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UUV1NTAREA
TOVARĂȘULUI

Inalți și iubiți oaspeți, conducători ai partidului 
și statului nostru !

Stimați tovarăși,

Permiteți-cni ca, în numele 
Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și al gu
vernului să adresez un cald 
salut delegaților la Conferința 
pe țară a artiștilor plastici, 
tuturor pictorilor, sculptorilor, 
graficienilor, decoratorilor a 
căror artă este menită să îm
podobească viața, să redea 
frumusețile naturii, marile 
momente și figuri ale trecutu
lui, realitățile societății noas
tre de astăzi. (Aplauze furtu
noase).

Partidul nostru, întregul po
por acordă o înaltă prețuire 
artiștilor plastici — detașa
ment important al intelectua
lității României socialiste — 
muncii și creației lor închi
nate progresului spiritual al 
națiunii noastre socialiste. (A- 
plauze).

Conferința dumneavoastră 
a dezbătut pe larg, timp de 
citeva zile, activitatea desfășu
rată de Uniunea Artiștilor 
Plastici în perioada ultimilor 
ani, rezultatele muncii de 
creație în acest domeniu, pro
blemele fundamentale de care 
depinde înflorirea continuă a 
artei plastice românești. Carac
teristica dezbaterilor o consti
tuie ținuta înaltă, un profund 
spirit de responsabilitate pen
tru destinele culturii socialiste 
a țării noastre, pentru în
deplinirea înaltei meniri ce 
revine artistului în societatea 
noastră socialistă. Un aport de 
seamă la clarificarea probleme-

lor teoretice ale artei plastice, 
la analizarea stadiului în care 
se găsește creația artistică din 
acest domeniu, la conturarea 
direcțiilor ei de dezvoltare în 
viitor a adus și dezbaterea 
publică purtată în perioada 
premergătoare conferinței în 
coloanele presei.

Este cunoscut că în epoca 
socialismului, și cu deosebire 
în ultimii ani, țara noastră 
a cunoscut o puternică efer
vescență pe planul vieții și 
creației artistice. Arta — ca și 
știința și cultura în general — 
aduce o contribuție de mare 
importanță la opera de edifi
care a noii orînduiri sociale, 
la îmbogățirea vieții spirituale 
a poporului, la mersul înainte 
al patriei noastre pe calea 
progresului și civilizației.

Dacă ne referim numai la 
genurile de artă pe care le 
practicați dumneavoastră este 
de ajuns să amintim numărul 
sporit de expoziții de pictură, 
sculptură, grafică, artă de
corativă, de grup și personale, 
deschise în Capitală și în 
principalele centre culturale 
ale țării, lucrările de artă 
monumentală care au împodo
bit o serie de construcții noi 
ridicate în epoca socialismului, 
prezența, deseori elogiată, a 
artiștilor noștri la marile ma
nifestări de artă plastică in
ternaționale.

în rîndul creatorilor de artă 
plastică din țara noastră există 
personalități proeminente, fi
guri de maeștri venerabili 
care și-au cucerit prin operele 
lor admirația tuturor iubitori-

lor de frumos și care, în po
fida vîrstei înaintate, au ră
mas în artă mereu tineri, simt 
și trăiesc cu mare intensitate 
clocotul vieții noi a patriei 
noastre socialiste. (Aplauze 
puternice). Alături de ei 
s-au ridicat generații noi 
ce-și vădesc din plin talentul 
și forța creatoare, dovedin- 
du-se în stare să preia și să 
ducă mai departe ștafeta lu
minoasă a marilor tradiții ale 
culturii românești, să păstreze 
și să sporească prestigiul înal
tei școli de artă plastică for
mată de-a lungul timpului pe 
meleagurile țării noastre. Te
zaurul spiritual al țării noas
tre este opera comună a artiș
tilor români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
care au trăit pe aceste melea
guri ; el a fost creat de-a lun
gul timpurilor și este îmbogă
țit în epoca socialismului cu 
noi opere pătrunse de suflul 
înnoitor al vremurilor minu
nate pe care le trăiește po
porul nostru, contribuind la 
educarea patriotică, la cultiva
rea frăției între oamenii mun
cii, a internaționalismului în
tregului nostru popor, 
plauze).

Am vizitat expoziția 
pectivă, inaugurată cu 
zile înainte de deschiderea 
conferinței, în care se în
mănunchează elocvent rodul 
muncii dumneavoastră din 
ultimii ani. Am putut admira

(Vii a-

retros- 
cîteva
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Am ascultat cu adîncă emoție cuyîntul plin de căldură și 
profundă înțelegere pentru noi, artiștii plastici, rostit în fața 
conferinței noastre de secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român.

Vă rog să-mi permiteți, stimați tovarăși din conducerea 
de partid și de stat, să dau expresie sentimentelor noastre 
de gratitudine și să adresez Comitetului Central mesajul ce
lei de-a III-a Conferințe pe țară a Uniunii Artiștilor Plastici. 
Este un mesaj de dragoste și caldă recunoștință pentru în
treaga politică a partidului nostru, pentu grija și prețuirea 
pe care le acordă în permanență culturii și artei, slujitorilor 
ei — a spus președintele Uniunii, Brăduț Covaliu.

încredințăm conducerea partidului de devotamentul nos
tru față de marea sa cauză și o asigurăm de hotărîrea noas
tră, a tuturor generațiilor de artiști, de a realiza noi opere 
reprezentative, consacrate istoriei de ieri și de azi a poporu
lui nostru, marilor izbînzi obținute în toate domeniile de 
activitate.

In năzuința noastră către o creație semnificativă de mare 
amploare, către o artă originală, vom valorifica tradițiile 
strălucite ale înaintașilor, ne vom sprijini pe permanențele 
culturii naționale, ilustrînd în lucrările noastre ceea ce este 
propriu vieții și timpului nostru, ceea ce caracterizează spi
ritul specific în care se dezvoltă astăzi România socialistă.

în strălucitele transformări revoluționare înfăptuite sub 
conducerea partidului, în viața plină de avînt a oamenilor 
muncii noi găsim un cîmp larg de inspirație, izvorul unor 
creații umaniste, al unei arte pline de idei și expresivitate.

Sîntem convinși că legătura strînsă cu viața va îmbogăți 
din ce în ce mai mult sensurile artei pe care o facem, o va 
apropia și mai mult de cerințele societății socialiste, de po
porul nostru iubitor de frumos.

Dezbaterile conferinței au arătat cît este de necesar să pu
nem mai bine în valoare tradițiile înaintașilor, ale maeștri
lor trecutului nostru plastic, precum și strălucita tradiție 
a artei populare. Dorind să ajungem la inima oamenilor, să 
comunicăm cu ei, vom promova necontenit toate talentele, 
vom ajuta formarea unor personalități cît mai diverse și ne 
vom strădui să dăm artei românești, an de an, noi străluciri, 
noi valori certe.

învățămintele desprinse din dezbaterile conferinței repre
zintă pentru noi toți, un puternic îndemn către o muncă
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Vineri dimineața s-au încheiat 
• convorbirile oficiale între preșe

dintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Ni- 

• colae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Somalia, dr. Abdir- 

A ashid Aii Shermarke. 
w Au participat președintele Con

siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
A Maurer, persoane oficiale române 

și somaleze.
După discuții sincere și prie- 0 tenești privind dezvoltarea rela

țiilor bilaterale și principalele 
• probleme internaționale ce inte

resează cele două țări, părțile au 
convenit să se dea publicității 

• un comunicat comun.
în dimineața aceleiași zile, 

s-au semnat la Ministerul Co- 
• merțului Exterior, un acord co

mercial anual, privind schimbul 
de mărfuri între România și So- 

• malia, precum și un protocol pri
vind dezvoltarea colaborării teh- 
nico-economic® în domeniul mi- 

_ nier, petrolier și foraj.0 Potrivit acordului comercial, 
România va furniza mașini, uti- 
laje, produse chimice, medica

mente, confecții și diferite bunuri 
de consum, iar Somalia va livra 
piei, diverse conserve, făină de 
pește și alte bunuri de consum.

La ora 11,30 președinție Re
publicii Somalia, dr. Abdirashid 
Aii Shermarke, și soția, împreună 
cu președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și soția 
au sosit la aeroportul Băneasa, 
de unde oaspeții somalezi, înche- 
indu-și vizita, au părăsit țara 
noastră.

La aeroport, împodobit cu dra
pelele de stat ale celor două 
țări, erau prezenți, pentru a-1 
saluta pe oaspete, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, cu soția, Ște
fan Peterfi, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Dumitru Popa, primarul ge
neral al municipiului București, 
George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
membri ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători ai u- 
nor instituții centrale, generali și 
ofițeri superiori, ziariști români 
și corespondenți ai presei stră-

ine, numeroși oameni ai muncii 
din Capitală.

Erau de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Comandantul gărzii de onoare 
a prezentat raportul. Fanfara a 
intonat imnurile de stat ale ce
lor două țări. In semn de salut 
au răsunat 21 salve de artilerie.

Cei doi președinți au trecut în 
revistă garda de onoare.

Oaspetele și-a luat rămas bun 
de la persoanele oficiale române 
și de la membrii corpului diplo
matic. Tinere au oferit buchete 
de flori.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, au salutat cu 
căldură pe președintele Republi
cii Somalia, urîndu-i drum bun.

In aplauzele celor prezenți, 
nava aeriană, escortată aeasupra 
teritoriului românesc de avioane 
ale forțelor noastre armate, și-a 
luat zborul.

^Agerpres)

&

Conăucărorit ae panta și de stat întîmpinațî cu aplauze de către participant
v '__
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Primirea de către tovarășul
Ion Gheorghe Maurer a vicepreședintelui
Consiliului de Miniștri al R. D. Germane •
Președintele Consiliului de 

Miniștri, Ion Gheorghe Mau
rer, a primit, vineri după- 
amiază, pe Gerhard Schiirer, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.D. Germane, 
președinte al Comisiei de Stat 
a Planificării.

Cu acest prilej a avut loc o

APEL

ÎNCHEIEREA lucrărilor
Vineri la amiază au luat sfîrșit 

lucrările celei de-a IlI-a Con
ferințe pe țară a Uniunii Artiș
tilor Plastici. Timp de trei zile, 
delegații și invitații au avut un 
schimb rodnic de idei asupra 
problemelor expuse în raportul 
Comitetului de conducere, și au 
subliniat căile și mijloacele meni
te să contribuie la continua și de
plina înflorire a plasticei româ
nești. Conferința a aprobat 
noul statut al Uniunii și a 
?les, prin vot secret, Comitetul 
de conducere alcătuit din 95 de 
membri, reprezentând toate do
meniile activității artei plastice 
șj filialele din țară ale Uniunii.

în continuarea lucrărilor, dele
gații au aprobat rezoluția celei

de-a III-a Conferințe pe țară a 
Uniunii Artiștilor Plastici.

La ședința de închidere au luat 
parte tovarășii : Nicolae Ceaușes- 
cu, Ion Gheorghe Maurer, Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnaraș, 
Chivu Stoica, Paul Niculescu- 
Mizil, Leonte Răutu, Dumitru 
Popa, miniștri, conducători ai 
unor instituții centrale și 
organizații obștești, reprezen
tanți ai celorlalte uniuni de crea
ție, alți oameni de artă și cultură.

Sosirea conducătorilor partidu
lui și statului a fost primită cu 
puternice și îndelungate aplauze 
de către participanții la confe
rință.

Salutând cu căldură prezența 
conducătorilor de pârtia și de

stat în mijlocul participanților la 
conferință, președintele Uniunii 
Artiștilor Plastici, pictorul Brăduț 
Covaliu, a arătat că aceasta con
firmă încă o dată grija permanen
tă pe care partidul și statul nostru 
o acordă dezvoltării cultu
rii românești, înfloririi artelor 
din România socialistă.

întâmpinat cu vii și puternice 
aplauze, a luat cuvîntul tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului de Stat. Cu- 
vîntarea, ascultată cu viu interes 
de către asistență, a fost subli
niată în repetate rînduri cu a- 
plauze îndelungate.

(Continuare tn pag. a III-a)

convorbire care s-a desfășurat • 
într-o atmosferă cordială.

La întrevedere a participat 
Maxim Berghianu, președin- " 
tele Comitetului de Stat al 
Planificării. gt

A luat parte Ewald Moldt, ” 
ambasadorul R.D. Germane la 
București. A

SENSUL MAJOR
AL RESPONSABILI
TAȚII CEEĂfENEȘEI

de CORNELIU GORÂNESCU
Președintele colegiului penai al Tribunalului județean Prahova

(Agerpres)
Combinatul siderurgic
Hunedoara (Oțelăria)

Este de o deosebită utilitate 
atît pentru noi cei ce lucrăm 
în sectorul juridic, cît și pentru 
toți oamenii muncii, pentru toți 
cetățenii țării faptul că în co
dul penal proiectat se delimi
tează pe criterii științifice fap
tele penale de celelalte încălcări 
de lege, aspect pe care actualul 
cod penal nu-l cuprinde.

Enunțînd în titlul II (art. 17) 
că, infracțiunea este fapta care 
prezintă pericol social săvîrșită 
cu vinovăție și prevăzută de 
legea penală și precizîndu-se tot 
acolo că infracțiunea este singu
rul temei al răspunderii penale, 
proiectul codului analizează în 
textele următoare — ce în
seamnă pericol social al faptei 
și cînd există vinovăție.

In legătură cu prima noțiune 
se definește fapta care prezintă 
pericol ca fiind orice acțiune 
sau infracțiune prin care se 
încalcă una din valorile arătate

în primul articol: suveranita
tea, independența și unitatea 
statului, a proprietății socialis
te, a persoanei și drepturile 
persoanei precum și a întregii 
ordini de drept.

Referitor la vinovăție, aceasta 
există atunci cînd fapta care 
prezintă pericol social este să
vîrșită cu intenție sau din cul
pă ; cu intenție este a) cînd in
fractorul prevede rezultatul 
faptei sale, urmărind produce
rea cui prin săvîrșirea acelei 
fapte și b) cînd el prevede re
zultatul faptei sale și deși nu-l 
urmărește, acceptă posibilitatea 
producerii lui.

Merită să subliniem princi
piul, pe care se întemeiază noul 
cod, că pedeapsa are nu numai 
un caracter aflictiv (de constrîn- 
gere) așa cum este în codul bur
ghez dar și unul educativ in?

(Continuare in pag. a IV-a)

ILA SINCERITATE
I E foarte multă liniște în birou. 

Nu se aude nici un zgomot mai
puternic de afară, de dincolo de 
ferestrele larg deschise. Sîntem la

I
I
I
I
I
I
I

etaj și pînă aici totul ajunge voa
lat, muzical, fără strigăte, fără 
chemări, fără proteste. Un su
sur dulce și continuu care împa
că sufletul și îngreunează pleoa
pele. Poți să fii aproape sigur că 
pînă departe, dincolo de forfota 
străzii, în toate părțile, tot ceea 
ce este muncă, tot ceea 
ce se încadrează într-o formă de 
activitate oarecare și a fost pla
nificat prin programul de activi
tăți al Comitetului municipal Ti
mișoara al U.T.C., se desfășoară 
conform acestei planificări rigu
roase. Nici un pas mai la dreap
ta sau mai la stânga. Sîntem asi
gurați. Totul conform programu
lui.

Nimic de zis, e un plan fru
mos. Nu pentru corectitudinea cu

care a fost el dactilografiat, ci 
pentru concepția ordonată și cu
prinzătoare, pentru amploarea ce
lor opt secțiuni ale sale, care ur
mează cel puțin în mare, princi
palele direcții de activitate ale 
U.T.C.

— E un plan bine gîndit, re
cunoaștem noi.

— Ne-am străduit și ne vom 
strădui în continuare, zice Ion 
Bușe, secretarul comitetului mu
nicipal.

— Ne gîndim însă că fiecare 
subcapitol în parte, începînd cu 
educarea politico-ideologică a ti
neretului, cu formarea convinge
rilor marxiste despre muncă și 
viață, a acelor trăsături morale 
și cetățenești tipice generației 
noastre noi, și pînă la mișcarea 
sportivă de masă, acțiunile ca a- 
tare ar fi trebuit să-i cuprindă 
nu numai pe elevi, așa cum în

marea majoritate a cazurilor se 
petrec lucrurile acum.

— Să știți că am mers mult și 
în întreprinderi. Nu se prea vede 
în plan, n-am eu acum la înde- 
mînă nici exemplele concrete, 
dar ele există. Am făcut, să știți.

— Pe urmă, ne continuăm 
ideea, criteriul diversificării, al 
diferențierii acțiunilor după ca
tegoriile de vîrstă, de preocupări, 
de ocupații ale tinerilor, ar fi 
putut fi urmărit cu mai multă 
rîvnă.

— Asta da, aici aveți dreptate.
— Neajunsurile remediabile, 

conchidem noi, mai ales dacă ac
țiunile prevăzute în plan și orga
nizate pînă acum, s-au bucurat 
de răsunet, au avut un ecou fa
vorabil în masa de tineri.

— Au avut, ne asigură secre
tarul comitetului municipal. Au 
avut.

Ne interesăm, șl nu dlntr-o

8riga da 
,,Scîn teii 
tineretului"— 
N. 
D.

V.

ARSENIE, 
MA TALĂ, 
TACCIUr 

VĂDUVA
transmite:

din Timișoara
curiozitate ieftină, care din ele a 
stîmit comentariile cele mai vii, 
care a fost organizată și s-a des
fășurat în așa fel încît tinerii con
tinuă să vorbească despre ea, să 
și-o amintească.

— Nu știu exact, nu am date 
concrete. Și ezitând : Ar fi mai 
bine să o chemăm și pe tovarășa

Heintz Helga, locțiltoarea cu pro
blemele de școli.

Sîntem de aceeași părere, dar 
din cu totul alte motive. Cu cî- 
teva clipe înainte, în absența se
cretarului, din lipsa unei anteri
oare consultări, desigur, Lucian 
Sulea, locțiitor cu problemele de 
propagandă, ne vorbise cu re
gret de nerealizarea unor acțiuni 
solicitate de tineri, a căror orga
nizare exemplară și consecințe 
pozitive aveau să fie salutate 
însă de către secretarul comitetu
lui municipal. Puțin cît® puțin 
ajungem să ne dăm seama că 
cea mai mare parte a acțiunilor 
prevăzute în planul comitetului 
municipal Timișoara au un ca
racter limitat (se referă mai ales 
la elevi, într-o oarecare măsură 
la studenți și aproape deloc la 
celelalte categorii de tineri din 
oraș, în număr de 14 000), sînt în 
faza organizatorică sau se crede 
că ar fi într-o asemenea fază.

— Noi avem un plan pentru 
întregul an, ne spunea Heintz 
Helga, așa că, numai o parte din 
acțiunile prevăzute de noi au o 
adresă exactă și un termen pre
cis. Ceea ce se mai ivește rezol
văm pe parcurs.

In felul acesta, se naște cadrul 
să-i zicem oficial, al amînărilor

(Continuare In pag. a Vil-a)



citatea înglobînd întotdeauna va
lorile de primă mărime. Rațiunea 
pedagogică â numelor nu-și are"

Clasic este, după cum se știe, 
o noțiune variabilă, un ^perimetru 
deschis acceptăâlor. De “obicei rw.- -
în noțiunea de clasic intră i ostul atunci cînd discutăm des-
ideea de vechime și clasicii sînt pre tradiția, literară și influența
căutați mai ales în l;rQput.t Q$ti< ei asupra literatorii dd azi.

Litțrațufile a cuior istorie nu
mără sute de ani își pot permite 
să dea noțiunii de clasic un sens 
mai restrictiv și conservator^ gru- 

' pare selectivă posibilă îșțr-un 
cîmp de valori istorioe foarte bo
gat. Literatura română, se știe, 
este în formele ei culte o litera
tură recentă .(între primele scrieri 
‘românești demne de atenția cri-

cul temător refuză prezența cla
sicilor în viață, refugiindu-se în 
formula timpului care cerne va
lorile, neacceptînd *să includă 
printre cei consacrați o Jiterătură 
de dată maRrecentă. fî!

Un bilanț al manualelor de 
literatură română cle-a lungul 
timpului ar ÂlusU’ft 
elasticitatea noțiunii de clasic, va- 
riabilitatea ei. Fină la manualele 
lui Mihail Dragomirescu, Al. Ma- 
cedonski nu era încă studiat în 
școală, nu dusese încă fxus.. în pos
tura de clasic. Astăzi absența, lui 
dintr-vun manual de literatură ro
mână, dît de sumar, ar 4a socoti
tă regretabilă.

De altfel, termenul de clasic, 
înseamnă „oare se studiază ,în 
clasă", util școlii, ceea ce pre
supune la -scriitorul acceptat 
pentru studiu uu procent .jde, &• 
emplaritate, rplul unui model- De 
aici ideea că un clasic trebuie să 
fie un model, rășpîndit mai fi
les în mediul didactic unde ade
seori portretele scriitorilor sînt 
retușate sau simplificate pentru a 
servi ca modele exemplare.

Din cele spuse se poate obser
va că noțiunea de clasic are, da- . _ ___
torită întrebuințării, o semnifica- . acestui < fapt 
ție aproape restrictivă- Spunem că. 
o literatură se mînclrește in ge
neral cu clasicii ei, deși e mult 
mai normal să spunem că se 
mîndrește cu valorile ei. Adese
ori, . _ .
la ideea de valoare artistică a 
unui scriitor și poate prefera pe 
altul mai util. seppplui ^j^ctic. , 
Aria clasicității tiu acoperi‘ deci : 
în întregime aria valorilor lite
rare, deși în mod normal ele ar 
trebui să fie coincidente. Foarte 
mulți cînd se gîndesc la clasici se 
opresc numai așupra lui Alecsan? 
dri, Creangă, Eminescu, 6aragia- 
le, Delavrancea, Coșbuc, Goga. 
Dar clasici sînt și Liviu Rebrea- 
nu, Mihail Sadoveanu. Tiidof Ar
ghezi, Tudor Vianu, Lucian Bla
ga, Eugen Lovine&du, Camîl Pe
ri eseu, Hortensia Papadat Ben- 
gcscu, V. V.oicujescu, ,jȘ^orge 
Călinescu, Ion Barbu etc., clasi-

într-un moment în care se pu
neau premisele, incontestabil po- 
zitîve "dacă ne gîndim, de pildă 
la lucrările datorate lui Eugen 
Lovinescu, George Călinescu, 
Tudor Vianu, lucrări care conti
nuau și sintetizau o tradiție cri
tică prestigioasă.

Dat fiind timpul comprimat în 
care trăiește literatura română, și 
eforul ei de a trăi simultan pe 
mai cît mai multe canale artisti
ce, nu ne putem, desigur, mărgi
ni la vehicularea intensă a unui 
număr iestrîns de scriitori români 
sub cuvîntul că numai aceștia

râturi, poate sărăci atît de mult 
amintita diversitate stilisică obli
gatorie. Iată de ce este foarte 
bine că pe lingă numeroasele e- 
diții din poeziile lui Alecsandn, 
Anton Pann, Eminescu. Coș buc, 
Topîrceanu avem și ediții, unele 
destul de recente, din Baco via, 
Blaga, Barbu, Arghezi, V. Voicu- 
lescu, I. Pillat fără ca prin cei 
citați în rîndul al doilea să se 
epuizeze zonele de viu interes 
pentru poezia românească. La 
fel după cum în proză alături de 
C. Negruzzi, Russo, Delavrancea, 
Slavici, Caragiale, Creangă, Vh-

CULTIVAREA
CLASICILOR

ticului sau istoricului ei — 
șF. cărțile ultimului debutant 
în colecția Luceafărul măsurăm 
o vîrstă ce nu trece cu mult pes
te două sute de ani). Asupra 

s-au pronunțat 
,mai toți .criticii noștri. Ibrai- 
leanu constata înaintea primului 
război mondial, condițiile speciale 
de dezvoltare ale scriitorului ro- 

[ltură și literatură 
»vinescu susținea 

necesitatea de a accelera proce
sul de maturizare al literaturii 
române prin sincronizarea ei cu 
literaturile deja mature, implicit 
deci diversitatea stilistică. George 
Călinescu încerca primul bi
lanț exhaustiv al întregii istorii 
literare românești având drept 

' spț>p ‘semnalarea 'unei tradiții li
terare proprii și ’a unor posibili
tăți artistice specifice, tentativă 
căreia i se aliniază simultan și 
studiul, mai specios acesta, al 
tradiției artistice a prozei româ
nești, prin analizele lui Tudor 
Vianu; Războiul a surprins fe
nomenul literar românesc in 
plin proces de clarificare și

.îndrește cu valorile «i. AdesE- > mân într-o cultură 
i, manualul poate fi -rezistent ' tînăra. Eugen. Lovi:

sînt clasici. Valorile literare ro
mânești sânt mai numeroase de- 
cît cele numite de obicei clasice 
și e inevitabil să includem în 
aria clasicității toate marile va
lori ale literaturii române dacă 
vrem să facem din noțiunea de 
clasic o noțiune , operantă în pei
sajul literar. Există o competiție 
a clasicilor, a valorilor literare 
care cer audiența cititorului și a 
criticii specializate. Un autor es
te selectat de gustul general, al
tul nu.' Cititorul și criticul, cu 
atît mai- mult scriitorul, au drep
tul și libertatea opțiunii. E firesc, 
ea tuturor scriitorilor români care 
sînt valori literare, certe să li se 
creeze posibilitatea acestei audi
ențe postume. Este ți o binefacere 
pentru literatura prezentului a că
rei diversitate stilistică își poate 
găsi sprijinul într-o pluralitate 
artistică’ . anterioară. „Diversita
tea de stiluri" este o componen
tă organică a oricărei literaturi 
nu fără a se observă preponde
rența unui „stil** sau altuia. Ine
galitatea de tratament a scriito
rilor'de certă valoare ai unei lite-

huță, Sadoveanu, Brătescu-Voi- 
nești, s-au pus în circulație și 
ediții mai noi din Matei Cara
giale, Liviu Rebreanu, I. Marin 
Sadoveanu, G. Călinescu, Horten
sia Papadat Bengescu. Exclusivis- 
mele nu-s de bun augur nicăieri 
cu atît mai mult în sumarul pe 
care îl afișează o istorie a litera
turii fără eclipse. Vorbind de 
tratament mergem însă din
colo 
rări 
vența
re se „____ r ._________
altuia prin repetiție, la întreg fas
cicolul de mijloace care întreține 
longevitatea unui scriitor (arti
col de revistă, manual, monogra
fie, eseu etc.) Nu este prea greu 
de observat că o inegalitate de 
tratament a existat deși ultimii 
ani au remediat unele exagerări, 
că nu toți scriitorii marcanți se 
bucură de ediții în seria Clasicii 
români, că asistăm la reeditări 
înainte ca seria să-i cuprindă pe 
toți cei ce se cuvin să fie aici, că 
de multe ori cunoștința cu un 
autor important (să zicem Hor-

tensla Papadat Bengescu) est» 
parțială, că nu toți, scriitorii de 
mare notorietate se bucură încă 
de ediții de Opere complete, do
meniu în care avem abia cîteva 
ilustrări. Cultivarea valorilor lite
raturii române, a valorilor ei cla
sice nu poate fi, deci, redusă doar 
la criteriul numeric cantitativ, al 
cifrelor de tiraj. E adevărat că 
în dreptul lui Eminescu se pot 
cita milioane de exemplare, ceea 
ce este foarte bine. Dar aceasta 
nu este toată opera lui Eminescu 
ci mai ales poezia lui, după cum 
în cazul lui Liviu Rebreanu, nu 
avem același corpus de opere 
complete.

După cum dacă acceptăm ne
cesitatea tipăririi unei culegeri 
din critica lui H. Sanielevici, 
trebuie să ne gîndim că este cu 
atit mai necesară prezența în 
planurile editoriale a operei lui 
Eugen Lovinescu, din care nu 
avem nici o culegere, deși e ne- 
voie de mult mai mult, și la fel 
o reeditare mai amplă a lui Gt 
V râileanu (operație începută de 
I. Crețu în Biblioteca pentru 
toți, dar care trebuie dusă pînă 
la capăt).

O tradiție literară este cu atît 
mai viabilă și colaborarea cu 
fenomenul literar viu cu atît mai 
nestinjenltă cu cît competiția va
lorilor ei se desfășoară mai in
tens și mai puțin îngrădite de 
comodități și prejudecăți edito
riale.

M. UNGHEANU

TEATRE
SIMBATA 20 APRILIE 1968

Opera Română — Liliacul — ora 
19,30; Opereta — Văduva veselă
— ora 19,30; Teatrul Național 
sala Comedia — Oameni și șoa
reci — ora 19,30; Sala Studio
— Părinții teribili — ora 19,30 ; 
Teatrul de Comedie — Nicnic — 
ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" sala Schitu Măgureanu
— D-ale Carnavalului — ora 20 ; 
Sala Studio — Comedie pe întu
neric — ora 20 ; Teatrul Mic —
Amintirea a două dimineți de luni 
ora 20; — Compania de proză

Anna Proclemer — Giorgio Al- 
bertazzi din Roma la sala Pala
tului — Agamemnon — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara" sala Ma- 
gheru — Miracolul — ora 20 ; 
Sala Studio — Viziuni flamande
— ora 20 ; Teatrul „Barbu Dela
vrancea” — Morișca — ora 
19,30 ; Teatrul Evreiesc de stat
— Zece frați am fost — ora 20; 
Teatrul „Ion Creangă" — Cei 
trei mușchetari — ora 9; Teatrulu 
Țăndărică sala din Calea Vic
toriei — Papuciada — ora 17 ; 
Sala din str. Academiei — Vră
jitorul dm Oz — ora 17.

TELEVIZIUNE
SIMBATA 20 APRILIE 1908

• 17,30 — Pentru cei mici.
Lumea copiilor.

• 18,00 — Pentru noi, fe
meile !

• 18,30 — Curs de limba
spaniolă (lecția a 
12-a).

• 19.00 — Noile aventuri
ale echipajului 
Val-Vîrtej. Ex
pediție în Nord 
(I).

• 19,30 — Tejurnalul de
seară.

• 20.00 — Tele-enpiclopedie
• 21,00 — întîlnire cu... as

tă seară, Elena 
Clemei.

• 21,ÎS — Film serial, E-
vadatulț ultimul 
episod).

• 22.05 — Emisiune muzf-
cal-distractivă — 
Spectacol de pă
puși. — Numere 
de circ.

22,45 — Parada vedete-
lor. (Cliff 
chard).

Ri

23.00 — Telejurnalul 
noapte.

de

23,ÎS — Telesport.

CINEMATOGRAFE
EDDIE CHAPMAN AGENT 
SECRET

rulează la Patria orele 12 ; 15 ; 
18; 21 ; Luceafărul orele 9 ; 
11,15; 13,30; 16,15: 18.30; 20,45.

PRAȘTIA DE AUR
rulează la Feroviar orele 9; 
11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
Festival orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21.

APA CURATIVA
rulează la Excelsior orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

TOPKAPY
rulează la Modern orele 9,30 ; 
12,15; 15 30 ; 18,15; 21, Bucu
rești orele 9 ; 11,15 ; 13,45 ;
16.15 ; 18,45 ; 21, Melodia orele
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.

BINT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
rulează la Republica orele 
9,30 ; 11,45 ; 14,15 ; 16,30 ;
18.45 ; 21.

EU, EU, EU... ȘI CEILALȚI- 
rulează la Capitol orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.

PENTRU CÎȚIVA DOLARI IN 
PLUS

rulează la Victoria orele 9,15 ; 
12 : 15 : 18 : 20.45. Floreasca 
orele 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 18 ; 20.30, 
Tomis orele 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 
18 ; 20,45. Flamura orele 9 ; 
12 ; 15 ; 18 ; 20,45.

de simplele enume- 
și ne referim la frec- 
edițiilor, la importanța ca- 
acordă unui scriitor sau

I

ESEURI ÎN TUȘ

de N. Anestln

I ÎN VIZITA LA

Un înflăcărat 
patriot —

La 20 aprilie 1968 se împli
nesc 75 de ani. de la. moartea 
lui George Barițiu. Dacă mai 
adăugăm că ahul 1968 eȘfe' al 
130-lea an de la apariția Gaze
tei de Transilvania, o facem nu
mai pentru că această consecin
ță e binevenită pentru a sub
linia meritele unei activități 
cultural-politice excepționale.

G. Barițiu. născut în 1812 la 
Jucul de Jos, își face studiile 
la Trascău, Blaj și apoi la fa
cultatea de filozofie- a Acade- 
miei maghiare din Cluj.

"Va‘'fi’'profesor la Blaj, apoi 
la f Brașov.- In 1838 va scoate 
atei Foaia pentru minte, inimă 
și literatură și Gazeta de Tran
silvania, publicații de o însem
nătate capitală în istoria publi
cisticii românești și a luptei ro

mânilor transilvăneni pentru

GEORGE
independență și .unitate națio-, 
nală. <1. Barițiu a fost sufletul 
acestor publicații, stringind in 
ele semnături ale românilor de 
pe întreg teritoriul românesc. 
Ele au pregătit spiritele pentru 
revoluția de la 1848 in Transil
vania, la care G. Barițiu a 
fost unul din participanții de 
frunte. S-a remarcat și in ca
drul Asdciațiunii transilvănene 
pențTl literatura româna și cul
tura poporului român, a! cărui
*>rim stvretar a fost de ia în
temeiere (1861). Moare in 1893.

Propuriindu-si drept țel su
prem — slujirea poporului. 
George Barițiu. a cărui operă 
însumează peste 6 000 de titluri, 
care a adus o contribuție esen
țială la dezvoltarea publicisticii 
românești, a izbutit să adune 
în paginile revistelor editate In

BARIȚIU
Transiirama intelectuali patriotf 
de seamă din toate provinciile 
românești. Printre ace^^a se 
numărau Bâlcescu. Kogălnicea- 
nu, I. H Râdulescu. Alecsandri, 
August Treboniu Laurian. C. A. 
Resetti ș. a. G. Barițiu a mi
litat pentru desființarea rela
țiilor feudale pe care le consi
dera frine in cale progresului, 
pentru dezvoltarea industriei, a 
fabricilor (..izvoare noi de viată 
nouă, de viată buna >î de pu- 
tere-».- ri-a dăruit întreaga fla
cără a vieți; saSe slujirii idea
lurilor nobile ele unități: națio
nale ale poporului român.

Pentru că cei mai expresiv 
mod de a-1 cunoaște es‘e chiar 
opera lui. reproducem mai jos 
unul din elocventele sale arti
cole apărute in Foaie pentru 
miale, inimă și li te ratară.

...,J store in" este cuvfriț atît latinesc 
cît și mai vîrtoș elinesc și se traduce 
în limba noastră a căuta;'' â cerceta, a afla 
sau a spune, „enarrare“, un ce întîmplat. 
o întîmplare sau eveniment adevărat și-cu
noscut... Istoria .ttebuje să fie, numai spu
nerea sau înșirarea faptelor și a evenimen
telor care nu suferă nici o îndoială.

Ce om trebuie să fie istoricul sau 
scriitorul de istorie ? 
trîbulele unui istoric 
semnate, ----- .. ...
fi grea. Puțini se află care să fi răspuns 
des&vîrșit la acea chemare ; iar cei care 
și-au împlinit-o este cu dreptul să fie res
pectați ca niște învățători ai oamenilor, și 
numele lor este așa nemuritor ca și al 
eroilor și ca faptele acestora (lescrise de 
acei istorici. însă la scopul acesta se cere 
întrunirea celor mai multe talente și daruri 
tpirihiale și a inimii. Pentru că nu e de- 
ajuns ca istorioul să se apuce de adunarea, 
păstrarea cu mintea, alegerea, așezarea și 
compunerea materialelor istorice, adică a 
faptelor și a întâmplărilor, ci toate acestea 
trebuie să le împlinească cu sîrguință în
tinsă, să cunoască limbi mai multe în care 
s-au scris unele sau altele, să aibă o ținere 
de minte bogată și taie, o judecată matură 
și un gust curăț ; mai încolo se cere ca isto
ricul să pătrundă cu agerime la pricinile 
ascunse și la secretele pene înbordătoare și 
mișcătoare ale evenimentelor ; el are să se 
înalțe cu mintea sa la un punct de vedere 
de unde, cu ajutorul filozofiei și a cunoș
tinței sale de lume, de țări și de oameni să 
poată privi, a cuprinde și a prețui faptele și 
năzuințele oamenilor, caracterele, raportu
rile și interesele lor; unui istoric nu-i este

însușimile sau a- 
sînt foarte în- 

chemarea lui este mare

Iertat nicidecum a se orbi de prejudețe, de 
partide politice sau religioase, nici de vaza 
persoanelor, cf trebuie- să se înalțe mai 
presus de toate aceste și adevărul, să-l cu
noască de adevăr pretutindeni și tn tot 
timpul. Pieptul său trebuie să bată pentru 
fericirea oamenilor și a patriotflor ; el are 
să simtă ferbinte pentru patrie și libertate, 
să fie înflăcărat de tot ,ce e mare și bun 
și să cuteze a spune în fața lumii adevăru
rile de care e. străbătut El e dator a le vesti 
măcar de ar ști că cu aceea ar trage asu-

ISTORIA
pra-și mînia celor tari... și chiar prigoana 
și rușinarea însoțit A și de pierderea mijloa
celor vieții. Această iubire de adevăr curată 
și fierbinte este cea mai de frunte dorință 
a istoricului ; pentru că istoria fără adevăr 
își pierde toată însemnătatea, ea nu mai 
este istorie. Acela care își degradă condeiul 
spre minciună și lingușire poate că este un 
panegirist, un apărător de interes străin, 
un politic înșelător, dar istoric niciodată... 
Dacă istoricul ou acele mari însușiri mai 
unește și tăria cuvîntului, dacă limba sa 
este limpede și mult zicătoare ca ideile sale 
și vie ca simțul său, atunci ferice de o 
nație din a cărei «în poate ieși un Tu- 
ciaide, un Tacit, un Gibbon sau un loan.

Prețul s folosul istoriei este atît de prisos 
a vrea să-1 spui prio cuvinte, precît e de 
prisos a voi sâ arăți că razele și căldura 
soarelui siot neapărat trebuincioase și folo
sitoare vitelor și plantelor. Cînd scriem 
aceste, nu înțelegem numai o istorie deși 
prea adevărată, dar prea scurtă, uscată și 
flămicdă, compusă numai din nume și din 
numărul anilor, din dteva schimferi la tron 
și din bătălii rin geroase, d o istorie purtă
toare în sine de autremfnt mult mai bogat 
și mai scump.

— Au na este un bold firesc, care se 
deșteaptă în fiecare om ce%ași mai bine 
simțitor, a voi st ște de unde se trage el, 
seminția sa, nația sa. prin ce fel de păsuri 
fi nenorociri a trecut patria sa, cum au 
viețuit străbunii săi și altele ca aceste ? Au 
nu este un simț umilitor dnd pentru că nu 
ne cunoaștem trecutul, nu pricepem nid 
acumul ’) nu m putem ghid nimic pe 
viitor ? Au nu este scădere mare dnd pen
tru lipsa cunoștințelor istorice nu înțelegem 
bine nid o carte, nid o gazetă scrisă mai 
cu tact și cu judecată, nid o dezbatere 
parlamentară, tndt prea de multe ori ne 
aflăm în pericol de a ne arunca pe noi șl 
pe al noștri tn rătăciri rupătoare da cap P 
— Cîte simțuri nobile și scumpe deșteaptă 
istoria scrisă bine I Din toate acelea însem
năm numai iubirea de patrie ți Iubirea de 
libertate și cu atîta încheiem.

Foaie pentru minte...
VIII (1845) nr. 49. p. 389—391.

Prezentul.

HARALAMB ZINCĂ

CrtWJ 
KING
- ROMAN -

REZUMAT

Mihai Miroiu, vameș în portul Constanța, sosește în București 
pentru a-și petrece concediul. Se instalează în casa mătușei 
sale, Eufrosina Bănescu. Intîmplător, i se oferă prilejul de a o 
cunoaște pe Virginia Munteanu — funcționară la Direcția va
lutară a Băncii Naționale — de care se îndrăgostește. Intr-una 
din zile, Mihai Miroiu dispare in chip misterios. Cazul 1 se 
încredințează tînărului căpitan de miliție, Liviu Roman. După 
primele cercetări, moartea Eufrosinei Bănescu, pe cît de subită 
pe atît de misterioasă, complică brusc situația.

Pe lingă Roman trecu un taxi. îl opri șl se urcă în el.

- 41 -

— încotro ? îl întrebă șoferuL
Roman rămase o clipă gînditor. Șoferul repetă Întrebarea.
— Pe Lipscani, la Banca Națională, zise, neștilnd încă exact 

ce avea să întreprindă.
îi păru rău că urcase în mașină : soarele încinsese caroseria 

și se simțea de parcă ar fi urcat într-un cuptor. Sudoarea îi 
șiroia fără contenire. „De ce mă duc la Banca Națională ? se 
întreabă ștergîndu-și mereu, cu un gest mecanic, fața asudată. 
Ca s-o consoleze pe Virginia Munteanu ? Nefericita, într-un 
răstimp atît de scurt, i-a dispărut logodnicul, și-a pierdut vii
toarea soacră... Și chiar dacă ipoteza mea cu mașina a căzut, 
tot necesită un răspuns întrebarea : ..De unde a știut aducă
torul scrisorii ora exactă cînd Miroiu va pleca de acasă ?“ 
Aseară, la tefefon. bătrîna m-a asigurat că n-a pomenit nimănui 
de întîlnirea pe care Miroiu o avea în ziua aceea cu Virginia 
Munteanu. în schimb. Virginia Munteanu i-a vorbit colegului 
ei, Marin Iliescu. Uf... cald mai e...! Cu omul ăsta n-am apucat 
încă să stau de vorbă. Este cel care i-a făcut Virginiei Mun
teanu cunoștință cu Miroiu. Uf ! un duș rece nu mi-ar strica...'

La Banca Națională însă, îl aștepta o surpriză. Virginia Mun
teanu nu era la ghișeu. îi ținea locul o colegă. Cu multă ama
bilitate, îl informă că Virginia Munteanu fusese învoită de 
către șeful serviciului.

— Pentru multă vreme T
— Pentru două ceasuri.
— Și e de mult plecată î întrebă Roman privind-o cu un 

surfs pe care și-1 știa cuceritor.
— Să fie un ceas, răspunse tînăra funcționară, roșind din 

pricina felului cum i se zîmbea și era privită.
(„O să-ți scot ochii. îl amenințase Llli într-o seară. Să nu 
te mai,, uiți așa la femei !“ „Fată dragă, se apărase el, sînt 
în exercițiul funcțiunii. în cazul de față, privirea mea este pro
fesională". ..N-ai vrea să te uiți și la mine la fel de „pro
fesional" ?**)

— Unde aș putea să-1 găsesc pe șeful serviciului dumnea
voastră ?

Fata se oferi să-1 cheme șl Roman puse politețea acesteia pe 
seama surîsuiui său profesional. „Unde o fi plecat Virginia 
Munteanu ? De ce s-o fi învoit pentru două ceasuri ? ’“.

Tînăra și simpatica funcționară reveni la ghișeu însoțită de 
un bărbat trecut de cincizeci de ani, cu părul rar șl cărunt. 
Mergea greoi șl puțin adus din spate. Se uită la Roman peste 
ochelarii pe care, cu siguranță nici în timpul somnului nu 
și-i sco\ea. Doi ochi de un verde spălăcit îl fixau întrebător.
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STUDENT-CLUB:

Pianistul lănci Korossy

Contrabasistu! Johnny Răducanu

Bateristul Nicolas Moraru

CAFENEAUA
LITERARĂ:

Actorul Dorin Dron

Poetul Marin Tarangul

Actorul Emil Hossu

— Sînt căpitanul de miliție Liviu Roman. Unde am putea 
să stăm puțin de vorbă ?

— Vă rog să poftiți la mine în birou, îl invită șeful ser
viciului fără prea multă plăcere. Roman Insă nu se împiedică de 
aceet amănunt. îl urmă dincolo de „bariera" ghișeelor.

Cinci minute mai tîrziu. Tudor Voiculescu, șef de serviciu la 
Banca Națională, se străduia să răspundă cît mai exact și 
mai prompt la întrebările căpitanului.

— Era foarte necăjită... Lucrează în serviciul meu de doi 
ani, dar niciodată n-am văzut-o în halul ăsta. Era albă la 
față ca varul. Tremura. Mi-a spus că a primit un telefon 
și că neapărat trebuie să se ducă pînă într-un loc. N-am 
întrebat-o unde și de ce. Nu aveam nici un motiv s-o fac. 
Tovarășa Munteanu n-a abuzat niciodată de bunăvoința mea. 
în cei doi ani de serviciu n-a lipsit nemotivat, ci numai pe 
bază de certificat. Și apoi, prea arăta jalnic...

— Care îi sînt obligațiile ? se interesă Roman și ceru per
misiunea să-și aprindă o țigară.

— Serviciul nostru este unul valutar... Ea cunoaște la per
fecție trei limbi — franceza, engleza și rusa. Lucrează cu 
străinii care se prezintă la ghișeu pentru schimbul de valută... 
Este o funcționară eminentă, preciză șeful măsurîndu-1 pe ofițer 
deasupra ochelarilor. Nu țin minte să fi primit vreo reclamație 
ța adresa ei.

— Dacă înțeleg bine — Iar dacă nu înțeleg bine, vă rog 
să mă corectați — ea are de-a face atît cu valuta străină, cît 
și cu leișorii noștri românești.

— Exact, la ea se depune cecul sau valuta forte, cu docu
mentele respective. Din mina ei. cel în cauză primește leii,.,

<— Mulțumesc. La controalele din ultima vreme cum a ieșit ?
— Perfect. Evidența documentelor la zi, a sumelor de bani 

pe care le manipulează de asemenea. Repet: este o funcționară 
excelentă și foarte cinstită.

Roman întîlni ochii de un verde spălăcit al șefului de ser
viciu ; în ciuda răspunsurilor sale calme și sigure, omul își 
stăpînea cu greu neliniștea stîrnită de cele cîteva întrebări 
ale ofițerului de miliție.

— încă o întrebare, dacă sînteți amabil... Unde îl pot găsi 
pe tovarășul Marin Iliescu ?

—- O, nu-i o problemă prea complicată, spuse funcționarul, 
bucuros că vizitatorul anunța astfel că nu mai avea să-i pună 
nici o altă întrebare. O să vi-1 aduc chiar eu... Așteptați o 
clipă.
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TREI GRĂSUNI
rulează la Lumina orele 9,15 ; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, 
Dacia orele 8,30—15,30 în con
tinuare ; 18,15 ; 20.45.

FRAGII SĂLBĂTICI
rulează la Central orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.

VALETUL DE PICA
rulează la Union orele 15,30 ; 
18 ; 20,30 ; duminică ora 10.

TOM ȘI JERRY
rulează la Doina orele 9 ;
10.30 ; 12 ; 13,30 : 16 : 18.15 ;
20.30, Bucegi orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30.

RĂPIREA FECIOARELOR
rulează la Grivița orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, 
Giulești orele 10 ; 15,30 ; 18 ;
20.30.

ÎNTOARCE-TE !
rulează ia înfrățirea între po
poare orele 16 ; 18.15 ; 20.37^

CAPCANA
rulează la Buzești orele 15,30 ; 
18 : 20.30.

LEUL AFRICAN
rulează la Unirea orele 15,30 ; 
18 ; 20,30. Lira orele 16 ; 18 ; 
20.

POST-SEZON
rulează la Drumul Sării orele 
15 ; 17,30 ; 20 ; duminica ora 11.

DOCTORUL AUMĂDOARE 
rulează la Cotroceni orele
15.30 ; 18 ; 20,30.

MUZICANTUL
rulează la Volga orele 10; 12; 
14 ; 16.15 ; 18.30 ; 20.45.

HOCUS-POCUS
rulează la Gloria orele 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

CU TOATA VITEZA, ÎNAIN
TE !

rulează la Aurora orele 9 ' 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,30.

CELE TREI NOPȚI ALE UNEI 
IUBIRI

rulează la Miorița orele 9; 
11,15 . 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20.30.

BLESTEMUL RUBINULUI NE- 
IGRU

rulează la Moșilor orele 15,30 ; 
18 ; 20.30.

DOUA BILETE LA MATINEU 
rulează la Popular orele 15,30; 
18 : 20.30.

JOCURI NESCHIMBATE 
rulează la Munca orele 16 ; 
18 20.

SFÎNTUL LA PÎNDA
rulează la Flacăra orele 15,30; 

18; 20,30. Cosmos orele 14,30; 
16,30 ; 18,30 ; 20,30.
O LUME NEBUNA, NEBUNA, 
NEBUNA

ruleaxl la Arta orele 8—14 în 
continuare ; 17 ; 20,15.

AM ÎNT1LNIT ȚIGANI FERI
CIȚI

rulează la Vitan orele 15,30 ; 
18 : 20,30, Pacea orele 15,45 : 18 : 
20,15.
NOAPTEA NUNȚII IN PLOAIE 

rulează la Rahova orele
15.30 ; 18 ; 20,30.

ÎMPUȘCATURI PE PORTATIV 
rulează la Progresul orele
15.30 ; 18 : 20,30.

KSCROC FARA VOIB 
rulează la Ferentari orele 
15,30 ; 18 ; 20,30.

1NNOURARE TRECĂTOARE 
rulează la Pacea orele 16 j 
18 ; 20.

VALETUL DE PICĂ
rulează la Crîngași orele 15,30; 
18 ; 20,30.

Roman nu-1 refuză. Urmărindu-i mersul legănat și greoi, își 
spuse că sînt ființe predestinate încă din scutece să crească 
funcționari, iar apoi să devină șefi de serviciu și că o asemenea 
ființă era^ și Tudor Voiculescu. Acesta nu zăbovi prea mult, 
dar se reîntoarse singur, zîmbind stingherit și parcă rușinat : 

N-aș vrea, tovarășe Roman, să vă formați o părere proastă 
despre noi, funcționarii Băncii... Aflu și eu acum, nu fără 
surprindere, că și Marin Iliescu s-a învoit să se ducă la Poli
clinică,,. urmează, ml s-a spus, un tratament... N-a revenit încă...

Roman nu-și țrădă nedumerirea, se arătă chiar înveselit de 
absența lui Marin Iliescu. „Nu-i nimic dacă lipsește", exprima 
fața sa rotundă, deschisă și comunicativă.

•— Vă mulțumesc pentru amabilitate... iar dacă nu vă vine 
greu, vă rog să spuneți tovarășei Virginia Munteanu că am 
căutat-o și că o rog să-mi telefoneze... Știe ea unde...

Tudpr Voiculescu îl conduse pînă în sala mare și răcoroasă 
a băncii. Acolo se despărțiră. înainte de a părăsi incinta clă
dirii. Roman urmări un timp, de la distanță, o operație de 
schimbare a valutei. Un englez cu o statură atletică. îmbrăcat 
într-un costum ușor de vară, prezenta, odată cu un cec tip, 
și pașaportul țării sale. Străinul trăgea din pipă, interesat și 
dînsul de îndeletnicirea funcționarei.

III. CE S-A ÎNTÎMPLAT?
în jurul orei zece, pe cînd Roman stătea de vorbă cu Victor 

Celmare, Virginia Munteanu primi un telefon. „Vergi, tu ești ? 
Săru’mîinile", auzise ea o voce cunoscută- „Da. eu sînt !“ răs
punsese. După un al doilea schimb de cuvinte, colega dtf ghișeu 
o văzuse cum se îngălbenește. Se repezise la ea s-o ajute, 
dar Virginia Munteanu îi dăduse de înțeles că nu mai are 
nimic, deși mina în care ținea receptorul îi tremura fără con
tenire. Recunoscuse, la celălalt capăt al firului, vocea lui Miroiu 
și simțise cum, dintr-o dată, tot sîngele 1 se scurge din vine. 
„Unde ești ? întrebase ea cu vocea stinsă. Te-am căutat peste 
tot". „Vergi, o șă afli totul, ocolise celălalt răspunsul. Am mare 
nevoie de tine.* „Ai auzit de tanti ?“ „Vergi, învoiește-te pen
tru o oră și așteaptă-mă la tine acasă. Am să vin și eu... Nu 
mă lăsa... am mare nevoie de tine... Nu mai pot vorbi...". Mi
roiu curmase brușe convorbirea, cea ce o speriase pe Virginia 
Munteanu și mai rău. Nu izbutise să se mal țină pe picioare 
și se lăsase vlăguită în fotoliu.

(Continuare în numărul de MIERCURI)
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CONFERINȚA PE ȚARĂ A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. '!)

cu acest prilej lucrări de înaltă 
măiestrie artistică, opere in
spirate din trecutul și prezen
tul poporului nostru, din fru
musețile naturii patriei, crea
ții de valoare aparținînd tu
turor generațiilor de artiști 
plastici din România.

Succesele în arta noastră 
plastică au fost relevate atît 
în presă cît și în dezbaterile 
conferinței și ele se. bucură de 
aprecierea caldă a întregului 
popor. O serie de delegați 
care au luat cuvîntul în 

conferință, cît și criticii și 
artiștii care s-au pronunțat în 
cadrul discuțiilor desfășurate 
în prealabil în coloanele presei 
au evidențiat pe bună drep
tate și unele neajunsuri în ac
tivitatea artiștilor plastici, au 
făcut critici la adresa unor 
lucrări neizbutite, a unor ten
dințe de îndepărtare de reali
tate, de golire a artei de con
ținut, de mesaj social-uman. 
In cadrul discuțiilor s-a 
subliniat necesitatea dezvol
tării spiritului de responsabi
litate a fiecărui artist față de 
rodul muncii sale, a sporirii 
eforturilor pentru maturizarea 
talentului, pentru îmbunătăți
rea mijloacelor de exprimare, 
pentru oglindirea mai preg
nantă a vieții și activității 
poporului român, pentru con
tribuția tot mai activă a artei 
plastice la formarea omului 
nou al societății socialiste. (A- 
plauze).

Aspirațiile spre perfecțio
nare, spre desăvîrșire sînt 
proprii întregii noastre socie
tăți. Congresul al IX-lea al 
partidului, după cum știți, 
a deschis perspective largi 
îț toate domeniile vieții 
s'ociale, iar recenta Con
ferință Națională a dezvoltat 
și concretizat în mod creator 
directivele Congresului. în 
prezent, partidul nostru con
duce o vastă activitate de 
adaptare a întregii organizări 
economice, administrative, a 
formelor și metodelor de 
muncă la cerințele noi ale vie
ții, ale practicii construcției 
sociale. Perioada desăvîrșirii 
socialismului nu e numai o 
perioadă de intensă dezvoltare 
a forțelor de producție, ci și 
de continuă perfecționare o. a 
relațiilor de producție sociale, 
de creare a condițiilor pentru 
valorificarea superioară a în
tregului potențial material și 
spiritual al națiunii noastre 
socialiste.

După cum știți, partidul și 
statul iau măsuri pentru îm
bunătățirea conducerii și pla
nificării economiei în vederea 
dezvoltării neîntrerupte a ba
zei tehnico-materiale a. socia
lismului, a producției de bu
nuri materiale — sfera princi
pală ce determină progresul 
social, creșterea nivelului de 
civilizație și, bunăstare al so
cietății. Unul din obiectivele 
centrale ale partidului și gu
vernului îndreptate spre acest 
scop, care găsesc un puternic 
ecou în rîndurile oamenilor 
muncii, este ridicarea calitati
vă a întregii activități econo
mice.

Prin munca harnică, plină 
de abnegație a clasei munci
toare, a țărănimii, a Intelec
tualității, a tuturor cetățeni
lor, fără deosebire de naționa
litate se dezvoltă într-un ritm 
susținut industria socialistă a 
patriei, se ridică nivelul agri
culturii de stat și cooperatiste, 
crește continuu avuția mate
rială a națiunii noastre. Vastuî 
program constructiv elaborat 
de Congresul al IX-lea, planul 
cincinal de dezvoltare econo
mică a patriei se înfăptuiesc 
eu succes ; am putea spune că 
cu fiecare an, cu fiecare lună, 
cu fiecare zi ce trece, țara 
noastră devine tot mai bogată. 
România socialistă este tot 
mai puternică și mai înflori
toare. (Aplauze îndelungate).

Superioritatea orînduirii so
cialiste constă în aceea că, des- 
ființînd exploatarea omului de 
către om, asigură egalitatea în 

fapt a tuturor membrilor so
cietății, posibilitatea manifes
tării plenare a energiei și ta
lentului fiecărei personalități 
în viața socială, spre binele 
patriei. O atenție neslăbită a- 
cordăm dezvoltării și perfec
ționării continue a democra
ției socialiste. Tot ceea ce în
treprindem astăzi în țara noas
tră poartă girul asentimentu
lui întregului popor, exprimă 
interesele vitale fundamentale 
ale tuturor categoriilor popu
lației, reprezintă o chintesen
ță a înțelepciunii și voinței co
lective a națiunii noastre so
cialiste. (Vii și puternice a- 
plauze). Una din particulari
tățile principale ale demo
crației noastre socialiste, a- 
supra căreia partidul pune 
un accent tot mai puternic, 
este dezbaterea largă a prin
cipalelor măsuri și hotărîri 
care privesc destinele țării, 
participarea intensă a maselor 
la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a 
României, la conducerea și re
zolvarea multiplelor treburi 
ale statului. Această largă 
participare la viața socială,’ la 
stabilirea soluțiilor de dezvol
tare corespunzător condițiilor 
țării noastre, intereselor po
porului român incumbă o înal
tă responsabilitate tuturor ce
tățenilor, închinarea tuturor 
eforturilor lor intereselor su
preme ale patriei, dezvoltarea 
respectului civic față de legile 
țării, față de legalitatea noas
tră socialistă. (Aplauze).

Cunoașteți, de asemenea,-că 
România se afirmă tot mai ac
tiv în viața politică interna
țională, militînd cu toate for
țele în sprijinul aspirațiilor 
progresiste ale tuturor popoa
relor, pentru socialism, demo
crație și pace. Dezvoltăm legă
turile de prietenie frățească cu 
toate țările socialiste, cu parti
dele comuniste și muncitorești 
și cu alte 'forțe democrate-» și 
progresiste contemporane, lăr
gim colaborarea cu toate țările 
lumii, indiferent de orînduirea 
lor socială. în întreaga sa ac
tivitate internațională țara 
noastră promovează cu fermi
tate și consecvență principiile 
independenței și suveranității 
naționale, egalității în drep
turi și neamestecului în tre
burile interne — principii pro
fund echitabile, a căror res
pectare a devenit una din pro
blemele de bază ale contemno- 
raneității, una din condițiile 
principale ale menținerii păcii 
m lume. Politica noastră ex
ternă corespunde intereselor 
naționale ale României și, în 
același timp, cauzei generale 
a socialismului, intereselor 
mișcării revoluționare, antiim- 
perialiste de pretutindeni. 
Există o unitate indisolubilă 
între politica internă și exter» 
nă a partidului și statului, am
bele reflectând țelurile funda
mentale ale’.paffiei noastre so
cialiste — detașament activ al 
sistemului socialist mondial, 
al Juntei pentru progres și' 
pace în lume. (Vii aplauze).

Indeplinindu-și misiunea sa 
istorică în România, partide* 
nostru comunist pleacă de lț 
premisa că știința și cultura 
sînt părți componente indiso
lubile ale procesului de edifi
care socialistă și comunistă a 
țării. Răspîndirea științei 
culturii în masele largi,- ridi
carea nivelului de cunoștințe 
generale ale întregului popor 
reprezintă o premisă hotărî- 
toare pentru atingerea stadiu
lui superior al societății noas
tre — comunismul, pentru 
crearea condițiilor ca oamenii 
să poată face să țîșnească din 
ce în ce mai bogat izvoarele 
avuției materiale și spiritua
le ale patriei noastre. Nu
mai pe baza înfloririi ne
întrerupte a artei și culturii 
și a propagării largi a acestora 
în mase se poate accelera pro
cesul de lichidare a vechilor 
mentalități, de ridicare a con
științei- socialiste a oamenilor 
muncii.

Socialismul este opera co
mună a tuturor membrilor so
cietății, fie că lucrează cu bra
țele sau cu mintea, la orașe 
sau la sate, rodul îmbinării 
armonioase a eforturilor oa
menilor muncii din toate do
meniile vieții sociale. Alături 
de clasa muncitoare, de țără
nime, intelectualitatea țării 
noastre participă activ la con-, 
ducerea treburilor statului, 
muncește cu elan, împreună 
cu întregul popor, pentru dez
voltarea multilaterală a pa
triei, pentru ridicarea genera
lă a culturii noastre, pentru 
edificarea cu succes a societă
ții socialiste și comuniste. (A- 
plauze puternice).

Așa cum s-a relevat pe drept 
cuvînt în cadrul <onferiței, 
regimul nostru a creat condiții 
de dezvoltare a artei care nu 
au fost cunoscute niciodată în 
trecut în România, a făcut și 
face eforturi însemnate pentru 
întărirea bazei materiale a 
vieții cultural-artistice. în a- 
celași timp, partidul și statul 
încurajează dezvoltarea ne- 
stînjenită a personalității tu
turor artiștilor, o amplă 
și laborioasă activitate de 
cercetare și experimentare ar
tistică pentru perfecționarea 
continuă a măiestriei, a mij
loacelor de exprimare, o largă 
diversitate de stiluri și manie
re de creație care să îmbogă
țească și să lărgească continuu 
paleta artei noastre contem
porane. (Aplauze). Este de la 
sine înțeles că, așa cum nici 
un domeniu al vieții social» 

~ nu stă pe loc, nu se mortifică, 
ci urmează o linie de neîntre
ruptă dezvoltare dialectică, 
tot astfel nici arta nu se poate 
închide în canoane și tipare 
stabilite o dată pentru totdeau
na, nu se poate opri din evolu
ția ei la un anumit stadiu. Le
gile progresului impun artei 
noastre socialiste să parcurgă 
un neîntrerupt proces de dez
voltare și perfecționare. Fiind 
puternic influențată de dina
mica dezvoltării societății, de 
progresele obținute în dome
niile atît de vaste ale cunoaș
terii, de evoluția gîndirii și 
sensibilității omului, arta pro
gresează și se primenește ne
încetat, aspirînd spre forme 
mereu mai înalte de expri
mare, spre un conținut tot mai 
bogat. Numitorul comun al ar
tei noastre socialiste este con
cepția filozofică marxist-leni- 
nistă, idealul de înaltă respon
sabilitate socială al artistului 
socialist. Este de notorietate 
generală faptul că semnul 
distinctiv al marii arte a fost 
întotdeauna și continuă să fie 
exprimarea celor mai nobile 
aspirații ale omenirii, confun
darea artistului cu cele mai 
progresiste, mai revoluțio
nare idealuri ale epocii în 
care trăiește și creează, cu nă
zuințele și interesele supre
me ale poporului său, căruia 

. trebuie să-i închine întreaga 
existentă, întregul său talent, 
în cadrul conferinței, nu- 
meroși tovarăși, atît din rîn- 
-dul generației vîrstnice cît și 
al celei tinere, au subliniat că 
arta trebuie închinată poporu
lui, făuritorul tuturor valori
lor sociale, că ea trebuie să se 
adreseze celor mulți, să-i a- 
jute și să le lumineze mintea și 
cugetul, să se ridice spre înțe
legerea cît mai profundă a fru
mosului. Aceasta indică serio
zitatea și profunzimea dezba
terilor, constituind în același 
timp o garanție că în viitor 
arta noastră plastică se va a- 
firma tot mai puternic ca fac
tor activ în progresul general 
al patriei socialiste. (Aplauze 
îndelungate).

Istoria demonstrează că din 
tot ce s-a creat pe planul arteî 
de-a lungul timpurilor, uma
nitatea a selectat și păstrat în 
patrimoniul culturii universa
le operele în centrul cărora 
s-au aflat omul, viața, natura, 
realitatea multilaterală a exis
tenței. Nu au rezistat în fața 
timpului — supremul judecă
tor al oricărei activități uma

ne — lucrările artiștilor care 
au ignorat realitatea sau nu 
au înțeles-o, care s-au închi» 
în „turnul de fildeș", care 
și-au propus să creeze numai 
pentru o mînă de „aleși".

întotdeauna s-au înfruntat 
în artă curente și concepții 
diferite, opuse, însă istoria ne 
arată că din aceste înfruntări 
nu a învins moda, prin na
tura sa efemeră, ci au trium
fat și au dăinuit operele ar
tiștilor în care s-au reflectat 
cu profunzime și cutezanță 
frământările societății, idealu
rile și aspirațiile omenirii, lu
crările artiștilor care, inovînd, 
revoluționînd arta, au pus-o 
în slujba umanității, a progre
sului, a dreptății, libertății și 
fericirii omului pe pămînt. (A- 
plauze)

Lumea contemporană oferă 
tabloul unor puternice încleș
tări și ciocniri între orînduirea 
veche și concepția nouă despre 
organizarea societății umane, 
între forțele retrograde, reac
ționare, și forțele noului, ale 
progresului, între ideologia 
proletariatului și cea a bur
gheziei, între diferite curente 
filozofice. Desigur, aceste a- 
dînci frămîntări sociale nu pot 
să nu se reflecteze, într-un 
mod sau altul, și în artă, să 
nu-și pună amprenta asupra 
curentelor existente în dome
niul creației artistice. Există 
în epoca noastră, în toate ță
rile lumii, artiști de seamă 
care-și închină eforturile crea
toare cauzei libertății și in
dependenței popoarelor, idea
lului nobil al păcii, salvării 
societății umane de dezastrul 
unui război nuclear, care-și 
ridică cu putere glasul în a- 
părarea exploataților și asu- 
priților, împotriva forțelor 
reacționare ce se opun pro
gresului social. Artei pă
trunse de responsabilitate so
cială i se opun însă și 
astăzi — și nu mă refer 
numai la arta plastică, ci 
la toate genurile artistice — 
curente care neagă necesitatea 
preocupării pentru om, care 
cultivă forme și imagini în 
sine, lipsite de orice mesaj so- 
cial-uman. Cauzele care ge
nerează asemenea orientări 
sînt desigur complexe și ele 
nu pot fi cuprinse într-o de
finiție unilaterală, simplifica
toare. Dar printre acestea se 
înscriu și concepțiile filozofice 
care consideră omul și existen
ța o absurditate, un nonsens 
și care închid orice perspec
tivă de înțelegere a semnifica
ției vieții și a luptei duse în 
cadrul societății umane pentru 
o viață mai bună. Așa cum s-a 
spus, pe bună dreptate, în 
conferință, prin asemenea con
cepții societatea capitalistă de 
azi încearcă să-i izoleze pe ar
tiști de principalul beneficiar 
al creației lor — publicul larg, 
poporul. Ca întotdeauna, însă, 
și în epoca noastră, arta cu 
cea mai largă rezonanță este 
arta creată pentru om, pentru 
înălțarea lui spirituală, arta 
izvorîtă din clocotul vieții so
ciale, din marile frămîntări ale 
omenirii contemporane, din 
dorința oamenilor de a trăi 
mai bine și mai frumos.

Noi trăim într-o societate 
nouă, în care relațiile sociale 
dintre oameni s-au schimbat 
în mod radical, în care a fost 
lichidată pentru totdeauna ex
ploatarea omului de către om 
cu întregul ei cortegiu de fe
nomene și manifestări nefaste, 
în societatea noastră exercită 
o puternică influență asupra 
gîndirii oamenilor filozofia 
materialistă, dialectică — 
principală armă ideologică a 
poporului în lupta pentru o 
viață mai bună și mai feri
cită. în țara noastră se afirmă 
cu putere principiile umanis
mului socialist, a cărui esență 
este eliberarea de exploatare, 
lichidarea inegalității sociale 
și, pe această bază, înflorirea 
multilaterală a personalității 
omului, valorificarea în cîmpul 
social, spre binele colectivită
ții, a capacității și talentului 
fiecărui membru al societății, 

a întregului potențial uman al 
patriei. (Aplauze),

Inspirîndu-se din acest nou 
climat filozofic și social, arta 
țării noastre poate aduce în 
concertul internațional o bo
gată și valoroasă contribuție 
originală. Societatea noastră 
socialistă oferă un teren ne
limitat de manifestare a 
forței de creație, a talen
tului și ingeniozității artiș
tilor. Marile transformări re
voluționare care au schimbat 
din temelii structura și înfă
țișarea societății, suflul înnoi
tor care a cuprins toate com
partimentele vieții, deplasările 
adînci care au loc în etica 
socială, în viața spirituală a 
omului, oferă artiștilor teme 
și subiecte de o mare gene
rozitate și forță emoțională, 
pot germina creații de mare 
valoare și durabilitate, în 
toate genurile artei.

în cadrul conferinței s-a 
subliniat că artistul trebuie să 
fie legat trup și suflet de in
teresele patriei socialiste, că 
idealul său cel mai înalt este 
de crea o artă a acestei țări, 
a acestui popor, o artă care să 
răspundă necesităților acestui 
măreț moment istoric pe care 
îl trăiește România. Aceasta 
oglindește înalta conștiință pa
triotică de care sînt animați 
artiștii din țara noastră, defi
nește crezul propriu artistu
lui cetățean. Pentru abordarea 
temelor majore ale actualită
ții, pentru realizarea unor o- 
pere reprezentative ale timpu
lui nostru este necesar ca ar
tistul să cunoască viața și 
preocupările poporului, activi
tatea tumultuoasă de edificare 
a orînduirii noi, oamenii în
nobilați de idealul socialis
mului, care înfăptuiesc cu elan 
politica partidului, ridicînd pe 
noi culmi de civilizație patria 
noastră (Aplauze). Toate aces
tea impun, totodată, artiștilor 
să participe activ .la întreaga 
viață socială, la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a țării.

în cadrul societății româ
nești, un rol de mare însemnă
tate în conducerea și rezolva-’ 
rea diferitelor probleme ale 
obștei artiștilor, în educația co
munistă și cetățenească a aces
tora îl au uniunile de creație. 
Ele trebuie să organizeze dez
baterea vie a problemelor con
cepției despre artă, să anali
zeze problemele majore ce tre
buie să facă obiectul artei 
noastre contemporane. Numai 
astfel se poate asigura progre
sul continuu al creației artis
tice, triumful concepției despre 
viață a clasei muncitoare, a 
poporului român constructor 
al socialismului, concepție în 
stare să fertilizeze inteligența, 
talentul și fantezia tuturor 
oamenilor de artă. Fără în
doială că dezbaterile confe
rinței, propunerile și suges
tiile delegaților vor duce la 
îmbunătățirea activității Uni
unii dumneavoastră și, în ace
lași timp, se vor resimți 
în mod pozitiv în noile 
opere de artă care vor vedea 
lumina zilei în viitor. Con
ferința a pus în fața comite
tului nou ales, a biroului Uni
unii îndatoriri de mare răs
pundere, de îndeplinirea că
rora depinde în mare măsură 
dezvoltarea continuă a crea
ției plastice din țara noastră. 
Permiteți-mi să felicit în nu
mele conducerii de partid și 
de stat noul comitet al Uniunii 
Artiștilor Plastici, biroul, pe 
președintele de onoare și pe 
președintele activ al Uniunii, 
să le urez succes în îndeplini
rea sarcinilor ce le-au fost în
credințate de conferință, a în
datoririlor pe care le au în 
fața poporului român. (A- 
plauze puternice). în conferin
ță au fost ridicate, numeroase 
probleme privitoare la sarci
nile ce revin Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
unor organe centrale și locale 
de stat, la relațiile cu celelal
te uniuni de creație ; este ne
cesar ca Comitetul de Stat 

pentru Cultură șl Artă să exa
mineze cu atenție și seriozita
te problemele ridicate, asigu- 
rînd soluționarea lor cores
punzătoare și la timp.

în conferință s-a vorbit, de 
asemenea, de rolul ce revine 
publicațiilor culturale în viața 
artistică. Este de la sine în
țeles că libertatea de creație, 
garantată în societatea noas
tră, nu implică pasivitate din 
partea presei, a criticii de spe
cialitate, a uniunilor, față de 
orientarea pe care o capătă 
unul sau altul dintre genurile 
artistice, față de conținutul 
operelor de artă. Critica litera
ră și artistică, presa, radioul, 
televiziunea și celelalte in
strumente de propagandă 
existente în societatea noastră 
au datoria să afirme cu putere 
principiile înaintate ale artei, 
să ia atitudine critică împo
triva unor tendințe nesănă
toase în artă, să promoveze cu 
convingere și pasiune operele 
de valoare certă, inspirate din 
realitățile țării noastre, să 
contribuie activ la orientarea 
artei patriei noastre spre 
idealurile nobile ale umanis
mului socialist. Este necesar 
să crească spiritul de răspun
dere al criticilor și al organelor 
și instituțiilor culturale față 
de modul în care se dezvoltă 
arta noastră, față de felul cum 
se continuă tradițiile înaintate 
ale creației românești în noile 
condiții sociale, față de soarta 
dezvoltării culturii socialiste 
a României.

Bucurîndu-se de încrederea 
și devotamentul întregului 
popor, exercitîndu-și rolul 
conducător încredințat de so
cietate în toate domeniile de 
activitate, Partidul Comunist 
poartă răspunderea în fața na
țiunii pentru întreaga operă 
de înflorire a patriei, pentru 
dezvoltarea artei și culturii, 
pentru îmbinarea ei armo
nioasă cu eforturile generale 
de progres și prosperitate ale 
României. Partidul Comunist 
Român va face totul pentru 
a-și îndeplini înaltele sale în
datoriri față de popor, față de 
națiunea noastră socialistă (A- 
plauze puternice, îndelungate). 
Comuniștii care lucrează în 
domeniul artei au înalta da
torie de a se situa în primele 
rînduri pentru propășirea ar
tei și culturii românești, mili
tînd neobosit pentru o creație 
inspirată din viața poporului 
român, din tradițiile sale, din 
realitățile sociale noi ale 
patriei. Comuniștii își vor în
deplini misiunea atunci cînd 
toți creatorii vor milita cu pa
siune, cu un profund spirit 
de răspundere pentru înflori
rea artei și culturii românești. 
(Aplauze).

în activitatea intensă pe 
care o desfășoară oamenii 
muncii, sub conducerea parti
dului, pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste, pentru ri
dicarea nivelului de civilizație 
materială și spirituală a pa
triei, artiștilor plastici le revine 
un rol de cinste. Sîntem con
vinși că ei vor aduce și în vii
tor o contribuție valoroasă la 
înfăptuirea programului parti
dului de înflorire a patriei, 
vor făuri noi opere cu care 
poporul român să se poată 
mîndri, care să îmbogățească 
patrimoniul valorilor sale spi
rituale. Nu vom avea nimic 
împotrivă dacă veți reuși să 
plăsmuiți opere mai bune, mai 
frumoase decît au creat înain
tașii. Urez tuturor, din adîncul 
inimii, să atingeți acest țel. 
(Aplauze).

Dați-mi voie să închei do
rind delegaților la conferință, 
tuturor artiștilor plastici din 
partea noastră succes deplin 
în această activitate nobilă, ta
lent și forță pentru a făuri o- 
pere care să dăinuiască peste 
veacuri, care să îneînte și să 
însuflețească atît generațiile 
de azi, cît și cele de mîine în 
efortul pentru propășirea na
țiunii noastre socialiste. (în
treaga asistență se ridică, ova
ționează îndelung).

DEJUN OFERIT DE COMITHUL CENTRAI 
Al PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

$1 CONSILIUL DE MINIȘTRI -> •>
Comitetul Central al Partidu

lui Comunist Român și Consi
liul de Miniștri au oferit un de
jun, în sala de marmură a Casei 
Scînteii, cu prilejul Conferinței 
pe țară a Uniunii Artiștilor Plas
tici.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Paul Niculescu-Mizil, Leonte 
Răutu, Dumitru Popa, membri ai 
guvernului, reprezentanți ai vieții 
noastre culturale și artistice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R.,

MESAJUL ADRESAT COMITETULUI CENTRAL 

U PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

OL PARTICIPANT!! IA CONFERINȚA PE TARĂ

A UNIUNII ARTIȘTILOR PEASTICI
(Urmare din pag. .1)

susținută, care să ducă la noi înfăptuiri, la noi creații pă
trunse de căldura și măreția vieții României de astăzi, rea
lităților socialiste în mijlocul cărora trăim.

De pe aceste poziții vom căuta cu consecvență să promo
văm valorile autentice, care nu au nimic comun cu improvi
zația, cu preluările întimplătoare. Deschiși mesajelor altor 
culturi, noi vom veni în întîmpinarea lor cu o înțelegere a 
vieții care este a noastră proprie, militînd pentru tot ceea 
ce înnobilează arta, îi dă trăinicie, originalitate și vitalitate.

Ne umple de bucurie înalta apreciere pe care, de fiecare 
dată, partidul ne-a arătat-o și care se exprimă prin însăși 
prezența domniilor voastre in mijlocul nostru.

Cuvîntul secretarului general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, rostit în fața conferinței ne 
emoționează profund, trezind în noi ecoul propriei noastre 
conștiințe în ceea ce privește marea responsabilitate ce re
vine artiștilor plastici în viața culturală a țării, în strădania 
de a răspunde prin opere de artă solicitărilor societății noas
tre socialiste.

Sprijinul și dragostea cu care ne înconjoară partidul, în
tregul popor, ne dau aripi noi în munca noastră, ne fac să 
ne simțim învestiți cu o demnitate de care niciodată, în nici 
o altă perioadă istorică, nu s-au bucurat arta și artiștii la 
noi în țară.

Pictorii, sculptorii, graficienii, artiștii decoratori, sceno
grafii și criticii sînt conștienți de datoria ce le revine de a 
dezvolta și mai mult legătura lor cu publicul larg, de a 
oglindi în lucrările lor spiritualitatea societății noastre so
cialiste, frumusețile vieții noi. în forme cît mai diverse.

Strînși uniți în jurul partidului, artiștii plastici își în
dreaptă gînclul lor, plin de nețărmurit devotament, recunoș
tința lor fierbinte către Partidul Comunist Român, reafir- 
mîndu-și deplin participarea la eforturile întregului nostru 
popor pentru desăvîrșirea construirii socialismului.

Asigurăm Comitetul Central al Partidului și pe dv. per
sonal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom consacra 
tot talentul, toate forțele noastre creatoare, grandiosului 
program al edificării României socialiste, înfloririi depline 
a culturii, a artei, a spiritualității națiunii noastre.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR
(Urmare din pag. J)

Președintele Uniunii, Brăduț 
Covaliu, a mulțumit, în numele 
artiștilor plastici, secretarului ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român pen
tru cuvîntarea sa plină de învă
țăminte, pentru grija permanen
tă manifestată de partid și gu
vern, pentru dezvoltarea culturii 
și artei românești.

In încheiere, președintele U- 
niunii Artiștilor Plastici a dat ci
tire mesajului adresat Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român de participanții la 

președintele Consiliului de Stat, 
a toastat pentru progresul ma
terial și spiritual al poporului 
român, pentru dezvoltarea crea
ției plastice, a tuturor artelor și 
literaturii, pentru creșterea pres
tigiului culturii naționale.

în timpul dejunului, au mai 
rostit toasturi președintele de o- 
noare al Uniunii Artiștilor Plas
tici, acad. Ion Jalea, și președin
tele Uniunii, Brăduț Covaliu, 
pentru partid și conducătorii săi, 
pentru propășirea continuă a 
patriei noastre socialiste.

(Agerpres)

cea de-a III-a Conferință pe țară 
a Uniunii Artiștilor Plastici.

în prima sa ședință, Comitetul 
de conducere al Uniunii Artiști
lor Plastici a ales Biroul Uniunii 
în următoarea componență : pre
ședinte de onoare: acad. Ion 
Jalea ; președinte — Brăduț Co
valiu ; vicepreședinți — Vida 
Geza, Ovidiu Maitec și Ion 
Frunzetti; secretari — Virgil Al- 
mășanu, Marcel Chirnoagă și 
Patriciu Mateescu; membri — 
Comeliu Baba. Zoltan Covacs, 
Alexandru Ciucurencu, Ion Tri- 
mescu, Anatol Mîndrescu, Ion 
Pacea, Ion Vlasiu, Napoleon 
Zamfir, Mimi Podeanu și Paul 
Bortnovschi.

BIOGRAFIILE JUDEȚELOR
Poate că niciodată nu mi-a 

fost dat să cunosc forța și impe
tuozitatea naturii ca atunci cînd 
scoate din șipetele pămîntului și 
ale cerului anotimpul prin care 
mută punctele de echilibru în 
oameni, în vietăți, în vegetație. 
Oricîtă imaginație și simțire s-ar 
risipi, primăvara nu poate fi sce- 
narizată și nici regizată. A vorbi 
despre ea în intenția de a ți-o 
apropia, dintre zidurile orașelor, 
a vorbi despre aerul ei, despre 
fizionomia ei fără a te tăvăli prin 
grîu, fără a simți pe limbă gus
tul dulce-amărui al măcrișului, a 
vorbi despre ea fără a sta în ce
rul ei, fie și numai un timp în 
care să se deschidă o floare de 
cireș, înseamnă a te numi ri- 
dicul.

Văzut-ați oare o pășune cu iar
bă crudă și cîntătoare, netedă și 
întinsă la poale de dealuri pe 
care să zburde, să sară, să țipe, 
să muște din cerul privitor și el, 
două mii de miei ?

Văzut-ați oare necuprinsul 
incendiat de miliarde de petale 
cu o față albă și cu altă față 
roză ? Nu, nu este o lume a bas

mului și nici nu sînt meandre 
ale închipuirii. Pămîntul din su
dul județului Buzău, acolo la 
Pietroasele, la Săhăteni, Merei, 
Zorești pînă la Podgoria, pinten 
de rocă împlîntat adînc în cîm- 
pie și țara a vinurilor, dealuri 
care au ținut ascuns în mărun
taiele lor „Cloșca cu puii de 
aur“ — o Sicilie — invita. Ne- 
hoiul, Penteleul, celebrități în 
lumea lemnului și a brînzei stră
juiesc dintre pîcle întinderile de 
păduri, ape și cîmpii pînă de
parte la hotarele județului cu 
Vrancea, cu Prahova, cu Ialomița, 
cu Brăila. Apele Buzăului, ale 
Rîmnicului Sărat, ale Călmățuiu- 
lui coboară la vale baladele și 
legendele din Lopătari, trilurile 
fluierașilor din Cătina, hăuliturile 
tulnicarilor din Siriu. Capitala 
județului, orașul Buzău, socotit 
odinioară urbea în care nu se în- 
tîmpla nimic, în care viața se 
consuma în umbra caselor și a 
cafenelelor și care respira greu, 
asmatic, prin cele cîteva mori, 
prin cele cîteva prăvălii în care 
negustorii își vindeau produsele 
unor orășeni doar cu numele, 

i-au fost deschise larg porțile 
spre alte timpuri, prin forța ac
tului istoric. STRADA industria
lizării sugestiv-simbolic numită 
așa dintr-un început trece imba
tabil în realitatea de astăzi a o- 
rașului. Și se poate vorbi acum 
despre o anume divizare a ca
pitalei pe zone. Vei afla și te vei 
putea convinge că nordul este al 
cvartalelor de locuințe (în anul 
1968 se vor da în folosința încă 
440 apartamente ce se vor adău
ga totalului de 2 750 apartamen
te cîte au fost construite pînă în 
prezent în Buzău, în Rîmnicul 
Sărat, Pătîrlagele) supranumit și 
microraionul Crîng și că sudul 
este al industrializării. Forțele și 
capacitățile cele mai de seamă 
ale județului și-au dat întîlnire 
în Strada industrializării. Pe 
stingă și pe dreapta în cîmpul 
netezit și fortificat cu fier-be- 
toane, patru mari unități indus
triale regenerează metabolismul 
urbei în care nu se în
tâmpla nimic, în care via
ța se consuma în umbra ca
selor. Sute de milioane lei inves
tiții pentru anul 1968 se „varsă" 

în marea circulație a județului. 
Iar importantele unități indus
triale (arborele cotit al județului), 
uzina de sîrmă și produse din 
sîrmă, Fabrica de zahăr, Uzina 
de prelucrare a maselor plastice, 
și altele, înclină ireversibil ba
lanța în favoarea industrializării. 
Mai adăugați desprinzînd din 
perspectivele imediate ale județu

BUZĂU
lui Fabrica de beton armat din 
Buzău, Fabrica de confecții de 
la Rîmnicul Sărat (de mulți ani 
în funcție și redimensionată), Fa
brica de cărămidă ce se va con
strui în același oraș, Fabrica de 
var de la Măgura, Fabrica de 
diatomit de la Pătîrlagele și veți 
avea imaginea drumurilor pe care 
le parcurg investițiile ce se „var
să" în marea circulație a jude- 
jului de pe apa Buzăului.

Beton — sticlă — cărămidă — 

produce din sîrmă — electrozi — 
var — confecții.

Sticlă — beton — cărămida — 
var — cvartale — apartamente 
pentru locuitorii munteni ai ju
dețului cu nume de rîu.

Petrol — lemn — grîu — po
rumb — struguri.

Petrol... La Berea schela pe
troliferă a județului, montajul 
sondelor (știre de ultimă oră) se 

face pe drumul critic, ceea ce e- 
chivalează cu o reducere a tim
pului de montaj de la 25 la 16 
zile.

Petrol — schela petroliferă 
Berca-Grăjdana se va extinde cu 
încă 28 de sonde.

Petrol — unică „mină" petro
liferă din Europa „mina" de la 
Monteoru din al cărei țiței se 
fabrică uleiuri speciale.

Grîu — porumb — griul și 
porumbul de la Glodeanul Sărat 

și Siliștea, de la Cîrligul Mare 
și Cîrligul Mic, de la Pogoanele 
și Padina de la Izvorul Dulce.

Grîu — porumb — mecani
zare : o statistică din anul 1942 
ne amintește că pe întreg cu
prinsul județului Buzău existau 
109 tractoare. Astăzi numai 
S.M.T. Pogoanele numără în par
cul său 140. Adăugați la numărul 
lor pe cele ale S.M.T.-urilor Pa

dina, Poșta Cîlnău și mai adău
gați pe cele care vor intra în 
parcul de mașini ale unui nou 
S.M.T., Ia Săhăteni. La C.A.P. 
Izvorul Dulce producțiile înre
gistrate în anul 1967 au săltat 
valoarea zilei-muncă la 30 de lei 
bani și tot aici au fost realizați 
și împărțiți la cooperatori 
410 000 lei retribuție suplimen
tară. La ferma Stîlpu (I.A.S. Bu
zău) specializată în creșterea va
cilor de lapte s-au construit în 

ultimii ani șapte grajduri iar an
gajamentul crescătorilor se tra
duce prin 700 litri lapte cores
punzător pentru fiecare 100 ki
lograme greutate vie. Arborele 
cotit al județului, zona industria
lă a capitalei, produce, electrozii 
fabricați în Uzina de sîrmă Bu
zău, due pe marile șantiere ale 
țării „Iarna de foc“.

Fluiere — tulnice — păduri, 
Nehoiul domn peste pădurile La- 
poșului, Pădurenilor, Nișcovului, 
Cărpinișilor, Nehoiașilor pînă la 
Gura Teghi coboară la vale mo- 
cănițe cu bușteni spre I.F. Ne- 
hoi, spre I.F. Buzău. Arborele 
cotit al județului impulsionează ; 
La Uzina de prelucrare a mase
lor plastice s-au produs în cele 3 
luni ale anului ’68 peste 40 000 
filtre auto, 31 tone folii de poli
etilenă, 1 400 căști de miner și 
sute de mii de saci plianți pentru 
ambalarea îngrășămintelor nece
sare agriculturii.

Struguri — vii — vin : la 
Pietroasele, la Săhăteni, la Zo
rești și pînă la Podgoria miroase 
a tocană de pui, înfloresc viile, 
așa miros viile în înflorirea lor. 
In peisajul agricol al județului se 
prevăd și au început noi adau
suri prin extinderea livezilor cu 
pomi fructiferi, vii și pășuni. La 
I.A.S. Cislău 600 hectare pomi 
fructiferi vor înflori în primăve- 

rile viitoare așa precum alte 200 
hectare la I.A.S. Cîndești. Pînă 
în anul 1970 alte 500 hectare su
prafață viticolă se vor alipi la 
cele existente. în marea circulație 
a județului orașul Rîmnicu Să
rat pulsează viu, neîntrerupt. Fa
brica de confecții și-a trimis e- 
misarii eleganței și trăiniciei prin 
cele 200 de modele noi expuse 
la Poiana Brașov. în anii viitori 
numărul de salariați va ajunge 
la 2 500, iar producția globală va 
crește cu 30 Ia sută față de a- 
nul ’67.

Apele Buzăului, ale Rîmnicu
lui Sărat, ale Călmățuiului co
boară la vale baladele și legen
dele din Lopătari, trilurile fluie
rașilor din Cătina, hăuliturile tul
nicarilor din Siriu. în cimitirul 
Dumbrava, lumini și umbre, zile 
și nopți în trecerea și revenirea 
lor omagiază statueta La Pieta 
— Rugăciune — pe care marele 
Brâncuși a închinat-o în semn de 
prețuire la săvîrșirea din viață 
a prietenului său din Buzău, Pe
tre Stănescu. Poate că niciodată 
nu mi-a fost dat să cunosc forța 
și impetuozitatea naturii ca a- 
tunci cînd ea scoate din șipetele 
pămîntului și ale cerului anotim
pul prin care mută punctele de 
echilibru în oameni, în vietăți, în 
vegetație.

ION CUCU



ÎNTR-O NOAPTE, PE 
PLATFORMA UNEI 

SONDE...
La 10 iulie 1933, Agenția Ra- 

dor primea o telegramă care a 
fost înregistrată sub numărul 127:

„Școala minieră din Leoben 
(Austria) a conferit titlul de doc
tor în științe miniere inginerului 
Ion Basgan, originar din Focșani. 
Deoarece pentru prima . oar.ă un 
inginer român obține la această 
școală titlul de doctor, solem
nitatea înmînării titlului a avut 
loc în cadrul unei festivități deo
sebite".

Puțini erau cei oare în ziua 
aceea se aflau la curent cu ade
văratul sens al acestui eveni
ment pe care inițiații îl conside
rau unirea unei mari teorii cu o 
practică uimitoare, ambele apar- 
ținând gândirii științifice și teh
nice românești. De fapt, unirea 
avusese loc cu trei ani mai de
vreme, într-o noapte, pe plat
forma unei sonde din schela pe

troliferă Moinești. Pentru a cîta 
oară auzea tînărul inginer Ion 
Basgan același refren ?

— Dom’inginer, iar vibrează 
prăjina !

Chipul încruntat al maistrului 
de schimb rămînea în întuneric. 
Vibrează prăjina ! Vibrează pră
jina 1 Vibrează... Vibrațiile, cînd 
mai slabe, cînd îngrijorător de 
puternice, puneau în permanență 
în pericol garniturile ^de foraj, 
uzau instalațiile, întrerupeau lu
crul.

— Mare pacoste 1 făcu mai
strul, de astă dată ca pentru sine.

O pacoste ! Bine, dar...
Și atunci a țâșnit ideea. Ingi

nerul Basgan își amintește și as
tăzi de tremurul ușor, inexplica
bil, care i s-a lăsat atunci în pi
cioare. Bine, dar „pacostea" se 
poate transforma într-un... cîștig. 
Vibrațiile sînt și ele o formă 
de energie, oare acum joacă un 
rol nefast. Dar dacă le-am pune 
la treabă ?... Pentru asta e nevoie 
oa vibrațiile care apar în garni
tura de foraj, în timpul lucrului, 
să fie transmise la distanță, jos, 
la sapa de foraj. Or, cu circa un 
deceniu în urmă, George Con- 
stantinescu descoperise tocmai 
acest fenomen — transmiterea 
vibrațiilor la distanță și, impli
cit, valorificarea energiei pe care 
o conțin.

j DOUA INVENȚII ROMÂNEȘTI AU REVOLUȚIONAT,
ÎN ULTIMELE TREI DECENII, TEHNICA MONDIALĂ 
A FORAJULUI Autor: dr. inginer ION BASGAN

Am reconstituit pentru dumneavoastră traiectoria 
celor două invenții care duc spre...

centrul pămîntului
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în noaptea aceea, fereastra tî- 
nărului inginer a rămas luminată 
pînă dimineața. Zorii zilei urmă
toare au găsit paginile unui ca
iet umplut cu calcule. Ipo
teza forajului sonic a fosț formu
lată. Era numai o ipoteză, deși 
creatorul ei credea fierbinte în 
adevărul pe care îl prefigura.

Au urmat ani de experiențe fe
brile oare, trebuiau să aducă do»- 
vada că dacă sapa de foraj în 
mișcarea rapidă de rotație, întoc
mai ca un sfredel, capătă, dato
rită vibrațiilor,și o mișcare percu-

Brevetul ita
lian, eliberat In 
1967 : un mo
ment al traiec
toriei ascenden
te a metodelor 
Basgan.

tantă, ca un ciooan, randamentul 
forajului crește mult — nu se 
știe cît, dar mult.

în acești ani, sondele societății 
„Steaua Română" au fost pri
mele martore ale forajului sonic : 
Mo reni, Gura Ocniței, Cîmpina, 
Scăioși, Boldești, Ceptura, Moi
nești. Toate 'terenurile „tari" au 
făcut cunoștință cu vibrațiile 
„puse în ham". încheierea expe
riențelor a însemnat definitiva
rea tezei de doctorat a ingine
rului Basgan, care în cei șapte 
ani scurși de la absolvirea școlii 
din Leoben urcase rapid treptele 
ierarhiei tehnice.

â AL ȘASELEA
... Sfârșitul anului 1932. La o 

mare uzină din București înce
puse construcția de ■ automotoare 
pentru căile ferate, folosindu-se 
convertizoarele Constantinescu. 
Inventatorul însuși, stabilit încă 
din 1910 în Anglia, se afla în 
țară pentru supravegherea lucră
rilor.

Intr-o după-amiază, la ușa vi
lei pe care George Constanti
nescu o ocupa pe o stradă din 
Parcul Filipescu din București, 
suna un necunoscut. El fu pri

mit cu cordialitatea caracteristică 
gazdei, care pe atunci avea 51 
de ani. După primele cuvinte, 
George Constantinescu își pierdu 
dintr-o dată buna dispoziție fi
rească și bombăni nemulțumit :

— Ei fi vrând să fii dumneata 
al șaselea ?

In cei cinsprezece ani care 
trecuseră de când dăduse la iveală 
teoția sonicității, Constantinescu 
avusese parte de multe, prea 
multe decepții care porneau, după 
credința lui, din faptul că lumea 
nu înțelegea această minunată 
unealtă care 1 se oferise : sonici- 

centrul
pămîntului
se apropie...

tatea. Tînărul inginer Basgan se
sizase esență lucrurilor și se ho
tărâse sa pună în valoare noua 
Știință a vibrațiilor într-un do
meniu-cu totul neașteptat — fo- 
rajțll petrolifer.
.. . Numai • cin^; oameni în 
toâta;.luin :̂.-asta--au -Înțeles soni- 
citnțea? Dniimc^^ezi că ai să 

’ fii af șaselea
Dacă cei care înțeleseră soni

ci tatșa erâu, într-adevăr, numai 
cinci,, Ion Basgan a fost, în ade
văr, al șaselea1. A doua zi, cînd 
a revenit la loctiihța lui Con- 
ătâritineșfAr pentru a primi ob- 
servațijhp.acestuia asupra tezei 
de doct®tât' pe care i-o lăsase în 
ajun, a găsit un om cu totul 
schsnbat care, după ce citise în 
cursul nopții cele 90 de pagini 
ale lucrării,, l-a îmbrățișat și l-a 
felicitat.

— Am să scriu o prefață pen
tru lucrarea cfumitalei

George Co-nstantiițescu a scris 
această^prefața exprimând un sim- 
țămînt; gărttîă’ avea £ă-i dea glas 
după 27- de ani în; cursul unei 
conferințe ținute la Society of 
Engineers, în Anglia : „Un sim
țământ de mîndrie te cuprinde 
cînd afli că oameni de pe me
leagurile țării noastră au contri
buit și continuă să contribuie la 
progresul științei și tehnicii mon
diale. Mă bucur că teoria sonici- 
tății a găsit aplicare în studiile, 

I
I

cercetările și experimentările 
unui compatriot".

Cî-teva luni după prima întîl- 
nire a lui George Constantinescu 
ou Basgan, forajul sonic își afla 
consacrarea internațională o dată 
cu decernarea titlului de doctor 
în științe miniere inginerului Ion 
Basgan. „Lucrarea reprezintă — 
scriau în referatul făcut asupra 
tezei profesorii Pirkl și Fulgle- 
wicz — o foarte prețioasă con
tribuție asupra bazelor tehnioo- 
științifice ale sistemului de foraj 
Rotary".

După puține zile, la Londra 
se deschidea primul Congres

Mondial al Petrolului. „Dr. ing. 
Basgan, va conferenția la con
gres asupra forajului în Ro
mânia, prezentînd, cu acest prilej, 
noi metode de lucru și propriile 
dumisale teorii în această ma
terie" —scriau ziarele din Bucu
rești la 20 iulie 1933.

Forajul sodic a provocat uimi
rea congresiștilor, surprinși de o 
posibilitate cu totul neașteptată. 
Cercurile de specialitate au se
sizat de la început valoarea me
todei. „Inginerul Basgan din Ro
mânia a elaborat de curînd o 
metodă de foraj care îmbină miș- 
came de rotație și de percuție 
pdri intermediul presiunii - vibra
ției .— scria la 19 ianuarie 1935, 
cunoscuta revistă engleză de spe
cialitate „The Petroleum Times". 
Ea este urmărită cu interes";

BREVETUL
NR. 2103137

„în anul acela, 1935, în oare 
forajul sonic își deschisese un 
drum ce avea să se dovedească 
foarte rodnic, Ion Basgan nu era 
un nume cu totul nou.

In seara zilei de 19 aprilie, 
în sala Societății politehnice din 
Calea Victoriei nr. 118, avea loc 
conferința inginerului Ion Bas-

Schela Fiscuri-Moreni, 1937. Tînărul inginer Ion Basgan, 
împreună cu doi maiștri sondori, la locul primelor experiențe

gan „Politica petrolului în func
ție de situația explorărilor și pro
blema combustibilului", ultima 
din ciclul organizat de Institu
tul național român pentru studiul 

amenajării și folosirii izvoarelor 
de energie.

„O politică adevărat națională 
a petrolului va fi aceea care va 
ține seamă de interesele prezente 
și viitoare ale națiunii, în funcție 
de situația rezervelor petrolifere 
și de dezvoltarea tehnică și ști
ințifică a omenirii" — afirma 
de Ia tribună tînărul conferențiar, 
în fața unei asistențe de tehni
cieni, economiști, financiari, in
dustriași, împărțiți în a apăra 
fie interesele capitalului străin, 
fie ale celui românesc. „Se pune 
întrebarea dacă ne convine să ră
mânem o țară exportatoare de 
materii prime neindustrializate, 
prost valorificate șf de cea măi 
mare importanță pentru civili
zația actuală".

Era o întrebare la care avea să 
răspundă istoria, abia peste două 
decenii.

între timp, „forajul sonic" por
nise pe o traiectorie uimitoare, 
în 1935 lucrarea inginerului Bas
gan a fost publicată în U.R.S.S., 
unde metoda începu să fie apli
cată în producție. Cu exact 10 
zile înainte de sfîrșitul anului 
1937, Comisia patentelor a S.U.A. 
aoorda inventatorului brevetul 
nr. 2.103.137, sub titlul „Rotary 
Well Drilling Apparatus". După 
publicarea brevetului în două 
ediții care s-au epuizat repede, 
numeroase societăți petrolifere a

mericane au preluat metoda, care 
aducea o economie de 30 la 
sută la cheltuielile de foraj. Pro
porțiile forajelor executate în Sta
tele Unite au făcut din metoda 
Basgan o metodă revoluționară.

TREI INTILNIRI 
CU ARHIMEDE

tru inginerul Basgan congresul 
însemnase o nouă întâlnire cu... 
Arhimede.

Cea dintâi avusese loc în anul 
1915 cînd ca elev bursier în clasa 
a IlI-a a Liceului Internat din 
Iași a ascultat pentru prima oară, 
într-o oră de fizică a profesoru
lui Severin, lecția despre princi
piul lui Arhimede. Fascinat de 
frumusețea adeseori insuficient 
reliefată a acestei simple și ge
niale învățături, Ion Basgan, cu 
15 ani mai târziu, avea să repună 
în discuție principiul. El a dat 
astfel dovadă de ceea ce revista 
franceză. „Le Petrole" numea, în 
numărul său din 20 octombrie 
1967, „un mare curaj științific", 
curajul celor doi mari savanți 
(Einstein și de Broglie) care „au 
atacat ceea ce în limbaj profan 
s-ar putea numi un mit al adevă
rurilor stabilite".

Descoperirea „efectului Bas
gan" este în adevăr, rezultatul 
îndrăznelii ou care autorul său 
s-a lansat în cursa pentru rezol
varea unei probleme tehnice 
oare, la sfîrșitul deceniului al 
treilea ai veacului nostru, ame
nința cu o gravă stagnare în
treaga industrie a forajului pe
trolier.

Grație unor metode perfec
ționate, forajul atinsese pe atunci 
2 500—3 000 metri, ceea ce 
adusese o creștere importantă a 

rezervedor de țiței. Această adân
cime constituia însă un prag 
peste oare nu se putea trece. 
Cum depășeau pragul, găurile 
puțurilor „o luau razna" de la 
verticală, instalațiile se defectau, 
eficiența economică scădea verti
ginos.

De oe deviază puțurile ? în
trebarea făcea înconjurul lumii și 
răspunsul nu putea fi găsit. Pînă 
în ziua în care Ion Basgan, pe 
/remea aceea practicant la „Steaua 
Română", a înțeles că... Arhi- 
mede era cel care devia de la 
verticală puțurile sondelor petro
lifere. Mai exact, inginerul ro
mân a constatat cu uimire că 
ceea ce afirmase, în chip genial, 
înțeleptul din Svracusa, cu 22 de 
veacuri în urmă, nu se potrivea 
pe de-a întregul ou nevoile fo
rajului petrolifer. Așa-numita 
„presiune arhimediană" nu se 
manifesta, după cum o cerea 
principiul, în centrul de greutate 
al coloanei de forai, ci la extre
mitatea ei inferioară, jos. la talpă, 
întâmpinând o presiune foarte pu
ternică în sens contrar, garnitura 
de foraj suferea o compresiune la 
partea inferioară. Această com
presiune — manifestare a „efec-

Brevetul ame
rican nr. 2103137 
a reprezentat, 
In felul lui, o 
Importantă con
sacrare a unei 
tehnici eare 
dovedit deosebit 
de utilă.

tului Basgan" — era cauza de
formării garniturilor de foraj și 
implicit a devierii găurilor de 
sondă.

Principiul lui Arhimede rămâ
nea valabil, dar nu și pentru fo
rarea sondelor la mari adâncimi. 
Se cerea deci o completare și a- 
daptare a acestui principiu, de
venit prea general față de dezvol
tarea tehnicii secolului al XX-lea. 
Inginerul Basgan este cel care 
i-a dat o nouă formulare și o 
nouă interpretare. Iar ca soluție 
practică pentru foraj a propus 
înlocuirea prăjinilor lungi de 6 m 
și grele de 1—4 tone, cu prăjini 
de 100—300 m și de 20—30 tone. 
Zecile de tone, în virtutea efectu- 
lui Basgan, învingeau puternica 
presiune arhimediană și găurile 
sondelor rămâneau verticale.

A fost o soluție cu adevărat 
revoluționara. Dinitr-o dată fora
jele au coborât la adâncimi tot 
mai mari, ajungând, nu peste 
multă vreme, la 8 000 m.

Noua formulare a principiului 
lui Arhimede și consecințele ști
ințifice și tehnice corespunză
toare au format obiectul unor 
lucări de cercetare care au deve
nit repede cunoscute în lumea 
petrolului. în prezent tehnica e- 
laborată pe această bază se a- 
plică practic pe tot globul.

„Cu multă plăcere văd cum 
via și pasionanta operă a docto
rului inginer Ion Basgan aduce 
un renume nou lui Arhimede și 
face să progreseze, în mod con
siderabil, unul din aspectele o- 
perei marelui syracusian. Ingine
rul Basgan este cu adevărat un 
demn adept al lui Arhimede pen
tru că urmărește ideea funda
mentală a acestuia, de a pune în 
slujba umanității și a propășirii 
ei ceea ce știe să realizeze și să 
conceapă geniul unui savant" — 
scria în 1967 profesorul Renato 
Calapso de la Universitatea din 
Messina, în prefața unei noi lu
crări a inginerului Basgan : Prin
cipiul lui Arhimede. Un nou e- 
nunț, o nouă interpretare și apli
cațiile sale în tehnica modernă".

în același an, 1967, inginerul 
Basgan a făcut o lungă călătorie 
în Europa, oprindu-se și la mor- 
mîntul lui Arhimede, în Sicilia. 
La această a treia întâlnire, crea
torul „efectului Basgan" și-a în
clinat fruntea în semn de oma
giu adus bâtrinului maestru al 
cărui nume este de acum înainte 
asociat cu una dintre tehnicile 
cele mai moderne, dovedind că 

adevărul științific capătă chipuri 
mereu noi, în măsura în care o- 
mul știe să „foreze" tot mai a- 
dînc în căutarea lui.

Efectul Basgan și forajul so
nic sînt efectiv încorporate orga
nic tehnicii forajului în întreaga 
lume. Ode două descoperiri sînt 
acum pe cale de a forma un tot, 
un instrument cu ajutorul căruia 
omul urmează să pătrundă <și 
mai mult în adîncurile plane
tei.

„Putem atinge 20 000 metri I* 
— a afirmat inginerul Basgan, 
în Comunicarea prezentată Con- 
gesului Mondial al Petrolului de 
la Mexico City în 1967. Soluția o 
constituie instalațiile de foraj din 
aliaje de mare duritate, care să 
limiteze presiunea arhimediană 
asupra coloanei de foraj cît mai 
aproape de sapă, utilizîndu-se 
totodată energia sonică pentru a 
se imprima sapei o pătrundere 
mai amplă.

Proiecte de genul Mohole sînt, 
grație posibilităților forajului pe 
care le-am amintit, pe deplin 
realizabile.

Centrul pămîntului • mai a- 
proape ca oricând I

ADRIAN COSTA

ț -R A SPUN D^ASTĂZI ÎNTREBĂRILOR PE CARE TINERII

LA ÎNTREBAREA ELEVEI ANETA SURU DE LA U-
CEUL DIN HIRȘOVA

TtT1 UN EXCELENT

răspunde
Prof. dr. docent PETRE VANCEA

membru corespondent al Academiei

Dorind să răspundem la 
întrebarea elevei Aneta 
Surii de la Liceul din Hîr- 
șova despre E.T.O. ne-am 
adresat prof. dr. P. Vancea, 
membru corespondent al 
Academiei, directorul clini
cii de oftamologie al Spi
talului Colțea, care a bine
voit să răspundă cititorilor 
despre Extractul total de 
ochi, medicament la a că
rui realizare a avut o con
tribuție de cea mai mare 
importantă.

— Extractul total de 
ochi, este un activator al 
proceselor biologice și un 
stimulator al funcțiilor fi
ziologice ale organismului 
sporind rezistența acestuia 
față de agenții patogeni și 
contribuind la vindecarea 
anumitor boli oculare prin 
intensificarea proceselor de 
regenerare ale ochiului și 
ale organismului în gene
ral.

E.T.O. este un produs ti
sular obținut din ochi de 
bovidee. Medicamentul con
ține numeroși aminoacizi 
în special glutamină și aci
dul glutamic.

Sub influența E.T.O.-ului 
plăgi1 e experimentale cuta
nate și ulcerele traumatice 
ale corneei se cicatrizează 
rapid, reducînd la jumătate 
timpul necesar cicatrizării 
plăgilor animalelor din lo

tul experimental care au 
fost tratate cu E.T.O.

Produsul nu influențează 
circulația, respirația, meta

LE ADRESEAZĂ PRIN INTERMEDIUL ZIARULUI
bolismul țesuturilor și nu 
modifică constantele fizico- 
chimice și biologice ale 
sîngelui la om.

în ansamblul lor rezul
tatele favorabile obținute 
în diferite boli oculare de
pășesc procentul de 80 la 
sută din cazuri.

— Cine poate beneficia 
de tratamentul cu E.T.O. ?

— în primul rînd bolna
vii care suferă de mio
pie forte cu leziuni corio- 
retiniene șl tulburări ale 
corpului vitros; bdlnavif 
cu afecțiuni degenerative 
ale retinei și nervului optic, 
retinită pigmentară, diabe
tică, hipertensivă și arte- 
reosclerotică, glaucom, atro
fiile post-nevritice ale ner
vului optic etc. De aseme
nea, E.T.O. are un efect fa
vorabil în cazurile de obo
seală oculară și astenie 
nervoasă.

Studiul efectelor vinde
cătoare ale E.T.O.-ului asu
pra omului au arătat că a- 
cest preparat sub formă de

injecții subconjuctivale și 
retrooculare, nu produce 
modificări ale tensiunii o- 
culare și ale tensiunii în 
artera centrală a retinei la 
omul normal. In schimb la 
artereoscleroși ameliorează 
sensibilitatea la lumină a 

retinei care de obicei e di
minuată.

în bolile infecțioase ale 
ochiului E.T.O. asociat cu 
cloranfenicol și vitamina 
B 12 dă rezultate de-a 
dreptul spectaculoase în
deosebi în ulcerul serpigi- 
nos al corneei și în chera- 
tita exematoasă.

Tratamentul trebuie ur
mat timp îndelungat, bol
navul urmînd să fie con
trolat periodic de medicul 
său curant. E.T.O. nu are 
nici o c&ntraindicație și 
poate fi utilizat concomi
tent cu alte medicamente.

E.T.O. cunoaște la ora 
actuală o mare căutare. Ex- 
periențede cu acest produs 
făcute în diferite clinici și 
servicii de specialitate din 
țară și străinătate, nume
roasele aprecieri făcute la 
diferitele congrese cu par
ticiparea șefiilor de școli al 
oftalmologiei contempora
ne, îl conferă în momentul 
de față calitatea de cel mal 
bun medicament din seria 
bl ostimulat orilor.

ION VOLF, din Corabia, dorește să știe ce este

GRAFOLOGIA
Termenul de grafologie 

Implică mai multe sensuri. 
Unii au căutat să descifreze 
prin scris o serie de elemen
te de ordin Intelectual, a- 
fectiv, social, moral, cu pre
tenția de a elabora particu
larități psihologice pe baza 
unei simple mostre de scris ; 
alții pe baza scrisului au în
cercat să ghicească viitorul. 
Termenul de expertiză gra
fologică vizează identifica

rea apartenenței mostrei 
de scris la un anumit indi
vid. Este o practică folosită 
printre altele, în justiție sau 
în operațiunile bancare și 
are o bază științifică în 
sensul că analiza are în 
vedere elemente strict mă
surabile : forma literelor, 
modul caracteristic de a 
trasa anumite semne grafice 
(t,p,f), forța de apăsare pe 
litere etc., cel mai cuprinză
tor șl mal valabil din punct 
de vedere științific este sen
sul care acceptă grafic nu
mai ca analiză psihologică a 
scrisului. LLmltîndu-ne nu
mai la aoest din urmă sens 
se pot spune în esență ur
mătoarele :

Scrisul este susceptibil de 
a fi analizat atît sub aspeo» 
tul formei cît șl al conținu
tului. Din punct de vedere 
formal scrisul reflectă o îm
binare între caracteristicile 
temperamentale, de dina
mică a activității psihice șl

Răspunde

VALERIU CEAUȘU
șeful laboratorului 

de psihologie din centrul 
medical al aviației

elementele dobîndite în spe
cial de-a lungul procesului 
de instruire. Structura tem
peramentală colerică, la 
care predomină procesul de 
excitație se reflectă tn 
scris, de regulă prin carac
tere mari și cuvinte neter
minate, o insuficientă grijă 
asupra aspectului grafic, 
prin trăsături apăsate pre
cum și printr-un consum 
mare de spațiu, atît tn ceea 
ce privește lungimea cuvin
telor izolate cît și amplasa
rea textului integral tn pa
gină. La extrema cealaltă, 
structura temperamentală 
melancolică, reflexivă — se 
constată un scris cu carac
tere miei, uniforme, ordona
te, cu multă grijă tn respec
tarea regulilor ortografice.

Se spune că literele tn- 
elinate spre stingă ar fi ca
racteristice firilor interiori- 
zate, care se manifestă puțin 
pe plan exterior. Literele 
drepte ar fi caracteristice 
firilor voluntare, caT« tn 

acțiunile lor se dirijează 
mai mult pe baza elemente
lor raționale decît afective. 
De asemenea din forța de 
apăsare și din grosimea ca
racterelor se poate deduce, 
pînă la un punct, potențialul 
consumului energetic care-l 
caracterizează pe individ în 
aria tipologică de activitate. 
Or, cum aceste însușiri fac 
parte din sfera temperamen
tală înseamnă că aceste ca
racteristici ale scrisului pot 
da unele indicații asupra 
structurii temperamentale. 
Este cert că prin scris se 
manifestă foarte multe din
tre însușirile psihice umane, 
Insă ar fi hazardat să se 
pretindă că tn prezent dis
punem de toate corelațiile 
posibile dintre aceste două 
serii de elemente, caracterul 
scrisului și natura umană. 
Scrisul este, de asemenea, 
susceptibil de a fi analizat și 
sub aspectul conținutului. 
Varietatea vocabularului, a- 
decuarea dintre cuvînt și o- 
biectul denumit, plasticita
tea termenilor etc. pot da 
indicații cu privire la nive
lul de cultură al individului, 
nivelul de educație, tipul de 
gîndire predominant, (abs
tract, concret) coerența lo
gică în însușirea termenelor 
și a raționamentelor pentru 
a nu mal vorbi de faptul că 
prin scris se pot exprima 
concepții de viață, atitudini 
etc. Dar cu aceasta intrăm 
în alte domenii, al criticii 
literare, lingvisticii, mate
maticii. Parafrazând pe 
Buffon, acrisul este omul, 
chiar dacă în momentul de 
față nu dispunem încă de 
toate mijloacele pentru a de
duce din scris toate caracte
risticile omului. în «țările de 
oboseală sau de maladie ner
voasă «crlsul «uferă anumi
te modificări care exprimă 
«peclflcltatea «târli în care se 
află omul, dar nici în Inves
tigarea acestor corelații 
știința nu dispune încă de 
mijloace suficiente.

SENSUL MAJOR AL RESPON
SABILITĂȚII CETĂȚENEȘTI

(Urmare din pag. J) 

trodueîndu-se măsuri noi și o 
reglementare nouă.

în locul celor 8 feluri de pe
depse privative existente în 
actualul cod penal de la o lună 
închisoare pînă la muncă silnică 
pe viață în textele proiectului 
de cod penal se prevede doar o 
singură pedeapsă privativă de 
libertate (închisoarea de la 15 
zile la 25 de ani) deși de regulă 
pedeapsa este pînă la 20 ani iar 
acest maxim de 20 ani poate fi 
sporit pînă la 25 ani numai în 
cazul periculozității deosebite 
a infractorilor ce au săvîrșit re
petat fapte foarte grave.

Trebuie semnalată ideea de 
bază de la care pleacă proiectul 
în privința infractorilor desem
nați școlilor de reeducare; 
pentru a fi mai ușor recîștigați 
de societate s-a prevăzut obli
gația lor de a presta o muncă 
utilă.

Pe linia aceluiași scop educa
tiv urmărit se prevede ca mi
norilor (care execută pedeapsa 
separat de majori sau în locuri 
speciale) să li se asigure posi
bilitatea de a continua învăță- 
mîntul general obligatoriu și de 
a dobîndi o pregătire profesio
nală potrivit cu aptitudinile lor.

Tot pentru a proteja pe minori 
proiectul ridică limita de vîrstă 
de la care începe răspunderea 
penală de la 12 ani cît este în 
actuala reglementare la 14 ani 
adică asa cum glăsuiesc si alte 
legislații moderne precizînd că 
între 14 și 16 ani minorul răs
punde din punct de vedere pe
nal numai dacă se dovedește că 
a comis fapta cu discernămînt, 
după 16 ani -fiind însă prezumat 
ca responsabil.

In același cadru educativ al 
grijii față de familie se situează 
reglementarea abandonului de 
familie care constă nu numai 
în îndepărtarea de la domici
liul familiei și neîndeplinirea o- 
bligației de întreținere stabilită, 
ci și tn „alungarea*1 sau „lă
sare fără ajutor" a membrilor 
familiei care în felul acesta sînt 
stigmatizate ca incompatibile cu 
etica socialistă.

Umanismul proiectului de cod 
penal îl vedem reflectat și 
tn reglementarea reabilitării 
care, spre deosebire de actualul 
cod, menționează și posibilitatea 
reabilitării de drept. Aceasta 
intervine automat (fără a fi ne

voie de cerere în justiție) pentru 
cei care au fost condamnați la 
pedepse pînă la un an, la îm
plinirea unui termen de 3 ani 
de la data exeCutăriif cu excep
ția celor care au fost condamnați 
pentru infracțiuni în dauna avu
tului obștesc care nu pot bene
ficia de această instituție a rea
bilitării de drept, puțind cere 
însă reabilitarea judecătorească).

In proiectul de cod penal se 
introduc și înlocuirea răspun
derii penale principiu cu 
totul nou ; instanța are dreptul 
de a înlocui constrîngerea juri
dică penală prin mijloace de 
influențare obștească ori prin 
sancțiuni administrative.

Știută fiind ponderea actuală 
a proprietății socialiste pentru 
dezvoltarea economiei naționale 
și a bunăstării întregului popor 
pedepsele preconizate în proiect 
pentru infracțiunile ce privesc 
avutul obștesc sînt severe, dîn- 
du-se posibilitate instanței de 
a stabili cuantumul sancțiunii 
în raport cu împrejurările co
miterii, valoarea pagubei, profi
lul inculpatului, antecedentele 
lui, motivul infracțiunii, de a 
spori pedepsele mai mult atunci 
cînd este vorba de recidiviști, 
iar aplicarea de circumstanțe a- 
tenuante este mărginită. Asigu
rarea succesului de aplicare în 
practică a noului cod penal 
după ce el va fi pe larg dezbă
tut de cetățenii patriei noastre 
și va căpăta forma definitivă, 
depinde de rolul covîrșitor al 
opiniei publice, această forță i- 
mensă necesară apărării proprie
tății socialiste și ordinei de 
stat, respectării regulilor de 
conviețuire socialistă.

Aceasta impune înmulțirea 
formelor de atragere a colectivi
tății la opera de educare a ce
tățenilor, de dezvoltare a unei 
atitudini conștiente față de o- 
bligațiile sociale și de reeduca
re a celor înrăiți.

In munca de prevenire a in
fracțiunilor trebuie să participe 
nu numai juriști, ci și econo
miști, sociologi, medici, care 
să-și aducă contribuția la studie
rea fenomenului infracțional, 
pentru ca viitoarea lui comba
tere să se facă cu maximum de 
eficacitate.

Iată de ce consider că proiec
tul de cod penal însoțit de par
ticiparea maselor tn opera de e- 
ducarea conștiinței socialiste 
constituie încă o verigă pe calea 
progresului patriei noastre.
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CU TINE iNSUȚI
„Prognun rilnio ? I — 

n« Întreabă retorio o co
respondență din Corabia 
păjtrtadu-p „lemianoni- 
matul" — adică luni — 
7—9 acria, 9—12 citit...? 
Nu I Nu-mi fac un pro
gram zilnic. Eu zio așa : 
azi fac cutare lucru, ci
tesc, învăț atît, mă duc în 
cutare loc. Fără să mă uit 
la ceas. încep cu ce-mi 
convine și sfîrșesc, de 
asemenea cu ce-mi con
vine. In loc de x să fac 
y... sau cine știe ce nepre
văzut să schimbe totul. 
Anarhic, nu ? Mi-ar trebui 
un program !“ Să contra
zicem ? Vom lăsa, cum 
ne-am propus din capul 
locului, orice prejudecată 
deoparte, sau mai exact 
spus orice judecată prea
labilă, și vom încerca să 
schițăm un dialog al răs
punsurilor, lăsîndu-1 să 
dea replica pe Ion Nico- 
lae din București, str. Ce
zar Bolliac 11 (28 ani și 
o lună). „Dacă-nfl fac un 
program și în ce' măsură-1 
respect ? întrebarea poate 
fi luată și ca întrebare și 
ca o sugestie. Oricum ea 
e bine pusă. îmi fac un 
program. De la 22 de ani 
n-am abandonat niciodată 
planificarea timpului li
ber. De ce de atunci și nu 
mai dinainte ? Răspund 
doar atît: mie stagiul mi
litar mi-a fost mai folositor 
(în sensul disciplinării exis
tenței zilnice, probabil — 
n.n.) decît toți cei 14 ani 
de școală. De atunci îmi 
planific totul, dar mai ales 
timpul*. Se poate lesne 
observa același spirit rea
list care prezidează modul 
de a gîndi și acționa al 
omului modem aflat în 
perpetuă competiție cu 
sine. Una dintre excepțiile 
pe care le aminteam mi se 
pare a fi răspunsul lui 
Vlaicu Petru din județul 
Caras-Severin, care merită 
mai multe comentarii
chiar decît răspunsul :
„Eu cel puțin îmi fac un
program zilnic: opt ore 
lucrez, două ore citesc,
două ore sport, patru 
pentru distracții (film, 
teatru, tv., plimbări etc), 
opt ore de somn. îmi res
pect acest program întoc
mai.0

Acest răspuns se asea
mănă cu primul prin ex
tremism. Spre care dintre 
aceste două variante con
verg opiniile celorlalți ?

a) „Nu-mi fac de obicei 
un program zilnic. De 
ce ? Pentru că, după mi
ne, ordinea în viață atrage 
cu sine monotonie și chiar 
plictiseala" (Cristian I., 
Craiova) ; b) „Intr-adevăr 
este foarte bine să-ți în
tocmești un program zil
nic, dar de multe ori ești 
nemulțumit că nu-1 poți 
respecta. Apare neprevă
zutul și atunci renunți la 
program0. (Schiopu Gali
na, 19 ani, funcționară în 
Drașul Corabia) ; c) „Mi se 
pare că timpul planificat 
este mai folositor decît a- 
tunci cînd îl folosesc la 
voia întâmplării." (E. Pre
da, educatoare în satul 
Păun ești); d) „Cîteodată. 
da. De respectat nu mi-1 
respect întotdeauna, pen
tru că nu-mi place să mă 
conduc după principii bi
ne stabilite. Reușesc în
totdeauna să-mi rezolv 
toate problemele în de
cursul celor cîteva ore pe 
care le am la dispoziție în 
cursul zilei0. (A.G., Bucu
rești), e) „Nu-mi pierd 
timpul planificîndu-1. Pre
fer să-1 cîștig planificat, 
astfel că nu-mi apar mo
mente în care să nu am 
ce să fac. Am o perspec
tivă, principii pe baza că
rora în funcție de circum
stanțe iau hotărîri con
crete". (Aurel Rogojan, 
București). Opiniile ar pu
tea fi înlănțuite în con

tinuare. Desigur că se pot 
lesne observa două ten
dințe : a refuza progra
marea ca ceva exterior 
care îngrădește manifes
tarea plenară a personali
tății fiecăruia dintre noi, 
și o a doua, programare 
ca un principiu, mai mult 
mu mai puțin clar, de 
chibzuire a timpului pe 
care-1 avem Ia dispoziție 
și în care — numai aici 
ne putem realiza propria 
noastră personalitate. Dar 
asupra acestor tendințe 
planează o confuzie pe 
care aș numi-o confun
darea spiritului cu litera 
principiului, a conduitei, 
canfuzii care generează 
reacții exclusiviste mani
festate ori printr-o exce
sivă compartimentare a 
timpului pe sectoare de 
preocupări care duce la o 
monotonie reală, ori prin 
relevarea acestei nevoi de a 
ști exact ce ai de făcut 
de-a lungul unei zile pe 
orar școlăresc a cărui sim
plă rațiune practică se 
dovedește a nu fi alta de
cît încălcarea ei. O linie de 
mijloc, unde trebuie as
cultată rațiunea superi
oară a acestei — hai să-i 
zicem tehnicist — planifi
cări o aflăm mai degrabă, 
cred, în opinia studen
tului timișorean Maran- 
goci Constantin : „Da- 
că-mi fac un program 
zilnic ? N-aș putea spune 
exact, totuși, în linii mari 
el există, căci noi studen
ții avem un orar pe care 
trebuie să-1 respectăm, iar 
timpul liber, care nu in
tră în acest orar, mi-1 pro
gramez mai mult sau mai 
?uțin, totul depinde de 
mprejurări. Știu că dimi- 
aeața merg la cursuri și 
după-masă avînd timp li
ber învăț puțin, voi citi o 
carte sau voi merge la un 
teatru sau un film. Sînt 
lucruri pe oare rareori mi 
le programez pentru a le 
respecta, totul se hotărăște 
cu cîteva ore înainte, da
că nu chiar cu cîteva mi
nute, și nu rareori am de 
suferit de pe urma aces
tor fapte. Un program zil
nic e necesar, și în cazul 
că el există, e bine să fie 
respectat în linii mari da
că nu în întregime".

2.
SNOBISMUL, 0 
DIMENSIUNE A 

COMODITĂȚII 
INTELECTUALE
Sînt cîteva prejudecăți 

•— le-am zice noi, antici- 
pînd acest test — care 
meritau un sondaj care să 
confirme sau nu aceste 
observații care țintesc spi
ritul modern : a) tinerii 
sînt în criză de timp (ob
servație reală dar suprae
stimată) ; b) neavînd timp 
sau fiind superficiali pen
tru că „tinerii de azi nu 
sînt ca tinerii de pe vre
mea noastră**, preferă ro- 
manelor-fluvii, în ciu
da valorii lor consacrate, 
pilulele, ceva în genul 
comics-urilor; c) superfi
cialitatea lor se menține la 
lectură în salturi peste 
pagini, un fel de lectură 
în diagonală, sau cum se 
exprima cineva, din două 
în două cuvinte ; d) fiind 
superficiali sînt și snobi, 
deci nu se cade să se știe 
(atenție !) că n-au citit cu
tare carte („Cum, n-ai ci
tit cartea asta, și te mai 
numești un om modem ?“ 
— aud deseori tinerii ase
menea interpelări", ar pre
fera să știe cîte ceva din 
operele consacrate dacă 
s-ar putea autorul, perso
najul principal și un pan
seu al autorului. întreba
rea noastră, cu toate va
riantele sale, era deci un 
subterfugiu al unui test 
făcut prin recul, de aceea 
mustrarea unora dintre 
corespondenții anchetei 

era un risc prevăzut. „A- 
ceasta este o întrebare ca
re după a mea părere nu 
trebuie pusă în fața citi
torilor (...) Mai introdu
cem acum și „comprima
tele" ? Credeți că pe ci
titor îl interesează în mod 
deosebit cum a ajuns un 
lăcătuș director sau minis
tru sau să trăiești în file
le cărții viața acestuia, 
să-1 refaci drumul său in
terior ?" (Nioolae Ion, Bu
curești). Răspunsurile la 
această întrebare încep ex 
abrupto, indiferent de ge
niul reacției provocate de 
întrebarea noastră : „Mul
te cărți aș putea citi, pen
tru că îmi place lectura, 
însă acum timpul nu îmi
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mai permite. Oricît de 
„gras** ar fi romanul (chi
ar 500 de pagini) nu m-aș 
da înapoi să citesc și o a- 

. nexă a lui de 100 de pa
gini în care doresc sa fie 
tratate pe rînd toate idei
le principale din fiecare 
capitol al romanului, adică 
ESENȚIALUL". Două 
observații : a) un roman 
de 500 pagini e perceput 
deja ca un roman de di
mensiuni mari, b) un 
comprimat al acestuia, ca
re să cuprindă esențialul 
ar seduce. O opinie sin
gulară ? „Unui roman de 
500 paginii îi prefer ge
nul scurt. E mai aproape 
de ritmurile contempora
ne. Omul însă simte și ne
voia romanului-fluviu. Nu 
numai pentru comparație. 
Genul scurt vreau să cu
prindă, tot atît cît și roma
nele voluminoase, dar altfel 
spus, în expresie nouă. Nu 
sînt pentru rezumarea u- 
nui roman de 500 pagini 
în unul de 100 pagini, sînt 
însă pentru scrierea de la 
început a romanului în 
100 de pagini" (Aurel Ro- 
goian, București). E lesne 
de observat că preferința 
pentru dimensiunile unei 
lecturi este generată nu 
numai de o reală criză de 
timp dar și de o putere 
mai mare de înțelegere 
pe care autorul ar trebui 
să mizeze. „N-aș prefera 
niciodată rezumatul unui 
roman. Nu uitați că e o 
mare deosebire între a te 
plimba prin grădina ta cu 
5—6 narcise și a merge 
într-o poiană a narcise
lor ! Dacă totuși s-ar face 
asemenea rezumate l-aș 
prefera pe cel oare expri
mă gîndurile intime ale e- 
roilor. De ce ? pentru că 
aș încerca, citindu-le, să-mi 
imaginez romanul (P. 
Vasile, Bacău). Consensul 
este unanim, conștiința că 
un lucru făcut pe jumăta
te are și o finalitate redu
să, de asemenea : „Nu 
prefer unui roman de 500 
pagini un roman de 100, 
deoarece consider că ar a
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vea de suferit integrita
tea romanului, punîndu-se 
accent pe una dintre pro
blemele enumerate de 
dv." (Ionel Chioreanu. 
București). Și țotuși ar fi 
utilă o asemenea între
prindere editorială ? „Un 
astfel de comprimat e bun 
numai pentru oamenii co
mozi care citesc cărți nu
mai din dorința de a ară
ta prietenilor, cunoscuți- 
lor că citesc, pentru a a- 
răta că sînt culți, dar în 
fond ascund superficiali
tatea lor intimă" (C. Mo- 
rangoci). Și un revers al 
problemei Inspirat reliefat 
de un tînăr corespondent 
al anchetei: „Evident că 
nu sînt pentru comprima-

rea acelor romane care nu 
se pot asemui cu expresia 
lui Voltaire : „o mare de 
cuvinte într-un pustiu de 
idei", cît despre celelal
te..."

JURNALUL IN
TIM-0 FIȘĂ DE
TEMPERATURA

SPIRITUALA
Sensul nemărturisit al 

acestei întrebări nu era, 
evident, de a stabili cîți 
tineri țin un jurnal intim 
și cîți nu, ce scriu și ce 
nu scriu în acest jurnal, 
întrebarea nu urmărea să 
stimuleze confesiunile ci 
să încerce luciditatea: 
cîți și cum se gîndesc la 
ziua ce a trecut, la struc
tura ei. Deci, gradul de 
luciditate și nicidecum 
subterfugiul melodrama
tic al vetustului oracol al 
institutelor de pe vremuri 
cu domnișoare de pen
sion. Rezultatele colectate 
sînt încurajatoare. „Da. 
Consider că este normal 
ca o fată de 17 ani să 
aibă un jurnal intim. In 
acest jurnal îmi notez în
tâmplările zilei în ordinea 
importanței și de predi
lecție fiecare gînd sau 
faptă a mea care trebuie 
să-mi dea de gîndit" (A.G. 
București); „Da, chiar pe 
agenda personală, cam 
micuță este drept, dar de
pinde ce, cum și cît scrii 
acolo — vă răspund eu. 
In el scriu și ceea ce am 
făcut într-o zi, dar nu 
știu cum să spun, căci 

aoriu și ceea ce mi-a plă
cut și ceea ce nu mi-a plă
cut, comportarea mea în 
relații diferite — indife
rent dacă comportarea 
mea mi-a plăcut sau nu, 
propunîndu-mi s ă-m i 
schimb comportarea mea 
care mi s-a părut a 
nu fi cea mai justă și mai 
tovărășească**. (Repede 
Cristian, București). „Dacă 
am un jurnal intim ? — 
se întreabă în bună notă 
polemică cum se va vedea 
mai departe, un alt tînăr. 
— Am un caiet pe care 
l-aș numi jurnal intim. Zic 
caiet și nu direct „am un 
jurnal intim** 
greși, din punct de 
literar sau mai știu

fiindcă aș 
vedere 

eu ?

*

*

Dar, în fond, ce este un jur
nal intim? Un caiet, o carte 
pe care o vom citi mulți 
după ce caietul ajunge în 
mîna unui editor indiscret, 
un caiet conceput de fie
care autor într-un anume 
fel și care cuprinde anu
mite lucruri. Jurnalul meu 
intim, poate greșesc dacă-1 
numesc astfel, cuprinde 
niște însemnări răzlețe, 
fără dată sau vreun indi
ciu care ar dovedi cînd 
sînt făcute, așternute pe 
hîrtie de-a lungul mai 
multor ani, însemnări mai 
mult sau mai puțin inte
resante, interesante doar 
pentru mine și pentru 
cîteva persoane. La ce se 
referă aceste însemnări ? 
La activitatea mea, a celor 
din jurul meu de care mă 
leagă bineînțeles ceva, 
la aspecte plăcute sau ne
plăcute din viața mea pe 
care le-am găsit demne de 
consemnat. Dacă mă ajută 
sau nu la ceva acest „jur
nal" nu pot să afirm cu 
convingere, nu pot fiindcă 
nu-mi dau seama cum 
s-ar face acest lucru, poate 
citind peste cîtva timp în
semnările mele ? Oricum 
îmi ajută să fiu față în 
față cu mine". La ce ar 
folosi un jurnal intim în
tr-o epocă atît de agitată, 
într-un ritm atît de preci
pitat de evoluția indivi
duală și socială ? Poate 
răspunsul lui Ion Cucura 
din Cluj ar putea aduce o 
notă în plus celorlalte opi
nii : „Se pare că un jur
nal intim ar fi un fel de 
fișă de temperatură morală 
fi Intelectuală a fiecăruia 
dintre noi de-a lungul ani
lor. Oare ca să știi în cît 
timp poți ajunge acolo sus, 
unde îți propui și mai ales 
cum, nu este nevoie să 
te uiți în jos, de acolo de 
unde vii ? De oe n-ar fo
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losi luciditatea jurnalului 
lucidității noastre ?“ De 
ce nu !

SPIRITUL GENE
RAȚIEI, CON-
ȘTIINȚA CON 

TINUITĂȚIi
Atitudinea respectuoasă 

și respectul controlat față 
de cei în vîrstă e un atri
but prin excelență carac
teristic al actualei tinere 
generații ? Fără îndoială 
că nu, ba mai mult se 
afirmă deoseori direct sau 
nu că tinerii de azi au un 
respect mai redus față de 
cei dinaintea lor, că felul 
lor de a se manifesta în

u

preajma celor în vîrstă este 
neîngăduit de libertin. Ar 
fi interesant de văzut în- 
tr-o anchetă specială care 
sînt coordonatele în care 
se manifestă acest respect 
ale unei generații crescute 
cu vigoare pe solul desțe
lenit de prejudecățile de 
orice natură. Capitolul an
chetei de față schițează 
numai existența acestui 
respect cu cîteva nuanțe 
necesare. „Da. De cele 
mai multe ori. Mai puțin 
cu părinții. Asta nu în
seamnă că sînt nerespec- 
tuoasă. Dimpotrivă. îi pre
țuiesc și îi respect foarte 
mult. Dar nu sînt de 
acord cu ei în anumite 
probleme. Dacă am regre
tat vreodată vreun gest 
deplasat ? Da. Ca orice om 
supus greșelii am avut pri
lejul să regret cîte un gest, 
cîte un cuvînt. Cum ? Nu 
cred că pot să explic. Mi-a 
părut rău și lucrul nu s-a 
mai repetat. Alteori mi-am 
cerut scuze. Dar numai 
cînd era absolut nevoie** 
(A. G. București). Am înce
put cu citarea acestui răs
puns deoarece este mai 
discutabil decît altele. Nu 
există la corespondentul 
nostru o măsură exactă 
a respectului (fapt remar
cat la mulți tineri) față de 
părinți sau alți oameni în 
vîrstă și, în al doilea rînd, 
a cere scuze pentru o pur
tare deplasată se pare că 
este un gest pe care tî- 
nărul nostru și-l smulge 
cu greutate. Este incom
patibilă prezentarea scu
zelor cuvenite cu demni
tatea unui tînăr ? „încă 
de la început pot să răs
pund că sînt drept cu pă
rinții și cu oamenii mai 
în vîrstă, pentru că ei au 
avut și vor avea dreptate 
atunci cînd este vorba de 
a povățui sau îndrepta pe 
un tînăr. De regretat am 
regretat multe lucruri, am 
regretat și am căutat ime
diat fă îndrept toate ges
turile deplasate cu unele 
lucruri mulțumitoare pen
tru persoana față de oare 

am greșit" (Teodora 
Gheorghe). Replica posi
bilă a cititorului la obser
vațiile făcute de noi este 
anulată de această ultimă 
opinie : nu este suficient 
să-ți ceri scuze („Cere-ți 
scuze, dom’le, că nu-ți ră
cești gura" — mai auzi 
cîte un poltron), ci forma 
sa verbală să se susțină 
pe fapte concludente. De
sigur că nu în toate si
tuațiile este posibilă forma 
concretă a scuzei, dar 
există o vorbă la care tre
buie să medităm : greșeala 
înțeleasă e pe jumătate 
iertată. Iată părerea Ele
nei Camaciu din Craiova: 
„Caut să fiu dreaptă cu 
toată lumea. De cele mai 
multe ori reușesc. Dacă 
însă, din greșeală fac 
vreun gest deplasat caut, 
în limita posibilităților să-1 
diminuez. îmi cer scuzele 
de rigoare și dacă îmi e 
permis explic cum că a 
fost un act involuntar**. Și 
la urma urmei, mi s-ar pu
tea replica obraznic ce ba
tem atâta monedă cu a- 
cest respect ? „Caut să fac 
tot ce e posibil să mă com
port cît se poate mai po
liticos și resoectuos fată
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de oamenii în vîrstă. Sti
mez și iubesc pe acești 
oameni deoarece au o ex
periență de viață, sînt 
buni, calmi, așa îneît am 
ce învăța de Ia acești oa
meni. Cred că nu am cu
vinte să pot spune ce ad
mirație am față de acești 
oameni. Aș vrea să-i ajut 
întotdeauna cu orice, să 
le cer sfaturi, să discut cu 
acești minunați oameni. 
Se mai întîmplă cîte o 
dată să mai fac și un gest 
nepoliticos, mai bine zis 
negîndit pe care îl regret** 
(Popescu, București). Se 
știe doar că legăturile cele 
mai puternice sînt cele de 
interese : „Cu oamenii mai 
în vîrstă mă port cuviincios 
deoarece întotdeauna și în 
orice împrejurări poți afla 
cîte ceva important de la 
ei" (Toma Modoran). Dar 
printr-o legătură de inte
rese nu trebuie înțeleasă 
numai una de ordin prac
tic, ci — într-o viziune 
largă — o legătură de in
terese morale și spirituale 
care este cea mai puter
nică către părinți și copiii 
lor. „Cînd e vorba de dra
gostea maternă aș discuta 
mult de tot. E un lucru 
suprem să fiu drept, cu o 

ANCHETA NOASTRA
Continuăm ancheta de față cu seria a IV-a de întrebări pe care o adresăm 

cititorilor noștri, invitîndu-i să ne răspundă pînă cel mai tîrziu la 1 mai a.c.
• Ce valoare morală și practică acordați prieteniei ? Povestiți-ne cum v-ați 

împrietenit. Cine a făcut primul pas ? Ce v-a surprins cel mai plăcut, încă din 
primul moment, la prietenul dv. ?
• In prietenia dv. au fost momente de criză ? Cum le-ați depășit ? Cine și 
de ce a făcut primul pas spre traversarea momentului dificil ?

• In ce măsură acceptafi sfaturile sau observațiile critice ale prietenilor 
dv. ?
• Există, după căsătorie, o perioadă în care relațiile dv. de prietenie se 
răcesc? De ce7 Încercați să le mai reluați?
• Puteți să ne schițați o ierarhie de calități ale prietenului dv. ? Dar a 
prieteniei ea mod ideal de conviețuire socială ?

inimă ourată fața de cine 
mi-a dat viața, să se bucu
re la gîndul că au creat o 
nouă viață. Din cele ce 
am văzut din mărturisirile 
unor colegi am văzut că 
e neglijabilă dragostea u- 
nor copii față de părinți. 
Legătura dintre copii și 
părinți e o legătură sfîn- 
tă, la care trebuie să ți
nem ca la ochii din cap. 
(Ion Blondiu, Reșița). 
Există o penitență a lipsei 
de respect ? Desigur. Poa
te automustrarea, poate 
controlul mai strîns al 
propriei comportări !... 
Există printre răspunderile 
primite la această între
bare unul care, mărturi
sim, ne-a amuzat puțin : 
„în general sînt dreaptă 
cu toți sau aproape toți 
oamenii cu 
contact, iar atunci când 
fac vreun gest deplasat sau 
scap vreo vorbă nelalocul 
ei îmi cer scuze și mă 
autopedepsesc : să nu vi
zionez un film la care țin 
mult, să nu-mi cumpăr 
dulciuri, să nu citesc un 
timp de n. zile cartea care 
mă pasionează..." (C. N., 
elevă, Cluj). Ne-am amu
zat și apoi ne-asn între
bat firesc : cine ne con
trazice că o asemenea 
autopenitență nu înseam
nă o eficientă școală a 
voinței ?

care viu în
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Dintotdeauna sensul co
municării a fost unul de 
ligament între oameni, de 
solidaritate, de schimbare 
de opinii, de întrebări și 
răspunsuri asupra esenței 
existenței. Scrisorile, în va
rianta lor modernă, pot fi 
teste interesante despre fe
lul în care gîndesc și în
țeleg comunicarea ou alții, 
tinerii de azi. „Parafra- 
zînd o celebră expresie 
„stilul e omul", am putea 
afirma — avînd un bogat 
material ilustrativ la în- 
demînă — că scrisorile 
sînt oglinzi fidele ale au
torilor lor." O scrisoare 
primită e un om care-mi 
vorbește — ne scrie o tî- 
nără. îl cunosc. Vreau să 
înțeleg tot ce-mi spune. 
O întâmplare, un gînd... 
mai multe, mai de mult, 
mai de curînd..."

Intr-un fel scrisoarea 
realizează în formele sale 
specifice o convorbire între 
patru ochi cu cel pe care-1 
simți aproape. Egolatrul, 
omul care-și duce numai 
grija sa și a umbrei sale, 
va vorbi tot timpul despre 
sine, altruistul va fi atent 
și preventiv cu preocupă
rile celuilalt... „îmi propun 
să aflu noutăți despre a- 
dresantul scrisorilor mele 
dar nu pun întrebări cu
rioase. Las să mi le spună 
fără să i le cer. Ii vor
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besc despre mine, simplu, 
sincer, arătindu-i încre
dere. Dacă poate face la 
fel... atunci e bine. Sînt 
însă scrisori și scrisori. 
„Scrisorile către părinți — 
ne scrie N. D. din Pucioa
sa — le găsesc mai pre
tențioase în sensul că nu 
întotdeauna sîntem siguri 
de înțelegerea adevărată a 
ideii exprimate. In gene
ral sînt scrisori confiden
țiale și de cele mai multe 
ori au viață scurtă. Iată 
de ce optez (ca mai des
chise spre un larg cerc 
de probleme n.n.) pentru 
scrisorile către prieteni, 
scrisori care pot trăi mai 
mult și care pot descrie 
o lume. îmi place să scriu 
astfel de scrisori". Astfel 
de scrisori au un univers 
în care viețuiesc deopo
trivă gînduri și sentimen
te intime, împliniri și e- 
șecuri, banale și mai puțin 
banale, informații curente 
și peste ele — o armonie 
care ridică temperatura 
scrisorilor către prieteni la 
însăși temperatura priete
niei. De aici și alegerea, 
natura celor comunicate: 
„Și lucruri plăcute, și lu
cruri neplăcute.** Nu ! 
N-aștept să fiu consolată. 
Nu-mi place să fiu conso
lată. Un insucces e un pas 
greșit. A fi consolată mi 
se pare o încercare inutila 
de a-rini uita greșeala. Con
solării îi prefer amintirea 
greșelii (chiar dacă voi 
strînge pumnii sau voi 
scrîșni din dinți). Nu, nici 
să fiu lăudată nu-mi place. 
Voi fi Ia fel de mulțumită 
pentru o reușită (succes 
se pare prea mult spus) și 
fără laudele altora. Și mai 
e ceva: de lingă laude 
pornesc lingușelile. Ci
ne-mi recunoaște un pie
rit, nu mă laudă, îmi cere 
mai mult . ,,Cînd ajung 
să-nri cunosc coresponden
tul^ (în altă parte un alt 
tînăr afirma că o egală 
bucurie simte să cores
pondeze cu un necunos
cut, căci orice nouă cu
noștință e o victorie a spi
ritului în fața instinctului 
de însingurare — n.n.) în
cerc să-1 determin, cît mai 
discret desigur, să-1 deter
min să mi se destăinuie. 
„Nu-mi place să-1 con
solez decît cu rezerve dar 
îmi place să-1 ajut. Nu-mi 
place să-mi scrie despre 
ajutorul pe care i l-am dat, 
să-mi mulțumească, „mi-e 
suficient să știu că i-a fost 
de folos** ; „De obicei per
soanelor mai puțin intime 
le trimit numai vești plă
cute, iar celor mai intime 
și plăcute și neplăcute din 
viața mea. De consolat mă 
consolez singură, nu prea 
simt nevoia unei consolări 
venite din exterior. Lau
dele nu prea îmi plac și 
le primesc ou oarecare, ră
ceală**. (Schiopu Calina, 
Corabia) ; „îmi place să 
trimit numai vești plăcute 
despre mine în orice si
tuație aș fi. Așa că nu aș 
vrea ca o scrisoare de-a 
mea să întristeze pe ci
neva (Bădicu Eleonor, 
muncitor, Brașov). Al
truismul prezidează între
bările fără de care nu se 
pot lipsi scrisorile : „Prie
tenilor le pun cît mai pu
ține întrebări. Asta pentru 
că nici mie nu-mi place să • 
fiu „descusută". Și mă 
gîndesc, uneori, că prin
tr-o întrebare, fără voia 
mea poate fac pe cineva 
să sufere și nu vreau" 
(Elena Cornociu, Craiova).

Pagină realizată de 
VARTAN ARACHE- 

LIAN
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Este tin adecit- îndeobște cunoscut fi verificat științific de 
competențe exemplarii că există mai multe specii de ciini: dulăi 
sau căței care umblă «cu covrigi în coadă — varietate rară, pe cale 
de dispariție — cîini eare deșt latră nu mușcă, fi un soi de hibrid, 
numit porc de cline cere nici nu dă slănină, nici nu te apără de 
hoți, specimen mitologic al rasei canine, un soi de Janus patruped 
fi care deși nu plinge cu un profil fi nu ride cu celălalt, iși păs
trează o psihologie embiguă fi ambivalență, oscilînd fără predi
lecții între sorici fi bcttniță, fiind pe rind cind rîmător, cînd mops, 
după ocazie fi necesi'tăți. Porcul de ciine se caracterizează prin- 
tr-o lipsă de caracter absolută, singura Iui marcă distinctivă fiind 
indiferenta. Tu îi vorhtSști fi el se gindește la cu totul altceva 
deși dă din cînd in cînd.'din coadă în semn de aprobare și interes. 
Tu iți plîngi necazurile 'intime, suferințele tale cele mai adinei, 
și el momîie cu tine aprobator in semn de compasiune și înțele
gere ; cum să nu te pricep, doar nu am o inimă de cîine. Și în 
timp ce tu îți expui gîtuit de emoție neliniștite, frămintările sau 
chinurile, el cugetă la ale sale, fără nici o aderență la tot ce-i po
vestești, cu toate că simulează — .porcul de ciine e un actor desă- 
cirșit, mimînd cu o nesftrșită convingere orice poză sufletească — 
o participare afectivă, pătrunsă, zguduită din temelii, la odiseea pe 
care i-o înfățișezi. .

După ce te-u ascultat fără să te audă și după ce te-a urmărit 
fără să te înregistreze, porcul de cîine trece la capitolul doi al

<»

O

dutește. își moaie coaaa m caumara și-și noieaza pe ugeuuu su 
utgența plîngerilor tale, asigurîndu-te de concursul său nelimitat, \Zz..........   * ” o

<»
<»
<»
<»
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de AUREL BARANGA
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VASILE BĂRAN

dirijo- 
clipele 
fu îm- 
Pretu- 
sunete,

eticii sale inspirată de Mangalița șl educată de hingheri: făgă
duiește. își moaie coada în călimară și-și notează pe agenda sa 

și de o rezolvare rapidă a cazului tău care l-a scandalizat pînă la 
arșic. Va lua măsuri, va sesiza, și la nevoie, se va lua de gît cu 
Dumnezeu pentru dreptatea ta ofensată.

Și imediat ce ar ieși pe ușa cocinei lui elegante se desfășoară 
actul al treilea al aceleiași psihologii perverse și corcite : porcul 
de cîine ia cererea ta, și o azvîrle la coș, ruptă-n bucățele, după 
ce și-a luat măsuri de prevedere infailibile : își cheamă subal
terna care are grijă să-i păzească ușa și liniștea, și-i dă un ordin: 
„Dacă nenorocitul ăsta mai vine pe aici, nu-i dai drumul, sînt 
plecat". Asta nu-l împiedică de loc ca peste citeva zile, cînd revii. 
telefonic, să-ți latre binevoitor în receptor: „Nici o grijă, se 
lucrează, stai liniștit, se rezolvă, ai răbdare, mă ocup".

Porcul de cîine — mă întreb stupefiat cine a scornit nomen
clatura — c periculos fiindcă nu e nici totalmente porc, nici abso
lut cîine, ci amîndouă în același timp, amestec perfect de neobră
zare cu șoricul gros, cu o indiferență de javră, amestecul dozîn- 
du-se după felul cum s-a produs încrucișarea și altoiul.

Partea proastă e că uneori se travestește în om cu nădragi 
și cravată, cu servietă și cu ore de audiențe, binevoitor și drapat 
în surîsuri care îi disimulează rîtul și colții.

Nepotul meu în vîrstă de trei ani care vrea ca orice fabulă 
să aibă o morală și orice istorioară un sfîrșit, mă întreabă contra
riat : „Și ?" Nu te întrista, dragul meu : Ignatul porcului de cîine 
e in fiecare zi.

A chiuli numai de dragul chiu
lului este, pentru homo profitans 
fie o pierdere de vreme, fie o 
frivolitate, fie — în cel mai bun 
caz — un sport. Căci descotoro- 
sindu-se pe spinarea altora de 
treburile ce-i revin într-o zi de 
muncă, el urmărește de obicei un 
scop extrem de serios : punerea 
celor opt ore de răgaz astfel do- 
bîndite în slujba a ceea ce, con
form unei expresii curente, se 
numește construirea unui viitor 
fericit. Numai că nu-i vorba aci 
de imensul bloc-tum al fericirii 
colective, ci de minuscula, co
cheta și bane îngrădită vilișoara 
a fericirii strict personale — clă
dită, evident, cu materiale șter
pelite de pe marele șantier.

Pentru a ilustra faptul că un 
h. p. nil stă degeaba, vom lua 
cazul 117 — V. R. — 67, din fi
șierul laboratorului nostru de pro- 
fitologie. în esență, avem de a 
face cu o tentativă de intrare în 
grațiile noului director adjunct 
al unei întreprinderi și de con
comitentă luxare a unuia din co
legi — Scărlătescu — ale cărui 
merite ; îl sortesc unei iminente 
promovări pe postul de șef de 
birou. Caracteristicile directo- 
rului-adjunct'j: iubitor de litera
tură, animale și bere. Caracteris
ticile colegului Scărlătescu : pă
timaș, pescar amator. Caracteris
ticile profitorului: profitor.

Iată cum se desfășoară cam
pania acestuia, din fragmentele 
înregistrate pe banda de magne
tofon de la fonoteca laboratoru
lui nostru :

— Vă salut, voarășe directorJ). 
V-am adus niște căței și pisici... 
în poze, ha-ha! Le-am decupat 
din „Paris Match". Ia uitați-vă, ce

M
E
M
O

Poetul Malherbe 
dueîndu-se să prîn- 
zească la un domn 
care îl invitase, găsi 
la poarta aaestuia un 
servilor trrmănușat 
era ora 11 și Malher
be fusese poftit pen
tru ora 12.

— Cine ești, prie
tene ? îl întrebă el.

— Sînt bucătarul, 
domnule. ---- i-

Ei, drăcie, reluă 
poetul, retrăgîndu-se 
repede, nu prințese 
la un om al cărui bp- 
cătar poartă mănuși 
la ora 11.

MIC TRATAT DE PROFITOLOGIE
mops delicios ! Seamănă leit cu 
Scărlătescu, nu ? Singura dife
rență dintre ei e că mopsu-i sim
patic... Si de șoricarul ăsta ce 
spuneți ? Ce ochi hlînzi are! Se

pentru că el are ulcer, nu trebuie 
nimeni să dea pe gît un strop 
de bere. A scris și o poezioară : 
„Cine-nghite azi un țap, mîine 
își face de cap". Ce fariseu I De

DESPRE DELFINI
SI ALTELE
2

de NICOLAE MINEI

cunoaște că nu vrea să ajungă 
șef de birou!

...Aluzie ? Ce aluzie ? Ați mai 
văzut șoricar în muncă de con
ducere?... Ha-ha! Cum spunea 
marele nostru clasic Grigore A- 
lexandrescu „Un bou în post 
mare..." ...Și aici aveți portretul 
unui motan de Angora. Ce blană 
cu fir mătăsos! Cum pot unii 
oameni să omoare motanii numai 
ca să-și facă pulovere ?... Nevasta 
lui Scărlătescu are unul de An
gora, un pulover, nu un motan. 
Pă ăla l-o fi înecat, săracul, ca 
să-i ia... Poftim ? Ii tunde nu
mai ? Se cunoaște că n-o cunoa
șteți pe madam Scărlătescu, sîn- 
teți nou pe aicea. Ea precis că 
l-a înjunghiat!

...Nu,- nu -pentrtr asta am ve
nit. Am o idee în legătură cu 
economiile. Stăteam ieri la o 
bere... Că știți, pentru mine be
rea e nectarul zeilor. Ca-n „Hei- 
delbergul de altă dată" : pînă 
și prințul Karl-Heinz golea halbă 
după halbă. Nu ca Scărlătescu,

Se hotărîră să fugă și se 
repeziră în bagheta 
rului, frîngînd-o. în 
următoare pămîntul 
presurat de sunete, 
tindeni se auzeau 
în stînci și în nisip. Sune
tele se amestecară cu aerul 
țîșnind, în jeturi, din ori
care mișcare, cristalizînd 
furtuna și-nvolburînd tă
cerea.

Se atîrnau de nori lovind 
văzduhul ca limbile unui 
clopot.

Pînă și podurile marilor 
fluvii erau acum din sune
te și rîseră văzînd în sala 
depărtată mica baghetă 
frîntă.

O, libere cum sînt, mari 
herghelii fugite, ele năs
cură munții și apele din 
jur...

Dar nu o simfonie !

UN„EH0Z0F“
Anii săi erau zbuciumați 

de întrebări i respir eu a- 
cest aer sau în mine e altul 
și încotro mă duce acel al
tul ?

Știi, îmi spunea el, nimic 
nu există prima oară, totul 
se desprinde din ceva, se

maximum. Unii se mulțumesc cu 
și mai puțin, n-au cheltuieli cu 
rime sau cu gogoloașe de mămă- £ 
ligă sau cu alte chestii costisi
toare. Tot ce le trebuie lor e o ~ 
carte, o halbă și un cățel — ăsta, V 
săracul, dă din coadă pe gratis. 
Așa că, dacă-n loc de Scărlă
tescu... eu știu cel puțin pe unul 
care...

...Da ? Nu mai spuneți! Vasă- A 
zică v-ați gîndit și dv. că Scăr- 
lătescu nu merge... Eram si
gur !... îl transferați ? Perfect! 
O fiară mai puțin în întreprinde
rea noastră... Cum tata-socru ?... 
Al lui ?... Nu înțeleg, fiți bun și... 0 
Cu fiica dv. ? Scărlătescu ?... 
Peste trei săptămîni, da, da. Toc
mai bine! nuntă-n mai, ce mai 
trai, cum spunea marele nostru 
clasic... Am uitat care din ei 
spunea asta. Știți, mă cam doare 
capul... Vă felicit din adîncul 
inimii, Scărlătescu e un băiat ad
mirabil și va fi șeful de... vreau 
să zic, ginerele ideal... îmi per- ț 
miteți să mă t etrag ?

...Poftim ?... Nu, nu mormaiam 
nimic, reflectam cu voce tare... 
La delfini... Da, la delfini. Bine 
de ei că nu știu încă să vor
bească.

STRĂIN

îl între-

a făcut

Fără cuvinte
(Din „Paris Match")

îmi răs-
I

compară cu ceva, de pildă, 
nu poți să vezi paharul de 
nu privești și masa ori mîna 
care îl ridică. înțelegi ? 
Nimic nu există decît prin 
comparație.

îl ascultam, tulburat și 
încercam să-l compar cu 
ceva dar nu găseam cu ce.

fapt, lui îi place Pepsi-cola, de 
aceea se înverșunează împotriva 
celor care preferă berea. Puțin îi 
pasă că marele nostru clasic, Ca- 
ragiale, pe vremea cînd 
berăria „Gambrinus", nu 
pe nimeni cu Pepsi-cola, 
tăiat în bucăți.

...Idee ? Ce idee ? A, , 
realizarea de economii, da, da !... 
Mă gîndeam că... Dar stați să 
că mai arăt o poză, cu delfini. 
Sînt extraordinari delfinii ăștia1 
Ați citit că învață acum să vor
bească englezește ? Visul lui 
Scărlătescu! Nu să vorbească 
englezește, să prindă un delfin. 
Imaginăți-vă ce cruzime! Dita
mai peștele, care știe să spună 
„Time is money" — și Scărlă
tescu haț! cli undița. E un ma
niac „Bătrînul și marea" de ma
rele clasic Ernest Hemingway. 
Halal șef de birou!

...Economiile ? Tocmai ajun
geam și la ele. Mă gîndeam că 
dacă numiți un șef de birou, 
nu-i obligatoriu să-l încadrați la

ținea 
servea 
să-l fi

pentru
Nu văzusem Ancă fluviul 

acela dintre munții zidiți 
ca o pîlnie în care vorbele 
se înlănțuiau și se rostogo
leau și se spărgeau ca și 
valurile, acoperind cu su
netele lor toate celelalte 
sunete ale văii.

El stătea acolo ; voia să 
spună, cu tot dinadinsul ce
va și vorbea ca toți cei
lalți ?i, uneori, țipa, dar 
nu-l înțelegea nimeni.

Și întîmplarea 
să răgușească.

— Intr-adevăr ? 
bai.

— într-adevăr ! 
punse el printr-un semn.

Și a plecat și s-a urcat 
pe stînci lăsînd mult în 
urmă Valea Vorbelor.

Și lumea l-a înțeles prin 
semne.

Chelule ’
Desen de 

V. CRIȘAN

’) Una din normele fundamen
tale de conduită h.p. porunceș
te : „Avansează-ți superiorii !“ 
In gura lui, adjunctul devine 
„plin", directorul se transformă 
în director general, iar pluto
nierul de miliție (mai ales cînd 
are în mînă chitanțierul de a- 
menzi), capătă, mai repede de
cît în epoca napoleoniană, ga
loane de locotenent.

Doica lui d'Alem
bert, martoră a ac
tivității lui științifice 
și a nepăsării lui țață 
de persoanele sus 
puse, care veneau 
să-l vadă și care, 
după ea, ar fi putut 
să contribuie la a- 
verea lui, îi spuse 
într-o zi cu un fel de 
compătimire:

— O “ 
toată viața un 
zof.

— Și ce este 
filozof ?

— Un nebun, 
se chinuiește i 
viața 
bească de 
moarte.

DA LA
-
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E
unor asemenea argumente maistrul

domnul

spitalului
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GH. NEAGUDesen de AL. CLENCIU

o Desen de CINDREL LUPE

răspunse 
desculți 

mine.

urmînd 
operații, 

medic 
f al spi- 
i îi spu-

— Și acum, voi interpreta 
un cîntec împotriva mași- 
nismului care deformează 
vocea...

să rămîneți 
filo-

, care 
toată 

ca să se vor- 
el după

iailK

UN POST...

A
DEZILUZIE

desen de GH. SASARMAN
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ALESE LANȚUL

T

MARIAN ION

Așa s-a 
în cău- 
(Marcel

Din „Țiganiada"

Suflete moarte

UMOR • SATIRĂ • UMOR ,

Cardinalul Dubois 
să fie supus unei ( 
chemă pe celebrul 
Boudon, chirurgul șef 
talului Hotel Dieu și 
se :

— Sper cel puțin, 
meu, că nu mă vei trata la fel 
ca pe desculții 
d-tale.

— Monseniore, îi 
Boudon, toți acești 
sînt cardinali pentru

Un poet obscur, se prezintă 
într-o zi lui Corneille rugin- 
du-l să-și dea părerea asuprd 
unor versuri.

Corneille, după ce le citi, 
spuse versificatorului:

— Un proverb spaniol, a- 
firmă că trebuie să fie cineCa 
prost ca să nu poată 
două versuri și nebun ca 
vrea să facă patru.

întrucît epuizaseră tot ce aveau de
: discutat, mult prea stimata domnișoară 

Agripina n-a avut ce face și l-a întrebat 
pe Tîrlică, ultimul ei iubit pentru care, 
ca și pentru cei dinaintea lui, e gata de 

i orice sacrificiu. Să nu înțelegem greșit: 
: sacrificiu în sensul că s-ar mărita cu el 
j în maximum 24 de ore. Deci la între

bat : „Dragul meu Tîrlică, ce funcție ai
\ tu sau cu ce te ocupi la uzina aceia care
' produce locomotive Diesel hidraulice ?

Să știi că nu e nevoie să fii neapărat in- 
! giner șef ci un... funcționar. Știi... la noi 

în familie toți sintem intelectuali și 
i n-am vrea..

Tîrlică, care e gata să rebuteze rela- 
i țiile cu familia lui pentru cele două au- 
. ricole și două ventricole ale domnișoarei 

Agripina, a răspuns: „Funcționar prin- 
■ cipal", cu toate că era strungar și încă 
i unul bun.

Al doilea cuvînt a avut o influență
I covîrșitoare asupra Agripinei care a ho- 

tărît ca mîine orele 8,30 să facă anali-
. zele. Despărțirea a fost așa... ca între 
, intelectuali. Și Agripina era intelec- 
: tuală deoarece reușise... fără loc, cu 6 
j ani în urmă, la liceu, curs fără freC- 
î vență, motiv pentru care spunea că fiind 
. fără frecvență, nu ai de ce frecventa 
; cursurile etc.

A doua zi, ora 6,30, Tîrlică a atacat
• direct pe maistrul secției: „Tovarășe 
’ maistru, cind ați terminat dv. școala

de maiștri ?" „Acum vreo doi ani, m-a
: trimis uzina". „Deci vi s-au creat con

diții". „Bineînțeles, altfel cum ?..." „Eu
\ mă înscriu la liceul seral, deci și eu am
• nevoie de condiții". „Și de ce anume 
( condiții ai nevoie ?". „Intii: să mă pro
; gramați numai in schimbul I. Doi: să mă 

ajutați la matematică în timpul pro
ducției : vorba aceea intr-ajutorare to
vărășească... Trei: să mi se dea lucrări 
mai ușoare ca sa fiu odihnit seara și 
eventual sa lucreze mai puțin." In fața

a 
rămas puțin pe gînduri. Cine să lucreze 
numai în schimbul doi și trei ? Cine 
să se ocupe de treburile lui cînd va 
da consultații la matematică și cu cine 
să facă planul ?

în sfîrșit, a hotărit să lucreze Nea Mi- 
riță în schimburile respective, că tot 
mai are 4 ani pînă la pensie și nu-i mai 
trebuie studii, iar cu într-ajutorarea

tovărășească a hotărit s-o realizeze de 
la 5,30 la 6,30.

Cu asemenea condiții nu putea Tir- 
lică să nu treacă din clasa IX-a in
tr-a X-a. „Ai trecut clasa ?“ l-a între
bat maistrul. ..într-a X-a da, dar acum 
trebuie să trec într-a Vlî-a ? Adică 
acum avînd și ceva studii înseamnă că 
sînt mai deștept, mai specialist deci tre
buie să fiu trecut în clasa a Vil-a de 
salarizare". Și așa mai departe, pînă ce 
Tîrlică și-a luat diploma de bacalau
reat și aici e aici. Strungar cu diplomă 
de bacalaureat nu merge. Adică Agri 
pina pentru că a reușit fără loc la liceu 
— curs fără frecvență să fie intelectuală 
și el cu diplomă, muncitor... nu ține.

I-a spus mai întîi maistrului să-l facă 
și pe el ceva funcționar pe la magazia 
de materiale sau să lege dosare. Mais
tru însă, nimic. Asta l-a supărat rău 
pe Tîrlică și s-a adresat inginerului șef: 
„Cînd ați terminat facultatea ați fost 
repartizat undeva ?" „Am fost". „Deci 
vi s-au asigurat condiții ?“ „Da!“ 
„Atunci de ce nu dați tovarășe tine
rilor posibilitatea să se afirme „Afir- 
mă-te Tîrlică că nu te oprește nimeni". 
„Atunci dați la băiatul un post de func
ționar că are studii". „Și ce să te fac, 
mă rog „Funcționar, dacă nu se poa
te principal cel puțin simplu funcțio 
nar". „Dar cîștigi mult mai puțin". „Da 
dar pot purta cravată, cămașe cu man
șete albe și butoni iar ca să nu mă 
murdăresc îmi pun mînecare".

Nu i s-a aprobat, motiv pentru care 
și-a dat demisia și s-a angajat la 
ORVLFSN—Fruct legume și zarzavat. 
Să-l vedeți ce se afirmă acum printre 
gogonele, țelină și ridichi și o sa a- 
jungă precis specialist in inventarierea 
foilor de varză.

EPIGRAM
Unui poet care, spre 
sfîrșitul carierei lite
rare poposește cu 
pretenții pe ogoarele 
prozei :

spui că după vechi 
demersuri

Ai scris în viață mii de 
versuri

Și-abia acum, la spondiloză, 
Te-ai dat la proză.

Te

Pentru 
turnului 
„Singur 
eți" de 
rescu 

văd cu

coverta
. de versuri 
printre po- 
Marin So-

Cum printre

luminarea-n 
mînă 

tomuri mi 
te-arăți 

gînd : „Ce 
glumă buna 

printre 
poeți" !

VAL. BUCUROIU

Și-mi zic in

Singur... poet...

— Dar erați fericiți !
— Ni s-a părut, onorată 

instanță.
— Să vină martorul. Nu 

erau fericiți ?
— Ba da, onorată instan

ță. dar iată ce s-a întîm- 
plat: cînd au ieșit din apa 
au luat cu ei și-un pește 
cu care au vrut să zboare.

JOCURI DISTRACTIVE

ORIZONTAL
1. întunecare (Cezar Petrescu)

— Bel... (Guy Maupassant)
2. ...Șoimăreștilor (M. Sado- 

veanu) — Amintiri „din copilă
rie" (I. Creangă) — Alexandru 
Sahia
3. Desculț, în „Desculț" (Z 

Stancu) — Ce naște din pisică 
șoareci mănîncă (N. Filimon) (pl)
4. Mihail Șolohov — ...gardă 

(A. Fadeev)
5. Fire de tort (G. Coșbuc) (sing)

— România... (A. Vlahuță) (mase)
6. Omul de aur (Jokai Mor) (pl)

— Pămînt și apă — Nota tradu
cătorului.
7. Comedia „umană" (Gals

worthy) (mase.) — Constructorul 
Solness (H. Ibsen)
8. Serghei Esenin — Curelușă — 

Toate pînzele sus (R. Tudoran)
9. „Vestitorii" primăverii (V. 

Alecsandri) — în acest fel (pop)

10. Ton Agîrbiceanu — . 
călit... (N. Ostrovski) — 
tarea timpului pierdut 
Proust)
11. Cutii cu instrumente — Ha
rap Alb (Ion Creangă)
12. Magda Isanos — Țăranii 
(Reymont)
VERTICAL

1. Romeo și Juliets (W. Sha
kespeare)
2. Albă ca zăpada (frații 

Grimm) -~ Cei trei mușchetari 
(Al. Dumas) (sing.)
3. Cugetările... Dionis (M. Emi- 

nescu) (fem. pl) — De la lume 
adunate !...
4. ...și iarăși la lume date (A. 

Pann) (mase, sing) „Cu inima 
vrăjită" (Romain Rolland)

5. Calea Victoriei (Cezar Pe
trescu) (fr).
(Gogol)
6. Alexandru _Lănușneanu (C.

Negruzzi) '
(I.B.Deleanu) — Numeral

7. Epopeea „Iliada" (Homer) 
(mase) — OmuJ care rîde (V. 
Hugo)
8. Avarul (Molidre) — Stx'igăt 

la „Război și pace" (Tolstoi)
9. La răscruce de vînturi ’ (E. 

Bronte) — Expus la vitrină
10. ...român I.L. Caragiale (ne- 
art.) — începuturile poeziei !
11. . .din Parma (Stendhal)
12. Pronume — Culte ! — ...vrem 
pămînt (G.Coșbuc)

P

Orizontal :
1, Din cînd în cînd. 
termala indicată d<
3. Asalt. 4. Din cap și din pi
cioare (pl). 5. Momentan. 6. X- 
fluent al Dunării ce trece și p î 
tara noastră. 7 Cu martori o. - - 
lari (pl). 8. Pictor rom r.
9. Scobite. 10. Ornament muzical 
specific privighetorilor
Vertical :
1, Schimbător de direcție. 2. Iti- 
nerariu. 3. Sprijină vița de v c.
4. Roșesc fără voia loi. 5. f cl 
mai mare... acasă 6. Spintecat 
(.ig). 7 Locuitori din Rusia. 
3. Bază furajeră. 9 Bătut cu 
piciorul. 10. Ca pelinul. 11 Oc
tavian (pcp). 12. Verighetă.

ION I. IVAN
student



MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ÎMPLINIRII A 98 DE ANI DE LA

NAȘTEREA LUI V. I. LENIN
In numeroase orașe din tară 

au loc în aceste zile manifestări 
consacrate împlinirii a 98 de ani 
de la nașterea lui V.I. Leriiri.

La Craiova, la Casa de cul
tură a sindicatelor, directorul 
cabinetului județean de partid, 
Cornel Oncescu, a vorbit despre 
viața, activitatea revoluționară și 
contribuția lui Lenin la dezvol
tarea marxismului.

» ★
In conferința prezentată de 

tov. Iacob Ștefan, secretar al Co
mitetului executiv al Consiliului 
municipal Tg. Mureș, la Casa de

înmatricularea 
vehiculelor

în urma reorganizării terito- 
rial-administrative, indicativele 
numerelor de înmatriculare a 
vehiculelor, în funcție de denu
mirea județelor vor fi urmă
toarele :. județul Alba — Ab ; 
județul Arad — Ar ; județul 
Argeș — Ag ; județul Bacău — 
Bc ; județul Bihor"':— Eh ; ju
dețul Bistrița-Năsăud — Bn ; 
județul Botoșani — Bt ; jude
țul Brașov —• Bv ; județul Brăi
la — Br ; județul Buzău — Bz ; 
județul Caraș-Severin — Cs ; 
județul Cluj — Cj : județul Con
stanța — Ct ; județul Covasna
— Cv; județul Dîmbovița — 
Db ; județul Dolj — Dj ; jude
țul Galați G1 ; județul Gorj

Gj ; județul Harghita — Hr ; 
județul Hunedoara —- Hd ; ju
dețul Ialomița — II ; județul 
Iași — Iș ; județul Ilfov — If ; 
județul Maramureș — Mm ; ju
dețul Mehedinți — Mh ; județul 
Mureș — Mș ; județul Neamț
— Nt ; județul Olt — Ot ; ju
dețul Prahova — Ph; județul 
Satu Mare — Sm județul Să
laj — Sj ; județul Sibiu — Sb ; 
județul Suceava — Sv ; județul 
Teleorman — Tr ; județul Timiș
— Tm ; județul Tulcea — TI; 
județul Vaslui — Vs ; județul 
Vîlcea —. VI ; județul Vrancea
— Vn ; municipiul- București
— B.

(Agerpres)

Apel la sinceritate
(Urmare din pag,. T) 

de la o zi la alta, de’ la o săpță- 
mî.nă la alta, și de ce nu, de la 
un anotimp la altul. Nu e nici o 
glumă. O expoziție cu lucrări, de 
pictură și fotografii pe tema 
„Primăvară timișoreană", va fi 
organizată conform unor asigu
rări primite de noi în cursul... 
verii.

Comitetul municipal Timișoara 
al U.T.C. ar trebui să tindă că
tre o reexaminare lucidă si sin
ceră a propriei sale activități și 
mai ales a concepției pe care s-a 
întemeiat această activitate. Am 
căpătat convingerea că dincolo 
de o planificare a muncii, ordo
nată la modul livresc, comitetul 
municipal nu întrezărește în do
meniile esențiale, drumul pe 
care pășesc tinerii înșiși și care 
trebuie să fie și al'său.

Comitetul municipal se află, 
desigur, la începutul muncii sale. 
El dispune de suficiente resurse, 
de suficiente idei care să-l ducă 
la rezultate bune. Singurul efort 
pe care trebuie să-1 întreprindă 
acum este acela al concentrării 
forțelor pentru depășirea etapei 
discuțiilor prelungite în jurul o- 
limpiadelor pe meserii, de pildă, 
a organizării științifice a produc
ției sau a unor teme cu caracter 
prea general pentru materializa
rea rînd'jpe rînd a acțiunilor pro
puse cu convingerea că ele pot să 
fie înfăptuite dacă tinerii înșiși 
vor fi antrenați la aceasta. 

cultură a sindicatelor din locali
tate au fost evocate viața și ac
tivitatea lui Lenin. Conferința a 
fost audiată de numeroși oameni 
ai muncii din întreprinderi și in
stituții, oameni de artă și cultură, 
studenți și elevi.

★ '

La Casa prieteniei româșio-so- 
vietice din CIuț a vorbit despre 
aniversarea lui V. .1, Lenirj, *proff 
univ. dr. Virgil Cimpeanu. Expu
nerea a fost urmată de un pro
gram muzical-literar intitulat 
„Chipul lui Lenin în muzică și 
poezie".

(Agerpres)

(Agerpres)

PRONOSTICUL ZIARULUI 
NOSTRU PENTRU CONCUR

SUL PRONOSPORT NR. 16
A*■ ȚhȚi

I. Steaua—Dinamo București 1
II. Progresul—Rapid , 1 x
III. ,,U“ Cluj—Farul . - 1

IV. Dinamo Bacău—F.C. Argeș x
V. Jiul—A.S.A. Tg. Mure} 1

VI. St. Roșu-U.T.A. 1
VII. Petrolul—„U“ Craiova 1

VIH. C.F.R. Pașcani—Polii. Galați 1 
IX. Chimia Rm. Vtlces—Ceahlăul P.

- Neamț ■ 1
X. A.S. Cugir—Vagonul Arad x 

XI. Politehnica Timișoara—Crlșul 1 
XII..C.F.R. Arad—C.F.R. Timișoara 1 

XIII. Metalul Huned.—Gaz Metan 1

INFORMAȚII • INFORMAȚII
Vineri dimineața, Ion Ilies

cu. prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, a primit 
la Comitetul Central al U.T.C. 
delegația Uniunii Tineretului 
Cehoslovac . (C.S.M.), condusă 
de Miroslav Hlăsek, vicepre- 

■’ședintâ al C.S.M., care se află 
în țara noastră.

La discuții au participat Io- 
sif Walter, secretar al C.C. al 
U.T,C., și activiști ai C.C. al 
U.T.C.

Pfrlmirea s-a desfășurat în- 
tr-6 atmosferă cordială, prie
tenească

. ★
Delegația Uniunii Naționale 

a Studenților din Maroc 
(U.N.E.M.), condusă de Araki 
Drioss, membru al C.E. al 
U.N.E.M., care face o vizită în 
țara noastră la invitația 
U.A.S.R., a fost primită vineri 
după-amiază de către Mircea

Turneul internațional de 
tenis de la Palermo a progra
mat ieri semifinalele probei 
de dublu bărbați. Confirmînd 
forma bună demonstrată în 
turneele precedente cuplul ro
mân Ion Țiriac — Ilie Năsta- 
se, a reușit să învingă cu 6—4, 

.0—3 perechea Riessen-Tym 
(S;U.A,). Jucătorii noștri vor 
.întâlni îns finală pe Mulligan 

,tți Pietrangeli, -.-care au elimi
nat cu 6—0, 4—6, 6—1 pe
rechea Alexander, Crealy (A- 
ustralia). Reamintim că Ion 
Țiriac s-a calificat în semifi- 

>nalele probei de simplu, la 
'"‘'dublu mixt cuplurile Dron- 

Mariana Ciogolea și Țiriac — 
Gourlay ■ au intrat în turul 
trei.

★
La Lyon âii continuat cam

pionatele europene de tenis 
de’ masă. S-au jucat partide 
contând pentru grupele semi
finale. Echipa masculină a 

^României a reușit să învingă 
cu 5—4 selecționata Ceho
slovaciei.

★
Astă seară, pe ringul mon

tat în sala Dinamo, va avea 
“Joc întâlnirea internațională 

de box dintre echipele Di- 
s. namoj București și Ue Givita 
X’Nova (Italia), Reuniunea, în

cepe la ora 18.
★

’ ’ în vederea tradiționalei în
tâlniri care are loc în fiecare 
an între o selecționată euro- 

' peana de baschet și cîștigă- 
toarea „Cupei campionilor eu
ropeni", a lost alcătuit lotul 
celor 14 jucători. Selecționata 
europeană va evolua la Bel
grad, luna viitoare, și în pri
mul meci va întâlni formația 
Real Madrid, câștigătoarea 
„C.C.E.". Din lotul care a 
fost- alcătuit de antrenorul 
Zagprski, face parte și bas- 

■■ chetbalistul român, Alin Savu, 
de la Steaua.

Angelescu, președintele Consi
liului U.A.S.R.

Cu acest prilej s-a efectuat 
un schimb de informații cu 
privire lă activitatea celor 
două’ organizații, la situația 
din mișcarea studențească in
ternațională și la relațiile de 
cooperare dintre U.A.S'.R, și 
U.N.E.M.

întâlnirea s-a desfășurat în-' 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

★

Vineri după-amiază, a sosit 
în Capitală delegația Uniunii 
Tineretului Comunist I^eninlst 
(U.T.C.L.), condusă de Tamara 
Kulenko, secretar al C.C. ral 
U.T.C.U., care, lâ invitația C.C. 
al U.T.C., va face o vizită în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa, delegația a fost întâm
pinată de Ion Popescu, secre

AVANCRONICĂ
In sfirșit, cu concursul echipelor aflate intr-o fluctuație de 

forma care infirmă chiar și teoretic posibilitatea de redresare a 
fotbalului nostru, a apărut o rază de lumină. Ea se cheamă 
Incertitudine. Nimeni nu știe ce echipă va cîștiga titlul de 
campioană sad ce echipă va avea de înfruntat ostilit&tile 
barajului. Singurii oameni care mai pot anticipa ceva, sînt 
arbitrii care au început să meargă cu „fixuri" ca jucătorii 
de pronosport. (Vezi cazul echipei Dinamo care a fost gratificată 
cu 2 victorii prin lovituri de la 11 metri acordate nu discutabil 
cum lansează cronicarii formula, ci cu mina pe inimă). Dati-i 
voie avancronlcarulul, in aceste condiții, să fie mai circumspect.

1. Dinamo—steaua. Aș dori ca Dinamo să ciștige dar nu din 
lovitură de la 11 metri. Aș dori ca Steaua să bată dar nu in 
urma unui joc al șansei ci al cursului firesc. Aș dori ca meciul 
să fie condus de un arbitru străin. Aș dori ca fotbaliștii să 
jure. înainte de a intra pe teren, că vor juca corect și că vor 
practică un fotbal de calitate.

2. Progresul—Rapid. Aș dori să învingă Progresul pentru că 
Rapid participă în campionat fără miză. Dar în Giulești speran
țele se sting și se nasc peste noapte. Ce poți ști ce au visat 
rapidiștii azi noapte ? Dacă au visat că pot deveni campioni ?! 
Progresul are un singur , vis mai realist, să învingă pe Rapid 
și să părăsească locul 13.

3. Petrolul—Universitatea Craiova. Aș dori ca Petrolul, echipă 
reconstruită și întinerită eu un curaj ă la Herrera să învingă șl să 
intre in linie dreaptă impreună cu alți favorit! pentru sprintul 
final.

Aș dori ea Universitatea Craiova să nu mai gifîie ca o 
locomotivă cu aburi care abia așteaptă să intre în reparații 
capitale. Aș dori ca antrenorii acestei echipe să .ajungă la con-

O LISTĂ CU 
15 DORINTI 

cluzia că se află în fața unui moment de răscruce : ori au Curaj 
să reconstruiască prin întinerirea echipei, ori vor culege decepții.

4. Steagul Roșu—U.T.A. Aș dori ca în linia de atac a Steagului
roșu să joace, mîine, Mazzola. Ar fi singurul în stare să dea 
2 goluri ceea ce atacanții brașoveni nu reușesc decît Ia interval 
de 5 meciuri. (în 19 jocuri au marcat 12 goluri). Mîine este ne
voie de goluri cu G mare. Cine le va da rămîne de văzut. 
Steagul Roșu nu arată ca o echipă care ar trebui să părăsească 
divizia A. , •

5. Jiul—A.S.A. Tg-Mureș. Aș dori ca medicul lotului A.S.A. 
să reușească un transplant multiplicat de inimă de la Voinescu 
și Bone, Iui Raksi, Pavlovici, Dumitriu III et comp. Nu cred că 
va reuși. Cred în schimb că Jiul va juca pentru 21 de puncte 
ca să respire apoi un aer curat pînă la sfîrșitul campionatului.

6. Universitatea Cluj—Farul. Aș dori ca Teașcă (gîndindu-mă 
la ideea care-1 animă : de a construi o echipă tânără) să culeagă 
aplauze. Dacă „săbiile" cronicarilor l-au iertat, cele ale insuc
ceselor au un tăiș mai ascuțit. Echipa nu merge și jucătorii 
Mării se simt bine la munte. Este grea viața de antrenor cînd 
vrei să construiești și nu să conservi.

7. Dinamo Bacău—F. C. Argeș. Aș dori ca singura reprezen
tantă a provinciei In lupta pentru titlu să reziste și acestui 
hop. El ar putea fi printr-un dublu joo al rezultatelor decisive. 
Fotbalul nostru cu valoarea sa atât de vulnerabilă, cred că nu se. 
va supune lefilor lorlcil. 11 place hazardul.

P.S.
Aș dori ca antrenorii lotului (3—4 dți stat pentru că nu ee 

îndrăznește Încă să ee apeleze la serviciile unul selecționer 
străin) să-și confrunte părerile cînd alcătuiesc lotul reprezenta
tiv și cu cele pe care le oferă oronioarli sportivi care alcătuiesc, 
pe baza notelor, echipa «ăptămlnii. N-am prea văzut în lot 
nume care să se repete cu o bună frecventă In echipa săptămlnii. 
Aș dori deci să fie respectat și aici — ca pretutindeni — cuvlntul 
presei.

C. PRIESCU

tar al C.C. al U.T.C.. de acti
viști ai C.C. al U.T.C

★
Vineri dimineața a plecat la 

Teheran delegația Republicii So
cialiste România, condusă de A- 
vram Bunăciu, președinte al Co
misiei constituționale a Marii A- 
dunări Naționale, care va parti
cipa la Conferința internațională 
a drepturilor omului.

Din ^legație fac parte Pavel 
Silard, ambasadorul Republicii 
Socialista România în Iran, ju
riști și experți.

★

îij dorința unei iriai bune cu
noașteri reciproce și dezvoltării 
colaborării dintre Republica So
cialistă România și Regatul Ne
pal, guvernele celor două țări au 
hotărît să stabilească relații di
plomatice, la rang de ambasadă.

(Agerpres)

La 9 iunie 1945 la Berlin are 
loc o conferință de presă pentru 
corespondenții străini. Se știa 
că va vorbi mareșalul Jukov 
și de aceea interesul era foarte 
mare. Intr-adevăr, Jukov face 
o declarație care a provocat O 
dublă stupoare in riadul ziariș
tilor :

„Cu două zile înainte de că
derea Berlinului, Hitler s-a că
sătorit cu Eva Braun, o actriță 
de cinematograf... Dispariția lui 
Hitler este foarte misterioasă și 
nu pot face 6 declarație defi
nitivă asupra soartei sale. Nu 
am descoperit pînă acum nici 
un cadavru care să poată fi 
identificat ca fiind al lui Hitler. 
Ar fi putut ca el să fugă în 
ultima clipa deoarece avea un 
aerodrom la dispoziție..."

Intr-adevăr, erau noutăți. Des
pre Eva Braun nu se știa nimic 
sau mai nimic. Iar despre e- 
ventuala fugă a lui Hitler — și 
aceasta declarată de un om cu 
prestanța lui Jukov — varianta 
nu fusese aproape de loc luată 
în considerare.

După Jukov a vorbit genera
lul Berzavin, șeful garnizoanei 
sovietice și comandantul militar 
al Berlinului. „Am găsit 
mai multe cadavre, care ar fi 
putut fi socotite, unul sau altul, 
— spunea Berzavin — ca fiind 
Hitler, dar nu avem o probă că 
Hitler este mort. Părerea mea 
este că Hitler a fugit și se as

SECRETE
Ancheta 

începe cu
cunde undeva în Europa, poate 
la generalul Franco".

Direcția era maj precisă : Hil
ler se putea afla în Spania.

Peste cîteva zile, la 12 
iunie, la Londra. Eisenhower 
în conferința sa de presă răs
punde printre - altele ziariștilor 
la întrebarea „Hitler trăiește 
sau a murit ?" :

„Am fost mirat văzînd că 
mulți dintre prietenii mei ruși 
se îndoiesc de faptul că Hitler 
a murit. Eu socotesc drept fapt 
real că el este mort. Cred că ar 
fi imposibil să se fi întâmplat 
altceva cu el. Dacă totuși tră
iește, el trebuie să sufere for
midabil. Cînd un om a avut o 
asemenea putere — o atât de 
arogantă putere și să ajungă 
apoi să-și vadă viaț» primej
duită, să se teamă în fiecare 
minut că ar putea fi descoperit 
— o asemenea viață nu aș dori 
să am". ♦

Totuși ceva ^a-petre'riit’'i#tipă 
12 iunie, pentru că trei zile mai 
tîrziu Eisenhower Intr-un inter
viu acordat ziarului „Times" 
spunea : „Pînă acum am admis 
că Hitler era mort, dar recent 
i-am întâlnit pe marii șefi ruși 
care aveau mu.'te îndoieli". 
Aceleași cuvinte, poate chiar 
mai categorice, le rostește și cî
teva luni mai tîrziu la Utrecht 
unde spune că „are motive să 
creadă că (Hitler) trăiește".

Intra timp în nord...
Cîteva evenimente au umbrit 

temporar elucidarea împrejură
rilor dispariției Iul Hitler — 
prinderea, unul ctte unul, a oe- 
lorlalți fruntași naziști. împre
jurările — unele de-a dreptul 
grotești — în care s-au produs 
acestea au dezgolit o dată în 
plus adevărata față *1 profilul 

moral al căpeteniilor naziste. 
Uniformele lor strălucitoare, ga
loanele aurite, șirurile nesfîr- 
șite de decorații, pedanteria 
ștergerii ultimului firicel de 
praf și cruzimea fără margini 
a asasinilor, acea mască a omu
lui „stăpîn pe sine" au dispă
rut cu desăvîrșire. Notarea a- 
cestor momente este revelatoa
re pentru întreaga prăbușire a 
regimului nazist.

Heinrich Himmler — reichs- 
fuhrerul S.S., omul care trep
tat ajunsese să aibă concentra
te în mîinile sale pîrghiile cele 
mai puternice ale regimului na
zist — Gestapoul, trupele S.S., 
toată poliția, ministerul de in
terne, spionajul și contraspiona
jul nazist — ajunsese practic 
pe locul doi în ierarhia nazistă. 
Goering încetase să mai repre
zinte un personaj demn de luat 
în considerare în lupta pentru 
succesiune.

Pentru Himmler ultimele zile 
alte nazismului au înseninat o 
mare tragedie personală. După 
ce află că Doenitz a fost numit 
succesorul fuhrerului. el are ur
mătorul dialog cu Doenitz (în 
relatarea acestuia din urmă) :

— Trebuia să' acționez, fără 
întârziere și să-mi fac în pri
mul rînd o idee precisă asupra 
atitudinii lui Himmler... Știam 
că el căuta sa devină șeful sta
tului... L-am însărcinat pe ad
junctul meu să-i telefoneze la

(xnr)

A •■ Șl 
rsul

Lubeck pentru a-1 ruga să vină 
imediat să mă vadă la Pion. 
El a ref.uzat. Am pus .mîna eu 
însumi pe' telefon pentru a-i 
spune că venirea sa este ne
cesară. în cele jt.ift^urmă a 
acceptat.'-Himmler a sosit spre 
miezul nopții împreună cu 6 
ofițeri S.S. înarmați. Ludde- 
Neurath s-a ocupat de escortă. 
I-am oferit lui Himmler un 
scaun și m-am așezat la biroul 
meu, unde aveam ascuns un pis
tol la îndemînă sub niște hîrtii. 
Niciodată în viață nu proceda
sem în felul acesta, dar nu 
știam ce va aduce această în
trevedere. I-am întins telegraf 
ma : (prin care Doenitz era nu- - 
mit succesor al lui Hitler —* 
n.r.)

— Vreți să luați cunoștință ?? 
îl observăm. Citind, obrazul 

său exprima mirare, stupoare 
ca și cînd unul din visele sale 
s-ar fi prăbușit. El a devenit - 

. țoat^te -PaUd.. s-a ridicat și mi-a 
zis :

— Permiteți-mi să fiu al doi
lea în statul dv.

I-am explicat că nu poate fi 
vorba, că n-am nici o între
buințare pentru el. M-a părăsit 
spre unu noaptea..."

Jodl l-a văzut pe Himmler 
pentru ultima oară la 15 mai. 
Apoi ? Nu s-a mai știut nimic 
despre el cu toate știrile lan
sate special în ziare despre 
prinderea lui. Pînă la 21 mai.

Poliția armatei a 2-a brita
nică a oprit la Bremervoerde 
trei persoane suspecte. Una din
tre ele — pe nume Hlzinger — 
purta un bandaj negru pe ochiul 
drept. Duși sub escortă la un 
post militar în apropiere de car
tierul general al armatei a 2-a, 
ei au cerut să poată vorbi ou 
comandantul postului.

— Numele meu este de fapt 
Heinrich Himmler. Ați auzit de 
el ? Sînt fostul reichsfâhrer

S.S. Vă rog să mă puneți în 
legătură cu superiorii dv.

Comandantul englez înțepe
nise. Inițial a crezut că este 
vorba de o farsă. Dar a luat 
totuși legătură cu un ofițer al 
centrului de contraspionaj care 
a sosit imediat la fața locului. 
Aparent între Hizinger și Him
mler nu exista nici o asemă
nare. Te deruta lipsa ochelari
lor și a mustaței, bandajul ne
gru pe ochiul drept. Dar el a 
fost identificat cu ușurință.

După două zile, Himmler a 
devenit foarte suspicios. Ofițerii 
englezi se temeau și ei de o 
surpriză. Și în cursul examenu
lui medical, pentru căutarea 
unei fiole cu otravă subtilizată 
eventual asupra sa, în timp ce 
medicului î se părea că o for
mațiune neagră se conturează 
în gură, Himmler a făcut o miș
care înapoi și a spart fiola cu 
cianură pe care o avea chiar 
ascunsă. Spălătura gastrică nu 
a mai ajutat... Acesta a fost 
sfîrșitul fără de glorie al ace
luia cafe a avut o răspundere 
directă pentru asasinarea în 
masă a milioane de oameni în 
lagărele naziste, pentru toată 
activitatea nefastă a S.S.-ului și 
filiațiuniior sale.

La fel șl Ribbentrop, care a 
reușit să se ascundă pînă in a 
doua jumătate a lunii iunie. El 
a fost arestat de locotenentul 
englez Lewis Adam într-o clă
dire cu cinci etaje dintr-un car
tier sărac al Ilamburgului.

Ancheta Intelligence 
Service-ului

Anul 1945 nu a oferit — pen
tru elucidarea versiunii reale a 
dispariției lui Hitler — prea 
multe publicului. Timpul aducea 
noi versiuni ia iveală, dar teza 
unei evaziuni cu avionul sau pe 
bordul unui submarin, a refu
gierii lui Hitler fie într-o insulă 
din Marea Baltică, fie într-o for
tăreață subterană din Renania, 
într-a mînăstire spaniolă sau (cel 
mai adesea susținut) într-o fer
mă din America Latină — cîș- 
tigau teren. La un moment dat, 
se afirma că Hitler s-ar ascun
de în zona engleză de ocupație 
din Germania. Este momentul 
în care Intelligence Service-ul 
hotărăște efectuarea unei an
chete, pentru elucidarea circum
stanțelor reale ale dispariției 
fostei căpetenii naziste.

Cu această misiune este în
sărcinat Hugh Redwald Trevor- 
Roper, profesor de istorie mo
dernă la Oxford, care a făcut 
parte în timpul războiului din 
serviciile de informații militare. 
El a căpătat o adevărată „car- 
te-blanche“ în zona engleză de 
ocupație, iar autoritățile ame
ricane s-au arătat de asemenea 
dispuse să colaboreze. Fără a 
dori să anticipăm, merită a fi 
relevate atât eforturile cit și re
zultatele prodigioasei anchete a 
lui Trevor-Roper, publicate ul
terior sub forma unei cărți în 
1947 (și reeditate în 1&S4) — ..The 
last days of Hitler" se situează 
printre contribuțiile meritorii la 
istoria ultimului război mon
dial.

în noiembrie 1945, Trevor- 
Roper și-a terminat raportul că
tre Intelligence Service, iar 
presa mondială a publicat (zia
rele engleze și americane la în
ceputul lui noiembrie 1345) o 
versiune prescurtată a acestuia.

£u toate .acestea, presa mon
dială a notat existența a două 
rapoarte ale Intelligence Ser- 
vice-Ului, al doilea fiind publi
cat în februarie 1947. Acesta 
din urmă pare a fi însă o de
naturare grosolană a evenimen
telor și întocmirea unei varian
te pentru presă ar putea să fi 
fost dictată tocmai de dorința 
de a încurca și mai mult lu
crurile.

Cum a fost posibilă elucidarea 
misterului dispariției Iui Hitler? 
Procedeul era firește simplu — 
și vom observa că serviciile de 
informații englez și sovietic au 
procedat în același mod, par- 
curgînd aceleași etape. Era 
vorba de interogarea și con
fruntarea declarațiilor martori
lor oculari, fie a celor care s-au 
aflat tot timpul în bunker 
pînă la sfîrșitul lui aprilie, fie 
a oelor care s-au aflat doar 
temporar, fie In fine a acelora 
care, prin poziția ocupată In 
regimul nazist și a surselor de 
informații de care dispuneau, 
puteau fi In miezul lucrurilor,

SERGIU VERONA
(va urma)

O INIȚIATIVĂ A DIRECȚIEI REȚELEI CINEMATOGRAFICE Șl DIFUZĂRII FILMELOR

ORAȘE GĂZOUIESC S/lPMW VUIOURE PREMIERELE FILMELOR ROMANEȘTI
BUCUREȘTI CRAIOVA CONSTANȚA BACAU CLUJ IAȘI

RĂZBUNAREA 

HAIDUCILOR
Filmul, al treilea dintr-un serial ro

mânesc cu haiduci, urmărește destinul 
acelorași eroi pe care l-am cunoscut în 
„Haiducii” și „Răpirea fecioarelor”. 
Scenariul este aemnat de Eugen Barbu, 
Mihai Opriș și Dinu Cocea, regia
Dinu Cocea, imaginea da George Voicu, 
muzica de Mircea Istrate.

BALUL DE
SlMBĂTĂ SEARA

Un film al cărui scenariu are ca 
punct de pleaare schița „Peron" de D. 
R. Popescu, o,nouă producție a Studiou
lui „București". Scenariul aparține au
torului schiței amintite și lui Geo Sai-

de zescu, care este și. regizorul filmului, 
muzica Iul Radu Șerban, Imaginea Iul 
George Cornea.

ZILE DE VARĂ GIOCONDA FĂRĂ
Este o comedie a cărei aoțiune se des

fășoară la o cooperativă agricolă de 
producție din Cîmpia Dunării. Dintre 
realizatori amintim numele scriitorului 
Fănuș Neagu ca scenarist, șl al regfzo-

SURI'S

In regla Malvinei Urșianu, autoare șl 
a soenariulul, vom vedea pe ecrane fii-

rulul Ion Niță. Imaginea aparține Iul 
Vasile Oglindă, Iar-muzica Iul Tlberiu 
Olah.

mul „Gioconda fără suris". Nieolae Gi
rardi șl Richard Oschanitsky semnează 
Imaginea șl, respectiv, muzica filmului.

ULTIMA NOAPTE 
A COPILĂRIEI

Ne dezvăluie procesul maturizării 
unui copil rămas singur după despăr
țirea părinților. Amintim, printre au
torii flmului, pe Dumitru Carabăț (sce
nario), pe Savel Știopul, (regia), pe Ibn 
Anton (imaginea), pe M. Malorovlcl 
(muzica).

K. 0.

Mircea Mureșan, regizează, după un 
scenariu la care are coautor pe Eugen 

Popiță, comedia cinematografică K. O. 
Adăugăm că autori ai imaginii pe Octa
vian Basti și Alexandru David, și pe 

C. Alexandru ea semnatar al muzicii.



R. P. BULGARIA. La So
fia este în curs de construcție 
o sală care va găzdui compe
tiții ce vor avea loc cu prile
jul celui (de al IX lea Festi
val mondial al tineretului și 
studenților.

Surse ale Biroului Federal de Investigații (F.B.I.) au anun
țat ca informațiile primite de la unul din participanții la com
plotul în vederea asasinării liderului populației de culoare, Mar
tin Luther King, ar putea să duca la arestarea lui Eric Starvo Galt, 
asasinul pus sub acuzare.

Situația din
Sierra Leone

Noua grupare militară care 
s-a intitulat „Mișcarea împo
triva 'corupției*1 în urma lo
viturii de stat declanșată 
jniercuri noaptea Ja Free
town, capitala micului stat 
african Sierra Leone, a a- 
nunțat formarea unui „Con
siliu național interimar**. 
î)upă cum transmite agenția 
France Presse, din acest con
siliu fac parte patru ofițeri 
ai armatei și trei ai poliției. 
El își propune să restabileas
că cit mai curînd posibil un 
guvern civil. Agențiile de 
presă confirmă că fostul pre
ședinte al Consiliului națio
nal al reformei — organ di
zolvat de autorii puciului — 
generalul Juxon Smith, pre
cum și alți 40 de ofițeri su
periori au fost arestați. Noile 
autorități au instituit, restric
ții de circulație în tot cursul 
nopții. Activitatea în capita
la statului Sierra Leone în
cepe însă să revină la nor
mal, far comunicațiile cu ex
teriorul .au fost restabilite.

Postul de radio Freetown a 
transmis vineri o știre anun- 
țînd numirea colonelului Da
vid Bangura în funcția de 
comandant șef al armatei din 
Sierra Leone. Citind știri din 
Conakry, un corespondent 
al agenției Reuter transmite 
că colonelul Bangura se află 
în Guineea. Un alt militar, 
colonelul Patrick Ambrosie 
Genda, ambasadorul statului 
Sierra Leone în Liberia și 
Coasta de Fildeș, a fost che
mat la Freetown să preia 
postul de adjunct al lui Da
vid Bangura.

Comentînd aceste numiri, 
agenția France Presse con
sideră că prezenta în frun
tea armatei a celor doi colo
nei pare să dea mai multă 
greutate operației militare 
declanșată de grupul de su
bofițeri în fruntea căruia se 
găsește, după toate probabi
litățile, sergentul major 
Mamadou Rogers.

După cum relatează agenția 
U.P.I., aceste surse au indicat că 
poliția federală americană men
ține contactul cu „pretinsul fra
te" al lui Erie Galt. împotriva 
acestuia nu a fost emis un man
dat de arestare.

Potrivit agenției citate, F.B.I.a 
aflat că Galt a cumpărat, la 29 
martie, o armă într-un magazin 
de articole de sport din Bir
mingham (Alabama), dar „pretin
sul lui frate" i-ar fi spus că a- 
ceasta „nu este arma de care a- 
vem nevoie", astfel >■ incit Galt 
s-a înapoiat, la 30 martie, la ma
gazinul respectiv, cumpărînd o 
altă armă. F.B.I.-ul a refuzat 
pînă acum să dezvăluie rezulta
tele anchetei balistice efectuate 
asupra armei găsite abandonată 
în apropierea locului unde a fost 
asasinat King.

Intre timp, pe întreg teritoriul 
S.U.A. au fost difuzate mii de 
afișe cuprinzînd fotografia lui 
Galt în care acesta este descris 
drept un individ „extrem de pe
riculos". Poliția din orașul Memp
his, unde, la 4 aprilie, a fost a- 
Sasinat pastorul Martin Luther 
King, întreprinde în prezent o 
anchetă în legătură cu o decla
rație făcută de portarul de noap
te al unui motel, care a afirmat 
că la 3 aprilie aici ar fi sosit un 
individ înregistrat sub numele de

Eric S. Galt într-un automobil 
„Ford-Mustang" alb.

Pe de altă parte, biroul procu
rorului general al statului Mis
souri a dezvăluit că pastorul 
King figura pe o listă de perso
nalități care urmau să fie asasi
nate de organizația extremistă de 
dreapta „Minutemen" în cazul 
în care conducătorul acestei miș
cări, Robert Depugh, ar fi fost 
întemnițat. în noiembrie 1966, 
Depugh și doi din adjuncții lui 
au fost condamnați la cinci ani 
închisoare după ce în apropie
rea orașului Kansas City a fost 
descoperit un adevărat arsenal de 
arme de foc folosit de organiza
ția „Minutemen" pentru pregă
tirea paramilitară a membrilor. 
Mai tîrziu, ei au fost eliberați pe 
cauțiune și au dispărut. Se pre
supune că cei trei s-ar găsi în 
prezent în Canada.

Biroul Federal de Investigații 
l-a identificat pe Eric Starvo Galt, 
acuzat de asasinarea liderului 
integraționist. Martin Luther 
King : este vorba de James Earl 
Ray, în vîrstă de 40 de ani, eva
dat în aprilie 1967 dintr-o închi
soare a statului Missouri.

Identificarea a devenit posibilă 
prin Amprentele digitale lăsate de 
asasin și care au fost comparate 
cu peste 53 000 de amprente afla
te în dosarele F.B.I.-ului.

Japonia cere admiterea ca membru
in Comitetul celor 18 state

să-și dovedească buna
credință"

In ciuda cererilor insistente ale unor pături largi ale opi
niei publice din lumea întreagă inclusiv din Statele Unite, gu
vernul S.U.A. continuă să caute pretexte pentru a întîrzia con
tactele preliminare dintre reprezentanți ai R.D. Vietnam și Sta
telor Unite" — scrie ziarul „Nhan Dan" într-un comentariu pu
blicat vineri.

De peste 15 zile, opinia pu
blică mondială, arată ziarul, 
condamnă lipsa de bunăvoință 
din partea Statelor Unite, ca
re nu acceptă ca loc de întîl- 
nire nici Pnom Penh și nici 
Varșovia, propuse de guvernul 
R.D. Vietnam. în plus, guver
nul S.U.A. pretinde ca sate
liții și marionetele lor de la 
Saigon să „participe" la con
tactele dintre reprezentanții 
R.D. Vietnam și S.U.A., ceea 
ce constituie o manevră 
nică din partea Statelor 
nite.

La Honolulu, se arată în 
mentariu, S.U.A. și aliații 
au dezbătut un plan de inten
sificare a războiului din Viet
nam. Johnson a făcut presiuni 
asupra lui Pak Cijan Hi ca a- 
cesta să trimită o nouă divi
zie în Vietnamul de sud, iar 
din ordinul Washingtonului 
guvernul de la Saigon a pro
iectat mobilizarea a încă 
300 000 de oameni. Trupele a- 
mericane din Vietnamul de 
sud și armata saigoneză con
tinuă să comită acte de teroa-

ci- 
U-

co
lor

re împotriva populației sud- 
vietnameze. Aviația americana 
continuă să bombardeze regi
uni dens populate din R. D. 
Vietnam, printre care provin
ciile Thanh Hoa și Vinh Linh 
și efectuează zboruri de recu
noaștere deasupra teritoriului 
R.D. Vietnam.

Referindu-se la așa-zisa „re
ciprocitate" în dezescaladarea 
conflictului pretinsă de Was
hington care pune semnul e- 
gaîității între agresor și victi
ma agresiunii, „Nhan Dan" 
reamintește că poporul viet
namez a respins de multă vre
me în mod categoric acest gen 
de argumente.

„Cerem o dată în plus — 
scrie în încheiere, ziarul — ca 
americanii să-și dovedească 
buna credință, acceptînd fie 
Pnom Penh, fie Varșovia ca 
loc de desfășurare a contac
telor și să înceteze, definitiv 
și necondiționat bombarda
mentele și orice act de război 
împotriva întregului teritoriu 
al Republicii Democrate Viet
nam".

UNIVERSITATEA MAROCANĂ
Delegafia Uniunii Naționale a Studenților din Maroc 

vorbește „Scinteii tineretului"
Biroul redactorului-șef: în această după 

amiază în jurul mesei de ședințe se găsesc 
membrii delegației Uniunii Naționale a 
Studenților din Maroc (U.N.E.M.) și gaz
dele lor. Vizita la „Scînteia tineretului" 
prilejuiește un interviu în legătura cu pre
ocupările actuale ale tineretului universi

TOKIO 19. — Corespondentul 
Agerpres, Florea Țuiu, transmite: 
In cadrul sesiunii Adunării Gene
rale a O.N.U., care își va începe 
lucrările la 24 aprilie, Japonia 
va cere în mod oficial admite
rea sa ca membru în Comitetul 
celor 18 state pentru dezarmare 
— a anunțat un purtător de cu- 
vînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al Japoniei. Japonia, vic
tima bombardamentelor atomice 
din anul 1945 — a declarat pur
tătorul de cuvînt —• dorește să-și 
aducă contribuția la promovarea 
cauzei dezarmării nucleare și 
distrugerii armelor atomice, prin 
participarea sa la lucrările Co
mitetului celor 18. In cuvîntarea 
pe care o va rosti th : cadrul A-' 
dunării Generale, ambasadorul

Tstiruoka va face prima declarație 
oficială în problema proiectului 
tratatului de neproliferare a ar
melor nucleare, prezentat Comi
tetului celor 18 și supus spre dez
batere apropiatei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U.

Observatorii de la Tokio con
sideră că Japonia aprobă în 
principiu obiectivele conținute în 
tratat, dar va adopta o atitudine 
proprie, ținînd cont de acțiunile 
celorlalte țări înainte de a sem
na tratatul. Guvernul japonez 
consideră că la întocmirea ulti
mului proiect s-a ținut seama, 
într-o mai mare măsură, de ce
rerea Japoniei. Cu toate acestea, 
oficialitățile japoneze declară că 
Japonia are încă anumite rezerve 
față de proiectul de tratat.

R. P. D. COREEANĂ. Pe 
platoul de verificare al fa
bricii de excavatoare de mari 
dimensiuni din Phenian se 
fac ultimele pregătiri înainte 
ca produsele să ia drumul 

marilor șantiere.

i a 
zile

în liniștea biroului său din anonimul orășel 
portughez Aluna, avocatul Gallo Farza deschi
dea plicul masiv conținind testamentul unuia 
din clîenții săi și purtînd mențiunea ..a se des
chide la un an după deces". în plic, alături de 
testament se aflau două file scrise de mină, cu 
un scris tremurător. Avocatul le-a parcurs și a 
rămas stupefiat. Era. aici in cele eîteva zeci de 
rînduri, secretul uneia din cele mai mari catas
trofe din istoria navigației.

Dimineața zilei de 6 de
cembrie 1917 făgăduia lo
cuitorilor portului cana
dian Halifax o splendidă 
zi însorită. La ora aceea 
matinală, forfota nu în
cepuse încă ; din cînd în 
cînd liniștea era între
ruptă de micii vînzători 
de ziare care anunțau 
„vești senzaționale de pe 
frontul din Europa".

Pe la ora șapte, cargo
ul norvegian „Imo“, an
corat pînă atunci în port, 
a plecat, îndreptîndu-se 
spre ocean prin strîmtoa- 
rea Narrows. In același 
timp, tot prin strîmtoa - 
rea Narrows, înainta ;spre 
Halifax cargoul francez 
„Mont Blanc". In strîm- 
toare era loc suficient 
pentru ca cele două vase 
O poată trece in cele mai 
bune condiții unul pe 
îngă altul. Vizibilitatea 
!ra perfectă și prin apro- 
liere nu se găsea nici o 

alta navă. Cu toate a- 
cestea, în clipa cînd 
„Mont Blanc" a emis sem
nalul „schimb direcția 
spre tribord",. timonierul 
vasului norvegian « luat

inexplicabil direcția spre 
babord. La numai eîteva 
minute după aceea, vasele

cercau zadarnic să lupte 
cu flăcările. Deodată, de
asupra navei incendiate 
s-a ridicat o jerbă de foc 
cam de o sută de metri 
înălțime. O explozie for
midabilă a zguduit văz
duhul. In eîteva secunde, 
portul și navele ancorate 
pe chei s-au scufundat în 
beznă. Pe locul unde ar
sese „Mont Blanc" se for
mase o pilnie clocotindă 
de apă, iar o uriașă ciu
percă de fum negru, gros, 
coborîse asupra orașului.

eticheta unei firme ex
portatoare de... șampanie.

Canada n-a uitat nici 
astăzi catastrofa de a- 
tunci. Unii specialiști con
sideră că a fost cea mai 
puternică explozie pînă la 
apariția bombei atomice. 
E suficient să amintim că 
„Mont Blanc" s-a dezin
tegrat ca grenadă în 
mii de bucățele. Ploaia de 
schije metalice, răspîn- 
dită în timpul exploziei 
a produs zeci de incen
dii în oraș. Catastrofa s-a

Mărturisirea din

testament
s-au ciocnit. Lovitura n-a 
fost prea puternică, dar a 
declanșat un nemaipome
nit dezastru.

La bordul cargoului 
francez se aflau cisterne 
cu combustibil. Deasupra 
uneia dintre ele a izbuc
nit imediat un incendiu. 
Flăcările s-au extins cu 
repeziciune. Curînd „Mont 
Blanc“-ul ardea ca o torță. 
Vasele anti-incendiu so
site la fața locului ta-

Ce se întâmplase ? Re
zervoarele cu combusti
bil n-ar fi putut produce 
o asemenea explozie de 
cataclism. Numai coman
dantul lui „Mont Blanc" 
și un mic număr de mem
bri ai echipajului știau 
că în cala vasului se a- 
filau 3121 tone de trini- 
tro-toluen și 2 300 tone 
de nitrofenol. Era secret 
militar și transportul se 
făcuse ta lăzi care aveau

soldat cu aproape 2 000 de 
marți, cu un număr egal 
de dispăruți și 8 000 de ră
niți.

Cercetările au durat a- 
proape patru ani. Nimeni 
nu și-a putut explica mis
terul acestei ciocniri 
groaznice pe o vizibilitate 
excelentă și într-un loc 
absolut neprimejdios. Do
sarul a fost în cele din 
urmă închis. Iată, însă, 
că testamentul unui oa-

recare, aduce lumină în 
marea catastrofă din de
cembrie 1917. Acest „oa
recare*1 răspunde la nu
mele Tarino Belanuez și 
a fost imul din cei mai 
vechi telegrafiști al ma
rinei internaționale.

„Am trăit toată viața 
— scrie Belanuez — cu 
conștiința încărcată de 
groaza de Ia Halifax. Nu 
pot muri fără să mărtu
risesc că eu sînt unul din 
cei doi vinovați pentru 
catastrofa care a distrus 
mii de vieți omenești*. 
Bătrînul telegrafist por
tughez scrie că el și co
mandantul secund al lui 
„Imo* erau, la acea dată, 
agențl ai serviciului de 
contraspionaj al armatei 
austro-ungare. „Eu — 
mărturisește Tarino — am 
primit prin cod cifrat or
dinul : provocați ciocnire 
cu „Mont Blanc". Nici eu, 
nici Ralph Borgh (coman
dantul secund, care și-a 
pierdut atunci viața n.n.) 
nu bănuiam că e vorba 
de explozibil și nu ne 
imaginam că vom provoca 
un nemaivăzut masacru". 
Astfel, 
trofei 
i s-a 
piesă <
50 de ; 
mină 1 
cele mai mari tragedii din 
istoria navigației.

, dosarului catas- 
din decembrie 1917 
adăugat principala 

care-i lipsea. După 
ani s-a tăcut Iu
ta cazul uneia din

1. R.

• GUVERNUL guatemalez 
prelungit cu încă 30 de ; 
„starea de alarmă" decretată pe 
întreg teritoriul țării. Anterior 
se hotărîse transformarea „stă
rii de asediu", instituită după 
răpirea arhiepiscopului Mario 
Casariego de către membrii unei 
organizații teroriste de extremă 
dreaptă, în „starea de alarmă", 
astfel incit guvernul civil să 
aibă posibilitatea să exercite 
controlul său asupra armatei și 
poliției.

• DETAȘAMENTE ale parti
zanilor omanezi desfășoară vas
te operațiuni militare împotriva 
trupelor britanice din Oman, a 
declarat uh purtător de cuvint 
al Imamului Omanului citat de 
ziarul „Al-Akhbar". Potrivit de
clarației sale, în ultima perioa
dă, forțele mișcării de eliberare 
națională din Oman au scos din 
luptă, în cursul operațiunilor 
militare, peste 150 de soldați și 
ofițeri englezi, dintre care 50 au 
fost uciși.

• ÎN Chile a fost format 
Frontul unit de apărare a refor
mei agrare, la care au partici
pat reprezentanți ai conducăto
rilor țăranilor, studenților, sin
dicatelor și ai secțiilor de tine
ret din partidele politice.

Noul organism și-a fixat ca 
principală sarcină lupta împo
triva cercurilor de extremă 
dreapta și a marilor latifundiari 
care intenționează să paralizeze 
reforma agrară inițiată de parti
dul de guvernămînt democrat- 
creștin.

• STAȚIA experimentală po
lară canadiano-americană Eure
ka din insula Șllesmere a co
municat că expediția condusă 
de Ralph Plaisted în Arctica a 
atins vineri dimineața Polul 
Nord. Cei 6 membri ai expedi
ției au străbătut cu ajutorul u- 
nor sănii cu motor distanța de 
1 380 km în 60 de zile. Pe itine- 
rariul parcurs de expediție tem
peratura a variat între minus 
10 și minus 50 grade C.

tar din Maroc.

Interlocutorii noștri 
sînt Araki Driss, mem
bru al Comitetului Exe
cutiv al U.N.E.M. și 
El Khyari Touhami, 
membru al Comitetului 
Administrativ al 
U.N.E.M. Doi tineri 
volubili, cu o sponta
neitate a replicii agrea
bilă pentru reporter. 
Convorbirea se desfă
șoară într-un ritm alert, 
fără introduceri proto
colare. Răspunsurile 
sînt directe, ca într-un 
dialog prietene.»?.

Oaspeții schițează în 
eîteva fraze istoricul or
ganizației pe care o 
reprezintă și cîmpul ei 
de activitate.

— U.N.E.M. s-a năs
cut în 1956, după cu
cerirea independenței 
— ni se relatează. Fi
rește, lupta studențimii 
noastre are vechi,tradi
ții. Tineretul universitar 
a fost totdeauna anga
jat pe baricada luptei 
pentru eliberarea națio
nală. Trebuie, totuși, 
menționat ca în anii 
aceia o mare parte a 
studenților marocani 
se găseau în străină
tate, mai ales în 
Franța. în prezent, 
U.N.E.M. cuprinde, 
practic, totalitatea stu
dențimii din Maroc ca 
și pe cei aproape 2 000 
de tineri care își ur
mează studiile în afara 
granițelor țării. Uniu
nea noastră își propune 
ca sarcină imediata, 
esențială, apărarea in
tereselor studenților din 
Maroc. Viața studenți
mii nu poate fi des
prinsă de viața între
gii națiuni. Conside
răm că problemele stu
denților își pot găsi so
luționarea în cadrul 
eforturilor pentru rezol
varea tuturor proble
melor majore care se 
găsesc în fața, țării 
noastre. Iată de ce le
găm strîns acțiunile pe 
danul profesional fie 
lupta pe care forțele 
progresiste o duc pen
tru continua dezvol
tare a țării. Bine înțe
les, organizația noastră 
își are sectoare dis
tincte ale prezenței sale, 
și în această privință 
doresc să menționez 
activitatea culturală și

socială pe care o des
fășurăm cu scopul de a 
ameliora condițiile ti
neretului universitar. 
Încercăm să îmbunătă
țim climatul în care se 
desfășoară studiul uni
versitar, organizînd con
ferințe, creînd studen
ților posibilitatea de a 
lua parte Ia excursii 
etc.

Oaspeții ne vorbesc

sută din studenți ur
mează facultățile de li
tere și drept. Există o 
disproporție între cei 
care se îndreaptă spre 
învățămîntul superior 
tehnic și cei care ur
mează cursurile facul
tăților umanistice. Pro
blema este complexă și 
este legată ide mai 
mulți factori dintre 
care unul important 
este acela că, adesea, 
capitalul străin preferă 
să-și aducă în între
prinderile sale din Ma
roc cadre proprii. Tre
buie spus că și învăță
mîntul secundar în
dreaptă pe tînăr spre 
o altă direcție decît 
pregătirea tehnică. în

țelor democratice ale 
generației tinere.

O ultimă îptrebare se 
referă la impresiile din 
vizita în Românie.

— Dorim să mulțu
mim prietenilor români 
care s-au străduit să 
ne asigure o plăcută și 
utilă șqdere în fru
moasa Românie. Am 
avut ocazia să cunoaș
tem nemijlocit marile 
succese ale poporului 
român, impresionantele 
realizări în dezvoltarea 
economiei și culturii. 
Am vizitat uzina „Elec- 
troputere" din Craiova, 
șantierul de la Porțile 
de Fier, universitățile 
din Timișoara și Craio
va, obiective culturale

în continuare despre 
situația actuală a învă- 
țamîntului în Maroc. 
Ei pornesc de la fap
tul că numărul stuflen- 
ților este încă redus 
(circa 8 000) în raport 
cu populația țării. Exis
ta eforturi de a se lăr
gi accesul către școala 
superioară, dar proble
mele care râmîn de 
rezolvat sînt nume
roase, ne spun ei.

El Khyari Touhami 
enumera principalele 
dificultăți:

— în primul rind 
este vorba de lipsa de 
cadre didactice (de 
profesori universitari, 
dar nu numai de cnJre 
universitare). Această 
problemă este agravata 
de situația în care nu 
există suficiente loca
luri pentru instituțiile 
de învățămînt superior. 
Iar o problemă care 
vizează direct tineretul 
universitar este aceea 
ca absolvenții (mal ales 
cei de la litere și drept) 
găsesc mai greu locuri 
de muncă. 60—70 Ia

fond, o mare influență 
exercita faptul că ac
tualmente absolventul 
găsește mai lesne locuri 
de muncă în învăță
mînt decît în domeniul 
activității tehnico-știin- 
țiffce. S-au întreprins 
studii privind dezvol
tarea invățămîntului în 
perioada care urmează. 
Uniunea noastră a pre
zentat propuneri con
crete în unele proble
me cum ar fi creșterea 
burselor, prioritatea 
pentru cadrele formate 
în interiorul țării, îm
bunătățirea raporturi
lor între responsabilii 
universitari și studen- 
țime etc. Repet, proble
ma invățămîntului nu 
se rezumă Ia școala s’j- 
pericarn.

Interlocutorii ne-au 
relatat despre tendin
țele din mișcarea d<- 
tineret marocană, des
pre pregătirile pentru 
Festival (se proiectea
ză participarea a 150 
de tineri din Maroc), 
ca și despre eforturile 
pentru unificarea for

și turistice. Ne-au pro
dus o deosebită impre
sie întâlnirile cu stu
denții români. Tinere
tul universitar din țara 
dv. are preocupări va
riate, un înalt nivel de 
pregătire și este ani
mat de sentimentul so
lidarității cu cei care 
luptă pentru libertate 
și progres. Am fost miș- 
cați de interesul arătat 
față fie lupta poporului 
nostru. Sperăm că re
lațiile de colaborare 
dintre U.N.E.M. și 
U.A.S.R. se vor dezvol- 'ț 
ta multilateral în spiri- W 
tul prieteniei care le 
caracterizează. Sîntem 
bucuroși să constatăm 
că dorința de cooperare 
este reciprocă.

Araki Driss a înche
iat transmițînd tinere
tului român un căldu
ros salut, urarea de a 
obține succes deplin în 
eforturile pentru pros
peritatea patriei și 
pentru înțelegere între 
popoare.

EUGENIU OBREA

s o u o -t
• LA Frankfurt pe Main a' 

fost deschisă în sala băncii „Bank 
fiir Gemeinwirtschaft" o expozi
ție de artă plastică românească 
intitulată „Tineri artiști români", 
trimisă de Uniunea Artiștilor 
Plastici din România. In cadrul 
expoziției sînt prezentate lucrări 
de pictură, grafică și sculptură.

La vernisaj au participat Wal
ter Hesselbach, președintele băn
cii, Bekker von Rath, directoa
rea consiliului artelor din orașul 
Frankfurt pe Main, personalități 
ale vieții politice, culturale și 
științifice vest-germane, repre
zentanți ai presei, radioului și te
leviziunii.

• UN comunicat dat publici
tății în capitala statului Daho
mey anunță că a fost în mod 
oficial acceptată candidatura a 
cinci personalități politice din a- 
ceastă țară la alegerile prezi
dențiale ce urmează să se des
fășoare la 5 mai. Cei cinci can
didați sînt: Basile Adj ou Mou- 
mouni, medic, Paul Hazoume, 
fost profesor, Eustache Pruden- 
cio, înalt funcționar în Ministe
rul Educației, Karim Urbian da 
Silva, industriaș și Jean Bap
tiste Vierin Gamadualo, direc
tor al unei companii.

Sesiunea Uniunii 
interparlamentare

La Dakar continuă lucrările 
sesiunii de primăvară a Uniu
nii interparlamentare.

Comisia pentru studiul pro
blemelor politice, a luat în dez
batere situația din Orientul A- 
propiat. Din partea delegației 
române, la acest punct, a luat 
cuvîntul prof. Tudor Drăganu, 
-vicepreședinte al grupului in
terparlamentar român, care a 
expus poziția României în pro
blema rezolvării pașnice și e- 
chitabile a conflictului din Q- 
rientul Apropiat.

Agenția France Presse trans
mite ca în cadrul Comisiei pen
tru studiul problemelor politice a 
Uniunii interparlamentare a fost 
adoptat un proiect de rezoluție 
privind situația din Orientul Mij
lociu. Toți reprezentanții din cele 
56 de țări, printre care și cei din 
țările arabe și Izrael, au votat a- 
ceastă rezoluție. Ea sprijină toate

ideile rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967 și 
în special ideea după care insta
urarea unei păci juste și durabile 
în Orientul Mijlociu ar trebui să 
prevadă aplicarea următoarelor 
principii ; 1) retragerea forțelor 
armate izraeliene de pe terito- 
teritoriile ocupate și 2) încetarea 
oricărei declarații de război și a 
stării de beligeranță, respectarea 
și recunoașterea suveranității, 
integrității teritoriale și indepen
denței fiecărui stat din această 
regiune, precum și dreptul aces
tor state de a trăi în pace în ca
drul unor frontiere sigure și re
cunoscute, la adăpostul amenin
țărilor sau acțiunilor de forță".

Observatorii de la Dakar, scrie 
France Presse, consideră că a- 
doptarea rezoluției demonstrează 
în mod practic că un dialog în
tre partea izraeliană și țările a- 
rabe nu este imposibil.

NEGOCIERI

ÎNTRE LAGOS

Șl BIAFRA?
în Nigeria se vorbește 

iarăși despre pace. Fap
tul nu e o noutate. In 
cele aproape 10 luni de 
război civil acest cuvînt 
a fost pronunțat în repe
tate rînduri cînd de o 
parte cînd de cealaltă.

Numai că niciodată nu s-a 
putut ajunge la un acord în 
această privință, pentru că 
guvernul federal dorea să ducă 
tratative doar după ce Biaira 
ar fi încetat ostilitățile și ar fi 
renunțat la secesiune, iar bia- 
frezii refuză să accepte orice 
condiții prealabile. De astădată 
însă se pare că a intervenit un 
element nou. Forțele regiunii 
secesioniste, bine organizate în 
ultima lor fortăreață, orașul 
Port Harcourt, continuă să dea 
bătaie de cap trupelor federale, 
spulberîndu-le speranța unei 
victorii apropiate. Astfel că, 
guvernul federal al Nigeriei 
lansează din nou un apel pen
tru negocieri în vederea în
cheierii păcii. Comunicatul o- 
ficial dat publicității la Lagos 
precizează că aceste convorbiri 
ar putea avea loc fără condiții 
prealabile. (

Guvernul biafrez a anunțai că 
este gata să înceapă negocierile 
în cursul următoarelor 48 de ore 
cu guvernul federal nigerian în 
vederea instaurării păcii fără 
nici o condiție prealabilă. Decla
rația oficială a guvernului afir
mă că tratativele ar putea să 
aibă loc într-o localitate con
venabilă ambelor vărti. Decla
rația Biafrei constituie un răs
puns la propunerea guvernului 
federal privind începerea unor 
tratative de pace.
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