uie Verdeț, prim-vicepre- 

ședintele Consiliului de Miniș
tri, și Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, au primit vineri 
dimineața pe Belaid Abdessa- 
’am, ministrul industriei și e- 
necțyei, conducătorul delega
ției guvernamentale din Repu
blica Algeriană Democratică și 
Populară.

al complexului central de expo
ziții din Piața Scînteii, expoziția 
„Realizări tehnice poloneze".

Expoziția, care rămîne deschi
să pînă la 7 aprilie, prezintă a- 
paratură industrială automatizată, 
elemente de automatică, apara
tură electronică industrială, in
strumente electrice de măsurat, 
calculatoare electronice, apara
tură nucleară, instrumente optice 
și altele.

CRONICĂ

Corespondență specială din Brazilia a. petre «isiea

Prima cunoștință cu Garrin
cha am făcut-o la Liverpool, 
înainte ca echipa Braziliei să 
înfrunte Bulgaria în turneul fi
nal al Campionatului Mondial.

în acea zi la Liverpool, Ga
rrincha înscrisese un gol în 
poarta bulgarilor, care avea 
să rămînă cel mai frumos din 
istoria acestui campionat. Era 
golul care făcuse pereche cu cel 
înscris de Pele și însemnase 
prima rație de oxigen și opti
mism pentru bicampioni. Dar 
meciul acesta i-a lăsat lui Gar
rincha o tristă amintire : funda
șul Vuțov i-a redeschis suferin
ța de la piciorul bolnav. De la 
acest joc Garrincha nu a mai 
contat în echipă. Garrincha, 
marele idol al fotbalului brazi
lian, fusese principalul realiza
tor al victoriilor din Suedia și

Garrincha. Acest jucător ne-a 
învins și oricare echipă din 
lume putea fi învinsă de Gar
rincha în aceea zi". Tot secre
tul strălucitei sale comportări în 
acel memorabil joc a fost dez
văluit mai tîrziu în cartea cu
noscutului specialist Mario Fil- 
ho, autorul unui experiment 
psihologic de mare rafinament. 
Bazîndu-se pe marea i 
a lui Mane, psihologul 
Filho și antrenorul Moreira 
ticluit o poveste.

naivitate 
I Mario 

au

fundașul 
peste tot 
el, Garrincha

en- 
de-

I

I
I

— Dragă Mană, 
glez Flowers face 
clarații că pentru 
nu valorează nimic...

— Da ? Chiar așa spune, că 
nu valorez nimic 7 îi voi arăta 
eu...

Din momentul acela, pentru

— Dragă Chiado (aceasta era 
porecla lui) eu nu mi-am urît 
niciodată adversarul, însă nu 
știu de ce am o mare ură pe 
acest englez.

— Termină o dată cu el Mană 
l-a replicat Nilton. Nu te mai 
preocupa de el. Ceea ce știu 
este că-i englez. Inșiră-i pe ‘ 
ren pe toți englezii, fiecare 
ei poate să fie Flowers.

Și, din momentul începerii 
cului, Garrincha așa a făcut. 
Părea un diavol invincibil. II 
dribla pe Wilson, îl dribla pe 
Flowers, îl dribla pe Norman, 
dribla toți adversarii cu o ușu
rință uimitoare. „Fralda" era... 
lichidat ! Spectatorii rîdeau în 
cascade, de parcă asistau la un 
spectacol comic. Mane a reușit 
să dea un gol cu capul depă- 
șindu-1 pe toți englezii care erau

te- 
din
jo-

DRAMA UNUI1

latul general (golaverajul), cî 
numărul victoriilor. In cazul 
cînd în cele două întîlniri fie
care echipă a obținut cîte o vic
torie, se dispută un al treilea 
joc decisiv.

Același inocent Garrincha a 
fost întrebat odată dacă i-a 
plăcut Parisul. Răspunsul i-a 
uimit pe toți : „Dacă Parisul 
este acel oraș în care Zeze s-a 
împiedicat și era să cadă la 
poarta hotelului, atunci mi-a 
plăcut". Același simplu Gar
rincha, după ce a luat sfîrșit 
finala cu Cehoslovacia din Chile, 
a fost asaltat de un crainic-re- 
porter ce își anunța ascultăto
rii : „acum, dragi ascultători, 
Garrincha, cel mai mare fotba
list al tuturor timpurilor, pre
zent in fața microfonului nostru, 
își va lua rămas bun". Și Gar
rincha se apropie de crainic 
spunind foarte serios :

— Adio microfoane...
Același Garrincha, naiv și bu

clucaș, într-un oraș din interio
rul Braziliei, văzînd în apropie
re de hotel un bar fără clienți, 
i-a zis unui coechipier.

— Vrei să vezi cum fac o mi
nune ? Apoi s-a dus la bar, și 
după el puhoiul de oameni ca- 
re-1 iubeau. S-a așezat la bar, 
a cerut un... cafezinho (o cafe- 
luță). In cîteva minute barma
nul surprins nu mai prididea să 
satisfacă cererile pentru cafelu- 
țe, nu mai avea edecurile nece
sare.

IDOL w
Chile. Mană, cum îl mîngîie 
brazilienii, a eliminat pe en
glezi din Campionatul Mondial 
desfășurat în Chile în 1962 cînd 
ziarele scriau că Garrincha este 
cel mai mare jucător al lumii. 
Cei peste 8 milioane de cititori 
ai ziarului „Dail Miroir" citeau 
telegrama comentatorului său 
din Chile că „cel mai mare ju
cător al lumii nu e Pele, ci este

AVANCRONICĂ

ETAPA SEMNELOR 
DE ÎNTREBARE

Aș numi etapa de mîine, fără nici o strîngere de inimă, 
etapa marilor semne de întrebare. Va reuși Dinamo să învingă 
echipa lui Dobrin și, în felul acesta, să intre în cursa pentru 
titlu într-un campionat care nu-i mai acorda nici o șansă ? 
F.C. Argeș știe să se bată și acasă și în deplasare, are o e- 
chipă omogenă, Dobrin e omul care poate răsturna și singur 

rezultatul, dar în fața lui Dinamo a avut întotdeauna complexe. 
Pentru frumusețea campionatului indic ca învingător — deși 
recunosc coeficientul de risc, fiind împotriva liderului — pe 
Dinamo.

Va juca echipa lui Gil Mărdărescu marea carte a campiona
tului la București împotriva Stelei ? Dacă Sasu și Iancu vor 
reuși să realizeze „un-doiuri“ rapide, care nu convin grelei apă
rări militare, echipa lui Constantin va părăsi terenul, din nou, 
învinsă. Cred însă că „bătrînul", care a declarat că acesta va fi 
campionatul marilor satisfacții, îi va conduce pe steliști la vic
torie. Cu o condiție : colegii lui de linie să nu uite că sînt cu 
10 ani mai tineri decît Constantin. Să alcrw cî si c» hats centru minge de 10 ori mai mult. Altfel „Farul" se va întoarce în
vingător la Constanța.
In cetatea banilor e o lipsă de „oxigen" care sufocă suporterii. 

Ce notă vor obține studenții în fața colegilor universitari din 
Cluj ? Mitul invincibilității pe teren propriu a căzut, echipa 
în totalitatea ei nu este validă. Stadionul din Craiova poate fi 
mîine martorul ori al unei drame, ori al entuziasmului conser
vat atîta timp aici. Clujenii, fără „probleme" pot merge la un 

joc-spectacoi...
U.T.A. și Progresul se află mîine în fața hamletienei între

bări : „A fi sau a nu fi în A ? îmi este imposibil să cred că 
„A.S.A." și „Petrolul" vor fi generoase cu punctele lor. Și totuși 
fotbalul e joc de surprize. Luni aș vrea să dau mai multe ex
plicații acestei afirmații.

„Șteagului roșii", înaintea oricărui pronostic, o recomandare : 
atenție la minutul 90 ! Și atenție la băcăoani. Au un ascen
dent moral greu de învins. Unde sînt atacanții vijelioși ai 
Steagului roșu — Fusulan, Hașoti, David ? A apărut însă Nico- 
lae — marea speranță, poate suficientă pentru salvarea echipei 
de retrogradare.

In fine — ultima întrebare : va intra Rapidul în „seria bună" 
de acum un an ? Cine mai poate ști cind această echipă dă 
totul sau pierde totul. Meciul de la Petroșeni se va desfășura 
sub această deviză. Rapidiștii pot redeveni ei sau pot intra în 
zona anonimă a clasamentului.

Dar peste 24 de ore vom avea răspunsuri exacte la toate 
intrebările de mai sus.

C. PRIESCU

Garrincha au început mari fră- 
mîntări. Singura lui dorință era 
să joace numai în apropierea a- 
cestui fundaș lăudăros. în 1958, 
tot în meciul cu englezii, dispu
tat la Goteborg, l-a marcat se
ver un alt fundaș mare : Joel, 
dar... faptele se cunosc.

Potrivit experimentului, San
dro Moreira îi explica cu insis
tentă lui Garrincha că englezii 
sînt mai buni decît la campio
natele din 1958, că Flowers este 
un jucător excelent pe care el, 
Garrincha, nu-1 cunoaște.

— Cum arată acest... Fralda ? 
i-a schimonosit el numele.

—■ înalt, bine legat, blond, i-a 
explicat antrenorul.

După un foarte scurt moment 
de gîndire, Garrincha spune :

— Toți englezii sînt la fel, dar 
eu aș dori ca acest... Fralda, 
cum îl cheamă, să fie un ehglez 
mai diferit de ceilalți.

Si antrenorul din nou îl în- 
dîrjește pe Mane.

— Fundașul Flowers a spus că 
Garrincha nu va trece de el 
niciodată. Poate să treacă de 
toată echipa, dar de el pentru 
nimic în lume.

— Englezul acesta este un 
mare încrezut, nu mă cunoaște 
încă.

Singura și marea preocupare 
a lui Garrincha era să-l cunoas
că pe acest englez flecar. Și 
iată_ și ziua întîlnirii. în vestiar, 
înainte de intrarea pe teren, 
Garrincha se apropie de bunul 
său prieten, Nilton Santos și-l întreabă dacă-1 cunuaște 
Fralda (nu reușea nici acum să-i 
pronunțe numele).

Pele și Garrincha — doi prieteni, doi dintre cei mai mari 
fotbaliști ai lumii

cu mult mai înalți decît el. La 
sfîrșit, în euforia generală, Gar
rincha era singurul om liniștii. 
Considera că a fost o confrun
tare de bun nivel și, ceea ce-1 
făcea să fie mulțumit, era că 
îl învinsese pe Flowers și acum 
aștepta să vadă ce mai poate 
declara acest lăudăros.

Acesta era Garrincha și lu
mea l-a îndrăgit pentru naivita
tea sa copilărească, pentru sin
ceritatea cu care iubea și juca 
fotbalul. Acesta era același Gar
rincha care, după terminarea fi
nalei de la Stockholm, după ce 
brazilienii îi învinseseră pe 
suedezi și erau campioni mon
diali, n-a vrut să creadă că în
trecerea S-a sfîrșit și că sînt 
campioni mondiali.

Speriat parcă a întrebat cu 
naivitate :

— Dar ce turneu este ăsta ? 
Nu are nici măcar retur ?

După felul lui cinstit de a 
gîndi, formula de disputare nu 
era corectă. Vreau să fac gim^ță 
Svfzal. In Brazilia, într-o com
petiție eliminatorie, tur-retur, 
nu se ia în considerație rezul-

Dar toată această lume de 
naivități și fericire care umplea 
viața acestui idol a dispărut. 
Marile stadioane ale 
aclamau numele lui 
autografele puse pe 
cu semnătura simplă 
Francisco do Santos, 
oferte cu milioane 
Italia^ din Statele Unite, __
Venezuela, din Columbia și de 
aiurea nu au mai rămas decît 
niște frumoase amintiri îndepăr
tate.

într-o casă de un lux orbitor, 
în apartamentele celebrei cîntă- 
rețe de samba, Elza Suarez, 
Mană trăiește o mare dramă. 
Garrincha și-a părăsit fără ini
mă, cele opt fetițe și pe mama 
lor, pentru stelele orașului, 
pentru renumita cântăreață. Cel 
care a adus atîta glorie fotba
lului și Braziliei a stat săptă- 
mîni de-a rîndul cu un picior 
pe pragul închisorii pentru ne-; 
Ttlrxfr» rusnOT/si —• ' “ ~*T”' *
nori.

Despre asta însă, în reporta
jul viitor.

lumii care 
Garrincha, 

fotografii 
: Manuel 
tentantele 

venite din 
din
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ZILNIC 15 MINUTE DĂRUITE

• SĂNĂTĂȚII
Cu antrenorul-profesor

• FORȚEI DUMITRU HÎTRU

• FRUMUSEȚII
de la catedra de atletică grea

a I.C.F.

PRIMA EDITIE

A CUPEI

„ȘCOLARUL"

Vineri după-amiază, tova
rășul Ion J’iescu, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, 
a primit li’ Comitetul Central 
delegația Tineretului Revolu
ției r ■ ' -
(J.R.D.A.) iii 
să de Ban^oura 
membru rf>l ----
cutlv National 
care, la injvitația C.C. al U.T.C., 
face o vizită în țara noastră.

La prinfiire a participat Va- 
sile Nico/cioiu, secretar al C.C. 
al U.tJc.

în wadrul întrevederii, care 
a decyhrs într-o atmosferă cor- 
dișfiă, de prietenie, s-au discu
tați probleme de interes comun 
ejle celor două organizații, pre
cum și unele aspecte actuale 
ale mișcării internaționale de 
tineret și studenți.

Demfocratice Africane 
* ' din Guineea,-condu- 

Mamădouba, 
fi Comitetului Exe- 

al J.R.D.A.,

în urma tratativelor care 
s-au desfășurat într-o atmo
sferă de colaborare și înțele
gere reciprocă, la 29 martie au 
fost semnate la București un 
acord de cooperare economică 
între guvernele Republicii So
cialiste România și Republicii 
Algeriene Democratice și 
Populare, un protocol privind 
colaborarea în domeniile pe
trolier și minier și un proto
col comercial privind schimbu
rile de mărfuri pe anul în curs 
între cele două țări.

sosit 
gu- 

con- 
mi-

Vineri după-amiază a 
la București o delegație 
vernamentală cubaneză, 
dusă de Arturo Guzman, 
nistrul minelor, combustibilu
lui și metalurgiei.

Prin decret al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Mihail Le
vente a fost eliberat din func
ția de ministru al Comerțului 
interior. în legătură cu trece
rea sa în altă muncă.

în funcția de ministru al Co
merțului interior, printr-un alt 
decret, a fost numit tovarășul 
Ion Pățan.

Tovarășul Ion Rușinaru a 
fost numit în funcția de pre
ședinte al Consiliului de ad
ministrație al Băncii Agricole. M

!
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• în timpul efectuării exer-Cîteva recomandări prelimi-
nare ;

• Lecțiile trebui® să aibă
cițiului respirația nu trebuie

loc în fiecare zi, fără între- oprită.
rupere. • La fiecare 2 săptămîni
• Cel mai potrivit timp trebuie controlate următoa-

pentru efectuarea exercițiilor rele date atropometrice .' înăl-
este dimineața — 
cui dejun.

după mi- țimea, greutatea, perimetrul
toracic in inspirație și expi-

• Înainte de începerea rație, perimetrul abdominal,
efectuării exercițiilor este o 
bligatorie aerisirea încăperii 
în care se lucrează ; de ase
menea, efectuarea unui scurt 
program de încălzire.

• Pauza între exercițiile 
descrise în cicluri să fie de 1 
minut

circumferința brațului în 
contracție și relaxare, ia fel 
pentru membrele inferioare, la 
nivelul coapsei.

Numărul celor care prac
tică baschetul-redus, mini- 
baschetul cum i se mai spune 
este în continuă creștere .și 
acest lucru nu poate decît .să 
ne bucure. Clubul Sportiv 
Școlar-București, cu ocazia a- 
niversării a 10 ani de activita
te, a luat inițiativa de a orga
niza o competiție rezervată 
celor . mai mici baschetbaliști 
din Capitală, dotată cu Cupa 
„Școlarul".

Cele 22 de echipe partici
pante au fost împărțite după 
criterii de vîrstă : O primă 
categorie rezervată elevilor 
din clasele a HX-a și a IV-a

— . .........  IUI—

Iată acum exercițiile spe
cifice de dezvoltarea muscu
laturii. .

Primul ciclu

în cursul după-amiezii de 
vineri, delegația guvemamen- ' 
tală a Republicii Algeriene De
mocratice și Populare a pără
sit Capitala, \îndreptîndu-se 
spre patrie.

MUZICĂ UȘOARA

formația

și DIANE CURTISBURNESS

Din stînd mîinile pe șolduri, 
îndoirea genunchilor pînă la 
poziția ghemuit și revenirea

tensie și revenire în ghemuit ;
8—10 sărituri. Se adaugă cîte
2 sărituri în fiecare zi în așa

trio vocal 
de culoare****

„THE GUIS" soliști RIKI min\

în stînd^ 10—12 repetări. în 
fiecare zi se adaugă 1—2 ge
nuflexiuni.

EX. 4.
Din poziția culcat înainte 

cu fața spre sol, se ridică 'pi
cioarele și trunchiul în așa

CL

în București,laSala Palatului R.S 
România in zilele des 4 5 si 6 
SfiLliieJ268 ora 20

formația 
instrumentală

THE
SWITCH

(anglia) _

I

Reprezentanța comercială a 
Ambasadei R. P. Polone la Bucu
rești și întreprinderea poloneză 
de comerț exterior „Metronex" 
au organizat, în pavilionul „C"

Biletele se vînd la casa O.S.T,A., Calea Victoriei 68—70, telefon 13.53. 75., și în serile 
concertelor, la casa Sălii Palatului. Abonații au bilete rezervate la primul concert.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

EX. 1.

Din stînd, picioarele de
părtate, brațele lateral, rotări 
de brațe începînd cu o ampli
tudine redusă, pînă la ampli
tudini maxime ; înainte și îna
poi, de 2X12 ori.

EX. 5.
Din poziția culcat pe spate 

brațele deasupra capului cu 
palmele încrucișate sub ceafă, 
ridicări și coborîri de trunchi ; 
8—10 ridicări, se vor adăuga

EX. 3.
Din stînd ghemuit cu pal

mele pe sol, sărituri cu ex-

1-2 ridicări astfel ca la sfîr
șitul săptămînii să se poată 
executa 16—20.

fel ca la sfîrșitul săptămînii 
să se poată executa 16—20 
sărituri.

EX. 6.
Din culcat pe spate cu bra

țele întinse pe lingă corp se 
vor ridica picioarele și se vor 
duce peste cap pînă cînd de
getele vor atinge solul ; se vor 
executa 2 serii a 15 repetări, 
iar la fiecare lecție se vor a- 
dăuga 1—2 repetări la fiecare 
serie.

A. FOLBERT DECLARĂ: 

„Baschetul-retlus are nevoie 

de bază de masă pentru

a progresa

fel încît corpul să fie în ex
tensie și sprijinul să fie doar 
pe abdomen, balansarea cor
pului pe piept bazin și pi
cioare. La început 2 serii a 
cîte 6—8 repetări, apoi se pot 
executa 3 serii a cîte 8—10 
repetări.

Pentru ciclul săptămînii ur
mătoare vom pregăti cîteva 
aparate simple : un extensor 
cu arcuri sau cauciuc și două 
haltere mici de 2—4 kg fie
care. Vom începe să lucrăm 
pentru trenul superior : brațe 
și centura scapulară.

și alta celor din clasele a V-a 
și a Vl-a.

Pe-a lungul a trei zile de 
întreceri am avut prilejul să 
asistăm la o serie de partide 
viu disputate, la sfîrșitul 
cărora pe primul loc s-au 
clasat echipele Clubului 
Sportiv Școlar (prof. I. Stoi- 
șor) și Școlii sportive de elevi 
nr. 1 (prof. Gh. Vîrtejan), la 
fete și S.S.E. 1 ., S.S.E. 2 
(prof. Cornelia Mireidiu) la 
băieți. In mod deosebit s-au 
evidențiat Carmen Morăres- 
cu, Cristina Călinescu, Came
lia Pruin, Irina Faur, Gheor- 
ghe Ene, Mihai Roșu, Aurel 
FlHturaș,Mircea Lăța și alții, 
care, dacă se vor pregăti cu 
aceeași conștiinciozitate și 
pasiune, au toate șansele să 
facă o „carieră" strălucită în 
baschet.

Prezent la concurs în cali
tate de antrenor al echipei 
'„Steaua", maestrul emerit al 
sportului, A. Folbert, ne-a 
declarat : „Socotesc excelen
tă inițiativa C.S.S. Ar trebui 
ca la această competiție să 
fie invitate și echipele din 
provincie. Cît rtiai multe com
petiții.'organizate pe plan lo
cal, județean și chiar repu
blican, iată de ce are nevoie 
mini-baschetul pentru a asi
gura baza de masă atît de ne
cesară baschetului nostru. AȘ 
fi bucuros dacă Ministerul 
învățămîntului și' Consiliul 
Național al Pionierilor ar da 
curs unei asemenea inițiative".

DAN VLAD

i



Culori
Plecam din Helsinki spre 

Turku într-o seară, puțin timp 
după asfințitul soarelui. In 
mersul uniform și monoton al 
trenului priveam din cînd în 
cînd prin ferestrele vagonului. 
Spre sud, noaptea își întinsese 
vălul întunecat, in timp ce 
spre Polul Nord, cerul părea 
aprins de o lumină roșiatică. 
In fața noastră se consuma 
unul din episoadele sobrei 
naturi finlandeze. Aici soa
rele coboară la orizont cu 
gravitate, în unghi oblic și 
dispare lent. După asfințitul 
soarelui, în nord, cerul mai 
reflectă încă lumină- Diminea- 

' ța soarele se ridică la fel de 
solemn, după, ce răsăritul său 
este anunțat de o lungă auro
ră. Ziua și noaptea se succed 
lin, iar în epoca solstițiului de 
vară: ele se confundă una cu 
alta. Departe, spre nord, ziua 
ține fără întrerupere trei'luni. 
Noaptea coboară în timpul 
iernii pentru o perioadă tot a- 
tît de lungă.

Eram, ce-i drept, puțini că-

restre vopsite în alb, pe .care 
le întîlnești pretutindeni. 
Lacurile sînt tăiate de nenu
mărate promontorii și umplute 
cu sute de insulițe. Dorința de 
armonie a finlandezului este 
satisfăcută de un peisaj care 
unește pămîntul cu apa. A- 
ceastă imagine capătă pentru 
el un farmec aparte. Țărmul 
apei este locul lui preferat 
spre care revine fără înce
tare.

De undeva, de la hotarul 
dintre pămînt și apă, au por
nit cindva finlandezii pentru 
a defrișa pădurea, care le-a 
fost și le este, în același timp, 
prieten și dușman. Astăzi, a- 
colo unde nu e pădure e apă, 
iar acolo unde nu e nici .una 
nici alta se practică agricul
tura. Dacă toate aceste fișii de 
pămînt arabil ar fi puse cap 
la cap, nu s-ar putea obține 
o suprafață mai mare de 7,7 
la ' sută din aceea a întregii 
țări.

Cu ani în urmă, un ziarist 
străin, dar nu și de simțul u-

PLEMRA C.C. AL

t □

MENTE

cum se știe, e vorba 
anticipate, stabilite 
a crizei prelungite 
în februarie. Criza,

In perioada 25—29 martie 
ato. a avui loc o plenară a 
c:chai. ~ ~ ~ ~ ■
slovacă 
făcut-o 
vității
C.S.M. De asemenea, au 
discutate concluziile 
însărcinate cu analiza 
tații C.S.M.
muncii în rîndul tineretului 
din R. S. Cehoslovacă.

Rlenara a ales membrii Co
mitetului Executiv al C.S.M. 
Ca președinte al C.C. al C.S.M. 
a fost ales Zbinek Vokrouh- 
licky.

C-.S.M. din R. S. Ceho- 
în cadrul căreia s-a 
informare asupra acti- 
prezidiului C.C. al 

fost 
comisiei 

activi- 
și perspectivele

ÎNTRE STEDENTi

Șl POLIȚIE

Demonstranți la Stockholm împotriva politicii promovate de 
VietnamS.U.A. în

In alegerile din Anglia

□
TELEGRAMA

Imagine din Helsinki

)

LA RIO

lători în acel vagon de clasa 
întîi. Dar nimeni nu rostea 
un cuvînt, cu excepția micu
țului Iusi, care vorbea pentru 
toți. Unii citeau ziare sau re
de ginduri. Cunoșteam cîte 
ceva despre firea sobră a nor- 
dicilor, care îi face să arbore
ze figuri impasibile, să nu se 
grăbească, să nu se înghesuie, 
să nu strige, să nu treacă stra
da în sensuri interzise. Am 
fost însă curioși să aflăm cum 
se explică temperamentul fin
landezilor. Finlandezul consi
deră că este lipsit de demni
tate să-și exprime sentimen
tele și că o virtute de invidiat 
îl obligă' să le păstreze doar 
pentru sine.

Vizitînd teatrul din Turku, 
o adevărată perlă a arhitec
turii moderne, am aflat că 
drama de caracter a lui Alek- 
sis Kivi „Nummisuntarit" 
(„Cizmarii orașului") și trage
dia lui Wecksell „Daniel 
Hjort“ sînt printre cele mai 
îndrăgite de spectatori tocmai 
pentru că redau caracterul 
finlandezilor. Tot aici ni s-a 
spus că teatrul este o insti
tuție larg răspîndită în Fin
landa, și practicat maț mult de 
amatori. Dacă se afirmă că 
în această țară sînt patru mi
lioane și jumătate de locuitori 
și tot atîția actori, s-ar putea 
ca, într-un fel, afirmația să nu 
fie cu nimic exagerată. Fieca
re finlandez, ne spunea ghidul 
care ne-a condos prin orașul 
Turku, a avut, cel puțin o 
dată în viață, ocazia să se 
producă pe scenă. Lumea ima
ginară a scenei permite expri
marea aspirației fiecăruia că
tre lumină, căldură și culori, 
mai ales în nopțile lungi de 
toamnă și iarnă.

Călătoria prin sud ne-a ofe
rit un tablou caracteristic al 
peisajului lacustru, al urmelor 
trecutului istoric și al aglome
rațiilor industriale care re
prezintă Finlanda contempo
rană. Drumul cotește printre 
păduri și lacuri, trecînd pe 
lingă aceleași case roșii, cu fe-

morului, spunea despre eco
nomia finlandeză că se spriji
nă pe un singur picior și a- 
cela e de lemn. Nu e mai pu
țin adevărat că la vremea a- 
.... .. „rn cunoscută
lumii prin performanțele ale
gătorilor săi, cum a fost'Nur- 
mi, căruia i s-a ridicat o sta
tuie în incinta stadionului o- 
limpic din Helsinki, prin 
imensa bogăție a pădurilor 
sale și prin accentele melan
colice ale simfoniei lui Sibe
lius. Dar, Finlanda nu trăieș
te din amintirile istoriei. In 
anii de după independență și 
mai ales în perioada postbe
lică, ni s-a spus la Clubul oa
menilor de afaceri din Hel
sinki, industria a cunoscut o 
puternică diversificare. Dacă 
în anul 1920, ponderea in
dustriei lemnului în produsul 
național brut era de 90 la 
sută, în prezent ea se află sub 
70 la sută, și va continua să 
scadă pînă în 1970 la 60 la 
sută. Industria forestieră și 
a prelucrării lemnului, care 
asigură o pătrime din produc
ția industrială, rămîne de de
parte cel mai important sec
tor al exportului. Dar, alături 
de aceasta, industria de prelu
crare a metalului a devenit 
una dintre ramurile de bază 
ale economiei finlandeze. Ea 
îmbrățișează un sector etero
gen în care domină construc
țiile navale, mecanice și elec
trice. Șantierele finlandeze au 
construit cel mai mare spăr
gător de gheață cu motor Die- 
sel-electric pentru rutele po
lare. Fiecare a zecea mașină 
din lume pentru industria 
lemnului e de proveniență fin
landeză. Datorită dezvoltării 
rapide pe care a cunoscut-o 
în ultimii ani, chimia a deve
nit un domeniu industrial im
portant.

Finlanda contemporană ește 
în fapt o țară industrială mo
dernă, care dispune de o pro
ducție diversificată, asigurînd 
un ridicat nivel de viață lo
cuitorilor săi.

GH. CERCELESCU

Incidentele sîngeroase ce au 
avut loc joi seara la Rio de Ja
neiro între poliție și studenți, 
care s-au soldat cu un mort și 
10 răniți, riscă, după cum rela
tează agenția France Presse, să 
degenereze într-o criză naționa
lă care să opună tineretul uni
versitar, regimului considerat de 
el ca fiind „o dictatură milita
ră". La Brasilia, deputății opo
ziției au cerut ca Congresul să 
rămînă în sesiune permanentă 
pentru a urmări evoluția eveni
mentelor. Unii lideri ai opoziției 
consideră că a fost dat semna
lul unei mișcări destinate „să 
pună capăt dictaturii". în prin
cipalele universități braziliene 
studenții au declarat vineri di
mineața greve de protest și au 

mitinguri de do
liu.

Incidentele au început cînd 
poliția a pătruns mt».o cantină 
studențească pentru a tapieciica 
organizarea unei manifestații de 
protest împotriva condițiilor de 
alimentație și igienă. Polițiștii 
au lovit pe strudenți cu bastoa
ne de cauciuc, iar aceștia au ri
postat aruncînd cu pietre. A- 
tunci, polițiștii au deschis focul 
asupra studenților și au ucis pe 
unul dintre ei. Edson de Lima 
Souto. Studenții au transportat 
corpul colegului lor la Palatul 
Adunării Legislative unde a fost 
expus învelit într-un drapel bra
zilian. Mii de studenți și locui
tori ai orașului Rio de Janeiro 
au vegheat toată noaptea în fața 
clădirii. Studenții au anunțat că 
în întreaga țară vor avea loc ma
nifestații de protest împotriva 
comportării brutale a polițiștilor.

Informat în cursul nopții de 
gravitatea incidentelor, președin
tele Braziliei, mareșalul Costa e 
Silva, a trimis la Rio de Janeiro 
pe ministrul justiției, Gama e 
Silva, pentru a conduce personal 
operațiunile de menținere a or- 
dinei. Guvernatorul statului Gua- 
nabara, Negrao de Lima, a or
donat destituirea imediată a ge
neralului Oswaldo Niemeyer 
Lisboa din postul de șef al poli
ției militare și deschiderea unei 
anchete amănunțite în legătură 
cu acest caz.

mandatele disputate
cumscripții electorale, numă
rul voturilor laburiste s-a re
dus de la 105 286 în 1966, la 
49 955 la alegerile de joi, adică 
la mai puțin de jumătate.

într-o declarație făcută joi 
seara la televiziunea britanică, 
fostul ministru conservator, 
Reginald Maudling, a cerut 
demisia actualului cabinet și 
organizarea de noi alegeri 
anticipate. în cercurile poli
tice britanice se subliniază că 
într-o astfel de situație, cînd 
un guvern este lipsit de spri
jinul opiniei publice și cînd 
trebuie să ducă la bun sfîrșit 
o politică destul de dificilă, 
el riscă să întîmpine serioase 
greutăți. Cu toate acestea, în 
capitala Marii Britanii se a- 
OT-cditoază itloca ca premierul 
Wilson, în ciuda acestui eșec 
electoral, va refuza să organi
zeze noi alegeri generale, în- 
trucît ar fi dezastruoase pen
tru Partidul -laburist.

La Londra au fost pu
blicate rezultatele alege
rilor parțiale care s-au 
desfășurat joi în patru 
circumscripții electorale 
pentru desemnarea unor 
depiitați în Camera Co
munelor.«

laburist a pierdut 
trei locuri pe care 
în circumscripțiile

Partidul 
toate cele 
le deținea 
Dudley, Meriden și Acton, ele 
revenind candidaților Parti
dului conservator, împreună 
cu cel deținut anterior în cir
cumscripția Leamington.

Așteptat cu deasebit interes 
de observatori, acest rezultat 
constituie un important indi
ciu în ce privește starea de Spirit a cm paiul -eiefiurai Urî- 
tanic după noile măsuri de 
austeritate ale guvernului la
burist. După aceste alegeri, 
majoritatea guvernamentală în 
Camera Comunelor s-a redus 
la 73 de locuri, față de 95 cit 
fusese după alegerile generale 
din martie 1966. Deplasarea 
voturilor de la candidați: la
buriști spre cei conservatori a 
fost, în medie, de 18,4 la sută, 
ceea ce în cazul unor alegeri 
generale, anticipate, ar aduce 
conservatorilor în Camera Co
munelor o majoritate de a- 
proape 200 de locuri.

Participarea la vot a alegă
torilor britanici a fost net in
ferioară alegerilor generale 
din 1966. Observatorii consi
deră că o considerabilă parte 
a alegătorilor englezi s-a ab
ținut de la vo-t, protestînd 
astfel împotriva politicii eco
nomice a guvernului Wilson 
în circumscripția Acton, parti
ciparea 'la vot a fost de 59,7 
la sută, față de 74 la sută 
în 1966 : la Dudley de 63,5 Ia 
sută, față de 73.9 la sută ; 
la Meriden de 66 la sută, față 
de 85,7 la sută', iar la1 Leâ- 
mington de 58,5 la sută, față 
de 78,9 la alegerile din 1966. 
în ansamblul celor patru cir-

BELGIAiM•
Mîine, la capătul unei cam

panii electorale blitz, belgienii 
se vor prezenta în fața urne
lor pentrn a desemna noul par
lament (212 deputați și 106 se
natori) și noii consilieri provin
ciali.

După 
alegeri 
urmare 
guvern, 
rindul ei, a fost declanșată 
urma izbucnirii conflictului lin
gvistic dintre cele două comu
nități (flamandă și valonă).

Reamintim configurația ve
chiului parlament : Partidul so- 
cial-creștin — 77 de locuri ;
Partidul socialist — 66 de 
locuri ; Partidul liberal — 48 ; 
Partidul comunist — 5; Parti
dul naționalist flamand — 12 ; 
Gruparea naționaliștilor valoni 
— 3 ; Frontul francofonilor din 
Bruxelles — 3.

Conflictul lingvistic, iscat în 
primul rînd de situația econo
mică precară a provinciei va
lone s-a dovedit persistent și 
amenință să devină cronic. Două 
din cele trei mari partide ale 
țării sînt amenințate cu scinda
rea între flamanzi $1 valoni. La 
social-creștinil scindarea este 
deja un fapt real, partidul lor 
prezentfndu-se în campania e- 
lectorală cu liste electorale se
parate. Socialiștii, la rîndul lor, 
au prezentat și ei două liste, 
dar numai în capitală. In ceea 
ce-i privește pe liberali, ei au 
izbutit să-și păstreze pină acum 
unitatea, așa că foarte mulți 
observatori îi văd tocmai pe ei 
alcătuind noul guvern. Totuși, 
în presă li se reproșează neîn- 
deplinirea făgăduielilor din 
timpul bătăliilor electorale an
terioare.

In ceea ce privește rezulta
tele scrutinului, specialiștii se 
feresc să facă vreun pronostic. 
Dar se exprimă păreri cu pri
vire la eficacitatea noului par
lament. Va reuși el să rezolve 
dificultățile care au generat 
criza sau va merge pe urma 
predecesorului său ? Și, în a- 
cest din urmă caz, ce se va în- 
tîmpla mai departe ? Iată ce 
scria zilele trecute „LE FIGARO 
LITTERAIRE" : „Specialiștii în 
politica belgiană nu-și fac ilu
zii : aceste, alegeri, născute în 
urma 
zolva. 
putea 
cauza 
cauza
partidelor care vor fi reprezen
tate. Singurul actor importent 
va fi timpul". Alții rfnt mai 
puțin categorici dar exprimă, în 
esență, același ’ucru. Aceasta 
nu înseamnă îisă că rezultatele 
alegerilor de mîine nu sint aș
teptate, ca deobieei, cu emoție, 
nerăbdare și... speranță.

Tovarășului LEONID ILICI BKEJNIăV 
Secretar general al Conîitetulni Centrii 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

CIOCNIRI IN PANAMA
S-au înregistrat morfi și răniți

de 
ca 
de
la 
în

unei crize, n-o vor 
Camera aleasă nu 
să guverneze atît 

compoziției sale cit și din 
incertitudinii majorității

re~ 
va 

din

I. G.
____

o IERI s-au încheiat la New 
Delhi lucrările — care au du
rat două luni — ale celei de a 
doua Conferințe a Națiunilor 
Unite pentru comerț și dez
voltare (UNCTAD). Participan- 
ții au adoptat un apel în favoa
rea unor eforturi sporite pen
tru reducerea deosebirilor din
tre țările bogate și cele sărace 
ale lumii.

® ÎN zilele de 27—28 martie a 
avut loc la Budapesta reuniu
nea comună a Biroului F.M.T.D. 
și a Prezidiului C.I.N.E.A, (Co
mitetul specializat al F.M.T.D. 
pentru activitatea în rîndurile 
copiilor și adolescenților) cu pri
lejul sărbătoririi celei de-a 10-a 
aniversări a Înființării acestei 
organizații. La reuniune a luat 
parte Elena Poparad. vicepreșe
dintă a Consiliului National al 
Organizației Pionierilor din Ro
mânia.

Legături trainice, 
prietenești

Membrii delegației J.R.D.A. din Guineea vorbesc „Scînteii 
tineretului" despre vizita în România

Tovarășului NIKOLAI VIKTOROVICH PODGORNÎI
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Tovarășului ALEXEI NIKOLAEVICI KOS1GHIN 
Președintele Consiliului de Miniștri al U.RJS.S.

MOSCOVA

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central , al Partidului Comunist 

Român, Consiliului de Stat‘și Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Socialiste România, poporului român și al nostru 
personal vă exprimăm profunde condoleanțe în legătură cu 
tragica încetare din viață a colonelului Gagarm Iuri Alexee- 
viei, primul cuceritor din lume al Cosmosului, erou al Uniunii 
Sovietice, precum și a colonelului-inginer Serioghin Vlâdimir 
Sergheevici, erou al Uniunii Sovietice.

Vă rugăm să transmiteți sentimentele noastre de corn» 
pasiune familiilor pentru pierderea grea suferită.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

■ i

CONDEGĂTORII SOVIETICI LA
CATAFALGEL LEI IERI GAGARIN
MOSCOVA 29 (Agerpres). 

Vineri dimineața, numeroși 
cuitori ai Moscovei s-au 
îndurerați în piața din fața Casei 
Armatei Sovietice, pentru a-și lua 
rămas bun de la Iuri Gagarin.

La ora 8,30 dimineața s-a per
mis accesul publicului în sala în 
care se află depuse rămășițele 
pămîntești ale lui Iuri Gagarin 
și ale lui Vladimir Serioghin, 
care și-au pierdut viața în tragi
cul accident de avion de la 27 
martie.

La catafalc au făcut de gardă 
Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, 
Nikolai Podgomîi și alți condu-

lo-
strâns

cători de partid și de stat sovie
tici. Prin fața catafalcului trec 
neîntrerupt muncitori și studenți, 
soldați, gospodine și copii, aceia 
Care au salutat la 1 ăaprilio 1961 
zborul în Cosmos al lui Iuri Ga
garin .primul zbor al unui om în 
spațiul extraterestru.

MOSCOVA 29 (Ag< 
Comisia guvernamenta 
organizarea funeraliile 
Gagarin și Vladimir £ 
nunță că cei doi pi- 
mormîntați la 30 r 
(ora Moscovei) lîn'rf 
linului din Piațs„ '

F.

sud-vietnameâ
In regiunea orașului Trang Bang, situat la 45 kilomc 

nord-vest de Saigon, continuă lupte violente angajate 
urmă cu cinci zile între forțele patriotice și unități americ 
saigoneze.

• UN nou schimb de focuri, 
care a durat aproximativ o oră, 
a avut loc joi între unități mili
tare izraeliene și iordaniene, în 
valea Beisan — informează a- 
genția Reuter,

• RICARDO Nervi, spdbia- 
list în problemele educației din 
Argentina, a declarat că din 
100 de copii care încep școala 
primară numai 30 ajung în clasa 
a VII-a, 10-12 termină școala 
medie, iar la universitate, intră, 
în cel mai bun caz, doi. Potrivit 
datelor Ministerului învățămîn- 
tului, anul trecut au fost îrffhi- 
se peste 1 000 de școli de stat și 
particulare. Aproximativ 80 Ia 
sută din clădirile școlilor nu sînt 
adecvate desfășurării în condi
ții corespunzătoare procesului 
de învățămînt.

In ultimii 40 de ani fondurile 
alocate de guvern pentru nece-

sitățile învățămîntnlui au scăzut 
de la 24 la 7—11 la sută.

• VINERI a sosit la Ankara, 
într-o vizită oficială, Mika Șpi- 
liak, președintele Vecei Execu
tive Federale a R.S.F. Iugosla
via. El este însoțit de Marko 
Nikezici. secretar de stat pentru 
afacerile externe.

La sosire oaspeții au fost în- 
tîmpinați de Suleyman Demirel. 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Turciei, de ministrul a- 
facerilor externe, Ihsan Sabri 
Caglayangil, precum și de alte 
persoane oficiale. >

• O ECHIPA de specialiști 
cercetează la Katmandu o buca
tă de metal cu raza de un metru, 
provenind de la un obiect nei
dentificat, probabil un meteorit 
cure s-a prăbușit într-o regiune 
din vestul Nepalului.

Potrivit agenției 
Presse, forțele ijșujtript. 
intensificat bombărc 
asupra bazelor militc 
ricane. Peste 120 raci 
buze de mortiere și. 
au explodat în perime.. 
zei militare de la Khe 
Forțele patriotice au ara 
totodată, bazele militare de . 
Con Thien și Dong Ha cu ra
chete, mortiere și artilerie. 
Asupra celor două baze au că
zut peste 200 de obuze de mor
tiere și rachete. Potrivit de
clarației unui purtător de cu
vînt al statului major al ar
matei americane s-au înregis
trat pierderi materiale și ti
mone.

In timpul luptelor desfășu
rate in jurul bazei de la Khe 
Sanh, patrioții au doborit u* 
avion american „CV-^ț- al 
cărui echipaj nu c putut fi 
salvat. Un alt avion de tip 
„UH-T‘ a /fost dobo-it de for
țele patriotice într-o altă pro
vincie a Vietnamului de sud.

In timp ce Garda Națională 
continuă să controleze evoluția 
situației din Panama, partidele 
de opoziție au chemat din nou 
sindicatele și organizațiile stu
dențești la declararea unei greve 
generale. Acestea au ținut zilele 
trecute mai multe reuniuni, care 
s-au încheiat cu mari demonstra
ții. S-au produs ciocniri cu tru
pele Gărzii Naționale înregistrîn- 
du-se potrivit primelor relatări, 
doi morți și cîțiva răniți în rîn
dul populației. Poliția a efectuat 
percheziții la domiciliile unor 
partizani ai noului președinte 
Max Delvalle și ai candidatului 
opoziției în alegerile prezidenția
le. Arnulf o Arias, In închisoa
rea din Ciudad de Panama, 62 
de deținuți politici au declarat 
greva foamei. Printre cei arestați 
se află și cîțiva ziariști. Pe stră
zile capitalei panameze, trupele 
Gărzii Naționale, chemate, „să 
mențină ordinea" patrulează zi 
și noapte.

Joi într-un discurs radio-tele-

vizat, noul președinte Max Del
valle a acuzat Garda Națională 
că, împiedicînd pe membrii par
lamentului să intre în clădirea 
Adunării Naționale, unde acesta 
urma să rostească un discurs a 
agravat tensiunea în țară. Del
valle a, anunțat că va convoca 
din nou Adunarea Națională. In 
permanență, însă, clădirea parla
mentului este înconjurată de 
trupe.

Uniunea Națională, care gru
pează principalele partide de o- 
poziție, a cerut destituirea șefu
lui Gărzii Naționale, generalul 
Bolivar Vallarino. Dar, o aseme
nea cerere pare puțin probabil, 
pentru moment că va putea fi 
tradusă în viață. Potrivit Consti
tuției Panameze, în momentul 
schimbării președintelui, șeful 
Gărzii Naționale este înlocuit în 
mod automat. Dar Vallarino, nu 
a recunoscut autoritatea noului 
președinte Max Delvalle, și dis
pune de trupe cu ajutorul cărora 
controlează în prezent evoluția 
situației.

Un interviu la ore matinale. Membrii 
delegației Tineretului revoluției democra
tice africane (J.R.D.A.) din Guineea s-au 
reîntors în București după zilele petrecute 
în mai multe județe și ne relatează cu a- 
mabilitate impresiile despre vizita pe care 
au întreprins-o în ~ 
C.C: al U.T.C.

România la invitația

In delegație se a- 
flă și o tînără învăță
toare : 
rie Therese.
fă 
de ani. Felicitări, flori 
și... invitația de 
punde prima la între
bări.

— Impresiile 
despre România sînt 
deosebit de bune — 
relatează ea. Pretutin
deni am fost primiți cu 
căHură. Ospitalitatea 
românească, despre 
care am auzit vor- 
bindu-se mult, am ve
rificat-o în practică. 
Sînt încîntată de cele 
văzute și îmi exprim

Kourouma Ma
in aceas- 

zi a împlinit 26

a răs-

mele

bucuria de a fi cu
noscut o țară atît de 
frumoasă, cu un po
por și un tineret en
tuziast. ■ /

Conducătorul dele
gației, Bangoura Ma- 
madouba, membru al 
Comitetului național 
al J.R.D.A., subliniază 
la rîndul său că vi
zita în România se 
înscrie în contextul re
lațiilor în continuă dez
voltare dintre tineretul 
celor două țări și or
ganizațiile sale.

— Relațiile dintre 
tineretul României și 
Guineei, dintre popoa
rele noastre se con-

solidează, capătă un 
conținut mai bogat. 
Colaborarea (dintre 
U.T.C. și J.R.D.A. se 
amplifică ceea ce co
respunde sentimentelor 
de care sînt animați 
tinerii din cele două 
țări. Străbătând Ro
mânia, așezările ei, lu- 
înd contact cu popula
ția și tineretul am se
sizat prietenia 
fundă, interesul 
de Guineea, 
noastră 
caracter 
a fost 
de a vedea nemijlocit 
cum trăiește și cum 
muncește tineretul ro
mân, de a cunoaște 
importantele realizări 
obținute în dezvol
tarea economiei 
culturii românești.

— Ce anume 
reținut atenția în mod 
deosebit în zilele pe
trecute în România ?

— Sînt multe lucruri

pre
față 

Vizita 
n-a avut un 

turistic. Ea 
un bun prilej

?*

v-a

despre care aș putea 
să vorbesc i'lar poate 
ca in ansamblul im
presiilor domină cea 
produsă de impetuo
sul ritm al dezvoltării 
economice 
Faptului acesta 
vrea 
altul: 
ință 
sentimentul 
derii pe care 
față de societate, față 
de progresul țării.

Abordăm o altă te
mă :

— Care sînt preo
cupările actuale ale 
organizației de tineret 
din Guineea, în ce 
direcții își îndreaptă 
eforturile tineretul ță
rii dv ?

— La această între
bare trebuie să răs
pund amintiri-1 impor
tantele hotăriri ale 
celui de al V-lea Con
gres al organizației 
noastre care s-a des-

românești, 
aș 

să-i adaug un 
înalta conști- 

a muncitorilor, 
răspun- 

o au

fășurat nu de mult. 
60°/o din locuitorii Gui
neei sînt tineri și acest 
amănunt este de natu
ră să ilustreze amploa
rea obligațiilor care re
vin generației noastre 
în eforturile 
propășirea țării, 
preocupăm 
fabetizarea _
populații, de învățarea 
limbii naționale scrise, 
de formarea ideologică 
a tineretului. Sarcinile 
noastre privesc atît do
meniul economic (lup
tăm pentru a pro
duce mai mult pe 
măsura necesităților 
crescînde ale popu
lației) cît și cel social 
(milităm cu conse c- 
vență, ide pildă, pen
tru, deplina emanci
pare a femeii). Avem 
numeroase organizații 
la sate, lucru firesc 
dacă ținem seama de 
faptul că majoritatea 
populației se găsește 
in mediul rural, 
ceste organizații 
preocupate 
bleme ale producției 
agricole și de edu
carea membrilor lor. 
întregul tineret luptă 
cu dîrzenia ce-i esle 
caracteristică pentru 
consolidarea și apăra
rea revoluției noastre. 
Tineretul se afinrnă 
ca un element di
namic, este o forță

pentru 
Ne 
al-de 

întregii

de

eforturile 
dezvoltarea

A- 
sîHît 

pm-

activă 
pentru 
Guineii.

Discutăm 
tele despre unele as
pecte ale luptei pen
tru independență pe 
continentul african și 
despre rolul pe care 
generația tînără îl joa
că în acest moment în 
Africa.

— Lupta pentru in
dependență cunoaște 
forme diferite în ra
port cu specificul si
tuației — de la lupta 
armată pină Ia cea 
politică și economică.

cu oaspe-

Unele popoare acțio
nează pentru a înlătura 
jugul colonial, altele 
pentru a-și apăra in
dependența abia cuce
rită. Tineretul 
sprijină activ lupta 
populației din ~ 
neea — Bissau 
triva colonialismului 
portughez ca și lupta 
de eliberare din An
gola, Mozambic, Rho
desia. în această lup
tă tineretul are mari 
responsabilități cărora 
el le face față cu abne
gație.

înainte de a ne des-

nostru

Gui- 
împo-

ru- 
ci- 
ti-

părți de oaspeții noș
tri, aceștia ne-au 
gat să transmitem 
titorilor „Scînteii 
neretului", întregului
tineret român un salut 
că’luros din partea de
legației, convingerea ci 
profundă că legăturile 
de amiciție care u- 
nesc generația tinără 
a României și Guineei 
se vor consolida pe 
temeiul aspirațiilor co
mune.

E. O.
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