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PLANUL DE PRODUCȚIE PE PATRU LUNI

ADEZIUNE UNANIMA FATĂ DE BOTĂBÎBILE

BRAȘOV de la co
respondentul nostru) 
Întreprinderile 
dustriale din 
dețul Brașov 
îndeplinit ieri 
inte de termen, 
sarcinile la produc
ția globală și mar
fă , pe primele 4 
luni ale anului 1968. 
Acțiunile de 
pentru 
tehnicii 
pentru 
pe baze 
a producției și 
muncii, 
rentabilității și efi
cacității productive,

in- 
ju- 
au 

îna-

masă
promovarea 

avansate, 
organizarea 

științifice
a 

sporirea

au făcut posibilă 
valorificarea mai 
eficientă a poten
țialului uman, teh
nic și -material rea- 
lizîndu-se astfel 
peste prevederile 
planului însemnate 
cantități de produse. 
Numai pînă la 20 a- 
prilie au fost livrate 
economiei naționale 
și la export peste 
prevederi 204 auto
camioane de 3 și 5 
tone, 53 de tractoa
re. 600 tone ciment, 
2032 tone zahăr, 953 
tone îngrășăminte a- 
zotoase, motoare e- 
lectrice cu o pu

tere de 2018 kw, 
piese de schimb a- 
uto în valoare de 
18.657.000 lei și altele. 
In fruntea acestor re
alizări s-au situat 
Uzinele de tractoare 
și autocamioane, 
combinatele chimice 
din orașele Făgă
raș și Victoria, Fa
brica de ciment „Te
melia", Uzina meca
nică de automotoa
re, Uzina chimică 
Rîșnov și încă alte 
20 de întreprinderi 
care și-au realizat 
planul la producția 
globală și marfă îna
inte de termen.

PLENAREI COMITETULUI „Olimpiada țesătoarelor"

AL PABTIDULUI COMUNIST BOMAN
ADUNAREA ACTIVULUI DL PARTID Hotărîrea adunării

Sîntem în sala Ca
sei de cultură a sec
torului VI din Capi
tală, unde din iniția
tiva Comitetului 
U.T.C. pe sector, se 
desfășoară „Olimpi
ada țesătoarelor". 
Concursul organizat 
pentru tinerele țe
sătoare din sector a 
aiuns acum la faza 
finală, urmînd ca 
acum să fie desem
nată cea mai bine 
pregătită dintre ele. 
Peste 300 de texti- 
liste au participat 
la faza pe între
prindere a acestei 
interesante forme de 
stimulare a pregăti
rii profesionale.

Exigenței juriului, 
concurentele de la 
Aurora și Întreprin
derea de stofe pentru 
mobilă, răspund 
printr-o temeinică 
pregătire, o cunoaș
tere aprofundată a 
tuturor întrebărilor 
care se pun. Aplau
zele celor din sală, 
colegi de muncă ai 
concurenților aflați 
pe scenă. însoțesc 
răspunsurile sigure, 
convingătoare 
obiect 
Anișoara Mogoanță, 
Eugenia 
Ene Tudora. 
gătoarea 
dei1 și 
mai bună țesătoare

și la 
date de

Gavlhjc, 
Ciști- 

„Olimpia- 
tltlv.j. de cea.

— Anișoara Mo
goanță de la între
prinderea textilă 
„Aurora",

„Olimpiada" tine
relor țesătoare a 
constituit o frumoasă 
propagandă făcută 
meseriei de țesă
tor. Este de aștep
tat permanentizarea 
ei în cît mai multe 
întreprinderi, la me
serii cît mai diverse, 
oferindu-se astfel ti
nerilor un bun pri
lej. eficient, de a-și 
măsura cunoștințele 
și, mai ales, de a si 
le îmbogăți ponti- 
nun.

P.G.B.

Ieri. în sala Palatului Repu
blicii Socialiste România, a 
avut loc. adunarea activului de 
partid din municipiul Bucu
rești, în cadrul căreia au fost 
dezbătute documentele plena
rei C.C. al P.C.R. din 22—25 
aprilie 1968.

în sală erau prezenți 
membri ai Comitetului Central, 
miniștri și alți conducători ai 
instituțiilor centrale, activiști 
ai Comitetului Central al parti
dului, ai comitetului munici
pal și ai comitetelor de sec
toare, reprezentanți ai organi
zațiilor de partid din între
prinderile și instituțiile din 
Capitală, muncitori, oameni de 
știință și cultură, membri ai 
uniunilor de creație, cadre di
dactice, studenți, generali și 
Guțeri.

La adunare a luat parte tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., care a fost primit cu 
vii și puternice aplauze, într-o 
atmosferă entuziastă. întreaga 
asistență a ovaționat îndelung 
pentru Comitetul Central, pen
tru politica sa pătrunsă de 
înaltă principialitate, expresie 
fidelă a intereselor vitale ale 
poporului român.

In cadrul adunării activului 
de partid al municipiului Bucu
rești tovarășul DUMITRU PO
PA, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi- 
letului municipal București al 
P.C.R., a spus între altele : Lu
crările plenarei Comitetului 
Central au demonstrat încă o 
dată capacitatea partidului 
nostru de a soluționa științific 
problemele pe care le ridică 
mersul înainte al societății ro
mânești, consecvența și fermi
tatea cu care conducerea parti
dului promovează ^neabătut in 
viață linia elaborată de Con
gresul al IX-lea și hotărîrile 
Conferinței Naționale, profun
dul democratism și umanis
mul real ce caracterizea
ză viața de partid, de stat și 
obștească. Vă rog să-mi per
miteți ca, în numele comite
tului municipal de partid, să 
exprim deplina adeziune a 
comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii din Capitală față 
de hotărîrile plenarei, să asi
gur Comitetul Central, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu per-

sonal, că întreaga noastră or
ganizație de partid, strîns u- 
nită în jurul Comitetului Cen
tral. nu-și va precupeți efor
turile pentru înfăptuirea poli
ticii partidului.

Subliniind însemnătatea mă
surilor aprobate de plenară cu 
privire la dezvoltarea și per
fecționarea învățămîntului de 
toate gradele, vorbitorul s-a 
referit la unele lipsuri exis
tente în școlile și facultățile 
din București în ce privește, 
munca instructiv-educativă, 
pregătirea și perfecționarea 
cadrelor didactice, activitatea 
de cercetare științifică, la sar
cinile ce revin pentru aplica
rea acestor măsuri comitetului 
municipal, organelor și organi
zațiilor de partid din școli și 
facultăți, întregului corp pro
fesoral.

Așa cum s-a subliniat la ple
nară — a arătat în continuare 
vorbitorul — rezolvarea cu 
competență a sarcinilor spo
rite ce ne revin cer din partea 
noastră să ne ocupăm cu mai 
multă răspundere de ridicarea 
nivelului politico-ideologic al 
membrilor de partid, de edu
carea lor în spiritul principia
lității partinice și exigenței în 
muncă. Referindu-se la ’ pro
blemele legate de îmbunătăți
rea activității organelor și or
ganizațiilor de partid, de stat 
și obștești, privind examinarea 
și rezolvarea scrisorilor, sesi
zărilor și cererilor oamenilor 
muncii, vorbitorul a subliniat 
necesitatea de a se lua măsuri 
ca activiștii cu munci de răs
pundere din toate domeniile 
de activitate, indiferent de 
funcții, să organizeze exemplar 
primirile în audiență și rezol
varea scrisorilor, să fie model 
de exigență și princioialitate 
în respectarea legilor, în sluji
rea cu devotament a interese
lor poporului.

Plenara Comitetului 
— a arătat vorbitorul 
tinuare — a înfăptuit 
de înaltă răspundere 
față de partid și popor în
scriind pe ordinea sa de zi 
problemele privind reabilita
rea unor activiști de partid 
care au avut de suferit în tre
cut de pe urma abuzurilor, 
ilegalităților și nedreptăților 
comise de unele cadre cu 
munci de răspundere. Proble-

Central 
în con- 
un act 
politică

ma dezbătută în plenara Co
mitetului Central are o însem
nătate principială în viața 
partidului și a societății. Parti
dul nostru este puternic toc
mai prin aceea că poate să-și 
analizeze critic activitatea ; 
seriozitatea lui, încrederea de 
care se bucură în fata mase
lor izvorăsc din capacitatea de 
a lua măsuri pentru ca greșe
lile. abaterile, devierile să nu 
se mai repete niciodată.

Raportul „comisiei de partid, 
faptele descoperite, ilustrează 
fără nici un dubiu că proce
sul lui Lucrețiu Pătrășcanu a 
fost o înscenare, o crimă pre
meditată —: și răspunderea 
principală pentru aceasta îi 
revine lui Alexandru Drăghici. 
Atitudinea lui Alexandru Dră
ghici în ședința Comitetului 
Executiv. în plenara C.C. al 
P.C.R., dovedind lipsa orică
rui simț partinic, a fost cu to
tul străină comunistului care 
trebuie să-și asume răspunde
rea pentnu faptele sale. Pozi
ția lui a fost condamnată una
nim de către plenara Comite
tului Central.

Măsurile adoptate de plena- 
,ra Comitetului Central, între
gul mod și spirit în care ea a 
analizat și dezbătut aceste pro
bleme sînt de natură să întă
rească autoritatea și prestigiul 
partidului, coeziunea rînduri- 
lor sale, să sporească încrede
rea poporului în politica sa 
înțeleaptă. Vorbitorul a sub
liniat în continuare importan
ta indicațiilor date de plenară 
— de a se trage toate învă
țămintele din cele petrecute, 
pentru ea asemenea lucruri să 
nu se mai petreacă niciodată. 
Vom munci neobosit — a spus 
tovarășul Dumitru Popa în în
cheiere — pentru întărirea ro
lului conducător al partidului, 
pentru întărirea controlului de 
partid în toate compartimen
tele vieții sociale, pentru edu
carea cadrelor, a tuturor oa
menilor muncii. în spiritul 
principialității ce caracterizea
ză întreaga activitate a con
ducerii partidului nostru. Ho- 
tărîrile plenarei C.C. al P.C.R.

sînt o nouă dovadă a grijii 
conducerii partidului pentru 
destinele țării, pentru binele 
și fericirea poporului. Vom 
lua toate măsurile ca spiritul 
lor să fie însușit temeinic de 
comuniști și de toți oamenii 
muncii, ca ele să fie traduse 
întocmai în viață în toate pre
vederile lor.

Luînd cuvîntul tov. ION 
TURCU, membru al biroului 
Comitetului municipal de 
partid București, vechi, mem
bru de partid, referindu-se la 
raportul Comisiei de partid cu 
privire la reabilitarea unor 
activiști ai partidului, a con
damnat cu tărie metodele stră
ine de partid prin care. în 
condițiile arătate de raport, s-a 
urmărit eliminarea unor acti
viști de bază, devotați clase’ 
muncitoare și poporului nos
tru. Vorbitorul a criticat pozi
ția lui Alexandru Drăghici, . 
care, în cadrul plenarei C.C. 
al P.C.R., a încercat să-și jus. 
tifice abuzurile și încălcările 
grosolane ale legalității socia
liste. întărind democrația in
ternă, practica muncii colec
tive — a spus vorbitorul — 

x partidul nostru își sporește 
forța și prestigiul, bucurîn- 
du-se de încrederea și adeziu
nea întregului popor.

LINA CIOBANU, prim se
cretar al Comitetului de partid 
al sectorului II, a exprimat 
adeziunea deplină a comuniști
lor din acest sector față de 
hotărîrile istorice ale plenarei 
și a relevat însemnătatea ex
cepțională a acestor hotărîri 
pentru stimularea inițiativei și 
activității creatoare a oame
nilor muncii, pentru asigura
rea mersului înainte al con
strucției socialiste. Referindu- 
se la hotărîrea C.C. al partidu
lui cu privire la reabilitarea 
unor activiști de partid, vorbi
toarea a subliniat sentimentul 
de profund respect pe care-1 
încearcă toți comuniștii față 
de acest act de înaltă dreptate, 
ce creează noi premise pentru 
democratizarea în continuare

din Capitală
Adunarea activului de partid 

din Capitală, întrunită astăzi 
în Sala Palatului Republicii 
Socialiste România, dezbătînd 
hotărîrile Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 22—25 aprilie a.c., 
își exprimă profunda sa ade
ziune față de măsurile adop
tate și acordul deplin cu poli- 

' tica internă și externă a parti
dului, închinată slujirii celor 
mai nobile idealuri ale poporu
lui român, înfloririi materiale 
și spirituale a patriei, dezvol
tării neabătute a societății 
noastre pe calea democrației 
și progresului.

Problemele discutate la ple
nară se înscriu consecvent în 
ansamblul preocupărilor ma
jore ale partidului nostru, ur
mărind să dea viață sarcinilor 
stabilite de Congresul al IX- 
lea și de Conferința Națională 
a P.C.R., în vederea adaptării 
întregii organizări economice, 
sociale, administrative, a tu
turor formelor și metodelor de 
organizare și conducere la ce
rințele noi impuse de actuala 
etapă a procesului revoluțio
nar, de exigențele dezvoltării 
în perspectivă a României so
cialiste.

Măsurile privind perfecțio
narea învățămîntului de cul
tură generală, profesional, teh
nic și superior marchează un 
moment de însemnătate deo
sebită în procesul de ridicare 
a nivelului de instruire, de cul
tură și civilizație al națiunii 
noastre ; aceste măsuri, strin
gent cerute de viață, corelate 
cu nivelul actual al științei, cu 
realitatea și nevoile practice 
ale operei de edificare socia
listă, vor spori și mai 
funcția socială a școlii, 
ei în pregătirea cadrelor 
sare progresului și mai 
al întregii noastre societăți.

Animați de hotărîrea de a

mult 
rolul 
nece- 
rapid

nu precupeți nimic, toți comu
niștii, și în primul rînd cei Q 
care lucrează în sectorul în
vățămîntului, se angajează 
să-și înzecească eforturile spre 
a contribui mai din plin la Sf.i. 
bunătățirea calitativă â pro- 
cesului instructiv-educativ, la 
cultivarea și mai perseverentă 
în rîndurile elevilor și studen- 
ților a concepției materialist- V 
dialectice despre lume și viață, 
a înaltelor valori morale ale’ 
societății noastre, a pasiunii W 
pentru muncă, a dragostei 
pentru patria socialistă și a 
încrederii nestrămutate în vii- • 
torul luminos spre care ne 
conduce cu înțelepciune parti- — 
dul. •

Adunarea noastră își însu
șește în întregime aprecierile £ 
și măsurile adoptate de plena- “ 
ra C.C. al P.C.R. privind com
poziția partidului, întărirea A 
continuă a rîndurilor sale și w 
intensificarea activității de e- 
d urare a comuniștilor, trăgînd A 
concluziile ce se impun pentru 
organizația de partid a Capi
talei. @

IrApărtășim pe deplin apre
cierile plenarei C.C. cu privi- » 
re la pregătirea de luptă și W 
politică a forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România

”și ne exprimăm acordul una- ™ 
nim cu măsurile stabilite, me
nite să asigure apărarea cuce- a 
ririlor revoluționare ale po- ™ 
porului, securitatea țării.

Luînd cunoștință de proble- 
mele internaționale care au 
făcut obiectul dezbaterii ple
narei C.C. al P.C.R., activul £ 
de partid din Capitală dă o 
înaltă apreciere politicii exter- 
ne a partidului și statului nos- 9 
tru, poziției ferme și principia
le adoptate de conducerea 
partidului în vederea întăririi ft

Unul am sutele de tineri evidenfiafi in întrecerea socialistă de la
Uzinele Grioifa roșie din Capitală, Gheorghe Pilu, din seefia a

IlI-a cazangerie
Foto : O. PLEC AN

BRIGADIERII DE LA
BUMBEȘTI-LIVEZENI
Șl AU DAT ÎNTÎLNIRE

Dezbateri in organizațiile
județene de partid

Vineri au avut loc adunări 
ale activului de partid din ju
dețele Argeș, Brăila, Dîmbovi
ța, Prahova, Sibiu și Vrancea, 
în cadrul cărora au fost dezbă
tute documentele Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 22—25 aprilie 
1968.

I.a aceste adunări au parti
cipat membri ai Prezidiului 
Permanent, membri și mem
bri supleanți ai Comitetului 
Executiv și secretari ai C.C. al 
P.C.R.

Au luat parte tovarășii 
Chivu Stoica — județul Pra
hova, Maxim Berghianu — ju
dețul Sibiu, Gheorghe Bădu- 
lescu — județul Argeș, Iosif 
Banc — județul Vrancea. Du
mitru Coliu — județul Dîm
bovița, Manea Mănescu — ju
dețul Brăila.

Prim-secretari și secretari ai 
comitetelor județene de partid 
au făcut expuneri asupra des
fășurării lucrărilor plenarei.

La adunările activului de 
partid au luat cuvîntul un 
mare număr de participanți : 
membri ai organizațiilor de 
partid din întreprinderi indus
triale, unități agricole socia
liste, instituții științifice și 
culturale, activiști ai organe
lor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și 
obștești.

în încheierea dezbaterilor 
au luat cuvîntul membri ai 
conducerii de partid partici
panți la aceste adunări.

Piarticipanții la adunări eu 
adoptat în unanimitate hotărîri 
în care își exprimă totala lor 
adeziune ia nîăsurile stabilite 
de plenară și asigură condu
cerea partidului că vor lupta 
cu pasiune și energie revolu
ționară pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și 
externe a partidului și a sta
tului nostru.

(Agerpres)

în(Continuare în pag. a 11-a)

Aspect de la adunarea activului de partid din Capitală

LA PIETRELE ALBE
Vă amintiți ?

™ „Faptul divers" înregistra 
întîmplarea la un loc cu 

a altele: foștii brigadieri din bri- 
™ gada a Vl-a — Ilfov, de pe șan

tierul Bumbești-Livezeni, își dă- 
A deau întîlnire în al douăzecileo 

an de atunci. Unul dintre „vete
rani" tovarășul Ion Perșoiu din 

& Oltenița, lansa apelul întâlnirii. 
După cîteva luni, tot „Faptul di
vers" revenea, precizînd: răspun- 

£ seseră chemării 15 brigadieri.
Ne-am notat amănuntele și ne-am 
prezentat la adresa indicată...

V Avem înaintea noastră, îm
prăștiate pe un birou, nu mai

•
 puțin de 30 de scrisori. Pe oricare 
din ele am deschide-o, ne vom 
afla în fața unei pagini de isto-

•
 rie contemporană. Un om care își 
amintește zi cu zi o vreme pe
trecută în urmă cu 20 de ani e 
A dornic s o retrăiască. Și nu sînt 
decît 30 din cei 30 000 de atunci.

Cel de-al 31-lea este interla
id cutorul nostru, un om la aproape 

40 de ani, dacă ne gîndim că a- 
tunci, la Bumbești-Livezeni, avea 

Sh 18. Și cîți nu erau de aceeași 
vîrstă cu el !

— Mulți dintre noi avem copii 
0 de aceeași vîrstă cu cea pe care 

o aveam noi pe atunci. Intilnirea 
noastră va avea deci semnifica- 

9 țh mult mai adinei, va fi nu nu
mai un prilej de evocare, ci și un 

• îndemn adresat generației tinere 
de astăzi.

Intilnirea ia însă proporții de 
pe acum. Pornită din gîndul fru
mos al unui singur om, care voia 
să-și revadă colegii de brigadă („a 
șasea, Ilfov !“) ea nu mai aparține 
astăzi doar lui. Alți oameni, alte 
brigăzi și-au anunțat sosirea sau 
cer învoirea să vină și ei acolp 
(„la Pietrele Albe, unde am pro
pus să ne adunăm*). Coincidența 
cu împlinirea celor 20 de ani nu 
face decît să sporească nerăbda
rea, dorința și DORUL. Ideea 
își cere dreptul de aniversare ju
biliară.

„Nu vă supărați, dar eu n-am 
făcut parte din brigada a Vl-a, 
ci din a treia — Țulcea. Pot veni 
și cu ? („Vasile Dalnian, Constan
ța). „Brigada a doua— Năsăud 
a fost vecină cu voi în cadrul 
sectorului XI. Cred că o să mă 
primiți și pe mine 1" (Bula Geză 
— Bistrița). — „Dragă Ionică. Eu, 
subsemnatul Huțanu Vasile, din 
București, care am fost pe două 
șantiere naționale, cel de la Sal- 
va-Vișeu și cel de la Bumbești- 
Livezeni am o întrebare: dacă 
pot să răspund la apel, adică să 
vin și eu la întîlnire, căci dacă 
nu făceam noi podul la Livezeni- 
Bumbești, nu aveați pe unde tre
ce cu toții la Pietrele Albe..".

„Dragă Ionele".

V. CABULEA 
D. MATALA

(Continuare în pag. a II-a)
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ADUNAREA ACTIVULUI DE PARTID «CENTENAR MUZICAL
AE MUNICIPIULUI BUUUREȘII

(Urmare din pag. I)
»

• vi'e'tii interne de partid, pen- 
h'u întărirea ’principiului’ cEn. 
tralismului democratic.

Academicianul ZAHARIA 
STANCU. președintele Uniunii 
Scriitorilor, a relevat că hotă
rârile plenarei C.C. al P.C.R., 
pe care le aprobă în întregime, 
atestă o dată în plus forța, 
sănătatea întregului nostru 
partid, capacitatea conducerii 
sale de a instaura un climat în 
care viața, cinstea, onoarea și 

jdemr.itatea nimănui să nu fie 
periclitate sau jignite. El a 
subliniat că i-a cunoscut per- 
!7nal pe Lucrețiu Pătrâșcanu 
p Ștefan Foriș. i-a apre- 
rat pentru convingerile Jor 
|?voluționare și de aceea 
consideră reabilitarea lor ca 
tin mare act de dreptate, de 
respect -față de adevărul Is
toric. Totodată, el a subliniat 
i'ă hotărârile Congresului al 
IX-lea și ale Conferinței Na
ționale a pariidului au creat 
condiții pentru o efervescență 
în vîa^a literară, pentru crea
rea unor opere durabile, mult 
așteptate de marele public, 
inspirate din lupta și viața po
porului. a partidului.

în cuvîntul său tov. MARIN 
F.NACHE, secretar al Comi
tetului de partid al Uzinelor 
,.23 August", a relevat însem
nătatea măsurilor adoptate de 
plenară cu privire la îmbună
tățirea învățămîntului de toa
te gradele pentru asigurarea 
de cadre calificate la nivelul 
exigențelor industriei moder
ne. El a exprimat 
întregului colectiv 
față de activitatea 
nală a partidului 
spre restabilirea unității 
nării comuniste, a solidarită
ții cu toate forțele antiimpe- 
rialiSfe. Aprob din toată ini
ma — a spus el — hotărârea 
cu privire la reabilitarea-unor 
activiști de partid.* oare oglin
dește puternic voința partidu
lui de a asigura dezvoltarea 
continuă a democrației în 
partid. în societatea noastră 
socialistă.
Academicianul ȘTEFAN MIL- 

CU a subliniat interesul deo
sebit cu cere, ca profesor și 
om de știință, a luat cunoștin
ță de ansamblul de probleme 
dezbătute în plenară cu privi
re la perfecționarea înyățămîn- 
tului de toate gradele.. Refe- 
rindu-se în acest sens la une
le carențe care s-au manifes
tat în pregătirea culturală a 
studenților din învățămîntul 
medical, el a subliniat însem
nătatea măsurilor preconiza
te pentru întărirea bazei ma
teriale a învățămîntului, mo
dernizarea mijloacelor de in
formare și de formare a ca
drelor didactice. Profund im
presionat de documentele re
feritoare la încălcarea norme
lor legale de judecare, sanc
ționare și apărare în cazul u- 
nor activiști de partid, vorbi
torul și-a exprimat convinge
rea că măsurile luate vor în
drepta răul făcut și vor îm
piedica repetarea unor aseme
nea acte în viitor. El a în
cheiat exprimîndj în numele 
oamenilor de știință din Aca
demie, adeziunea la întreaga 
politică internă și internațio
nală a partidului, la inițiati
vele sale numeroase întreprin
se pentru întărirea unității ță
rilor socialiste și a mișcării 
muncitorești mondiale.

Generalul NICOLAE STAN, 
membru al Comitetului Securi
tății statului, referindu-se la o 
serie de aspecte ale muncii în 
cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, a arătat că în această 
instituție vreme îndelungată 
a fost întreținut cultul lui Ale
xandru Drăghici, oare s-a în
conjurat de elemente 9ervile, 
care s-au dedat la abuzuri și 
ilegalități. Vorbitorul a calificat 
ca nedemnă poziția adoptată în 
cadrul lucrărilor plenarei C.C. 
de Alexandru Drăghici, care, 
în încercarea de a se disculpa 
a mers pînă la aprecieri jigni
toare la adresa aparatului 
M.A I.Vorbitorul a subliniat 
importanța măsurilor adoptate 
de partid în ultimii ani pentru 
întărirea muncii de partid în 
chdrul M.A.I.. pentru îmbună
tățirea întregii activități a or
ganelor de securitate.

Pictorul brăduț cova- 
LIU, președintele Uniunii ar
tiștilor plastici, a spus între 
ațtele : Lucrările recentei ple
nare a C.C. al P.C.R. dovedesc 
din n<»a fermitatea cu care se 
înfăptuiesc prevederile Con
gresului al IX-lea. Hotărârea 
eh privire la reabilitarea unor 
activiști de partid demonstrea
ză capacitatea partidului nos
tril de â înlătura nedreptatea, 
abuzurile și subiectivismul, 
într-un mod plin de demnitate. 
Aprobînd poziția partidului în 
problemele actuale ale mișcă
rii comuniste internaționale, 
vorbitorul a subliniat că ac
țiunile inițiate de Comitetul 
Central sînt îndreptate în di
recția restabilirii unității par
tidelor comuniste, slujesc in te-

adeziunea 
al uzinelor 
internațio- 
îndreptatâ 

miș-

resele poporului român și ale 
socialismului. Vorbitorul a re
liefat că recenta Conferință pe 
țară a Uniunii artiștilor- plas
tici a demonstrat încă o dată 
atenția de care arta și cultura 
se bucură din partea partidu
lui, a conducerii sale și aceasta 
incumbă creatorilor înalta în
datorire de a contribui la fău
rirea conștiinței superioare a 
oamenilor și în primul rând a 
omului socialist.

Tov. JEAN BE1U, director ge
neral al Uzinelor „Grivița Ro
șie". a subliniat că dezbaterile 
din plenară în domeniul învă
țămîntului constituie un în
demn pentru o preocupare mai 
intensă a organizațiilor de 
partid pentru pregătirea pro
fesională a cadrelor. Arătînd 
ca în uzină se gășesc mulți 
salariați care au luat parte la 
luptele muncitorești conduse 
de partid în anii ilegalității, 
vorbitorul a arătat că întregul 
colectiv a aflat cu profundă 
indignare despre actele de re
presiune comise împotriva lui 
Lucrețiu Pătrâșcanu, Ștefan 
Foriș și altor activiști ai parti
dului. Ei își exprimă aproba
rea față de măsurile de reabi
litare luate de partid și consi
deră pe deplin just ca cei 
care s-au făcut vinovați de 
asemenea acte abuzive și ile
gale să fie sancționați în mod 
exemplar.

Publicistul GEORGE IVAȘ- 
CU a vorbit despre stima de 

•care se bucura Lucrețiu Pă- 
trășcanu în rândurile intelec
tualității, Criticînd folosirea în 
trecut a unor metode abuzive, 
samavolnice, comiterea de ile
galități față C2 unii activiști 
de partid, vorbitorul a subli
niat fermitatea cu care parti
dul nostru, conducerea sa, ur
măresc apărarea adevărului, a 
normelor interne de partid, a 
legalității socialiste.

TEOHARI GEORGESCU, 
subliniind justețea deplină a 
hotârîrilor plenarei, a măsuri
lor luate împotriva celor ce 
s-au făcut vinovați de încălca
rea normelor de partid și a 
democrației socialiste, a arătat 
unele din condițiile în care au 
fost ticluite acuzațiile, abuzu
rile care s-au săvîrșit cv scopul 
de a dovedi ^vinovăția" lui L. 
Pătrâșcanu. Vorbitorul a ana
lizat răspunderea ce îi revine 
personal pentru ilegalitățile ce 
s-au comis împotriva unor 
activiști în timpul cît a fost 
la conducerea Ministerului de 
Interne și îndeosebi în cazul 
lui Ștefan Foriș, și a relevat 
capacitatea partidului nostru 
de a restabili adevărul istoric, 
de a pune faptele în adevărata 
lor lumină.

GHEORGHE BORȘ, preșe
dintele Consiliului municipal 
al sindicatelor, a subliniat că 
oamenii muncii din Capitală 
își manifestă deplina satisfac
ție față de modul profund de
mocratic în care sînt analizate, 
pregătite și dezbătute toate 
măsurile care privesc perfec
ționarea vieții noastre econo
mice, politice șd obștești. Bi 
dau o înaltă apreciere măsu
rilor inițiate de conducerea 
partidului pentru stricta res
pectare a legalității socialiste 
și întărirea rolului conducător 
al partidului în toate domeniile 
vieții economice și sociale. în 
continuare, vorbitorul s-a re
ferit la însemnătatea măsurilor 
adoptate cu privire la exami
narea și rezolvarea scrisorilor, 
sesizărilor și cererilor oame
nilor muncii.

Tov. ION DUMITRESCU, 
președintele Uniunii Compozi
torilor, â relevat că hotărârile 
adoptate de plenara Comitetu
lui Central se înscriu în con
textul inițiativelor și măsurilor 
luâte în ultima vreme de 
partid pentru ridicarea la un 
nivel mai înalt a activității în 
toate domeniile, ceea ce are 
drept rezultat efervescența 
creatoare din societatea noas
tră. Arătînd preocuparea sus
ținută a conducerii de partid 
pentru dezvoltarea culturii și 
artei, vorbitorul a subliniat 
însemnătatea hotărârilor ple
narei pentru perfecționarea 
învățămîntului artistic, expri- 
mîndu-și încrederea că ele vor 
da un nou impuls vieții noas
tre culturale. El a aprobat pe 
deplin hotărârile plenarei pri
vind reabilitarea unor per
soane condamnate pe nedrept.

Documentul ce ne-a fost 
prezentat, hotărârile luate de 
plenara Q.C. — a spus STE- 
LIAN STAICU, adjunct al mi
nistrului afacerilor interne —- 
constituie un act istoric de 
înaltă justiție socială și parti
nică, care ilustrează încă o 
dată principialitatea și tăria 
de nezdruncinat a conducerii 
noastre de partid, consecvența 
sa revoluționară. Vreme de 
mulți ani, Alexandru Drăghici 
a sustras Ministerul de Inter
ne controlului de partid ; ast
fel suspiciunea, neîncrederea, 
tendința de a vedea dușmani

peste tot au fost ridicate la 
rang de principiu. Vom acțio
na cu toată fermitatea — a 
spus vorbitorul — pentru a 
lichida toate neajunsurile și 
manifestările negative, pentru 
a crea în rândul cadrelor noas
tre o atmosferă de intoleranță 
față de încălcările de lege, 
față de abateri și acte de in
disciplină, educînd cadrele 
miliției în spiritul devotamen
tului nețărmurit față de partid 
și popor. în spiritul înaltelor 
țeluri ale umanismului socia
list.

Studentul STANCU EMI- 
LIAN a exprimat recunoștin
ța studenților pentru grija și 
preocuparea ce ie manifestă 
partidul, conducerea sa față de 
crearea celor mai bune con
diții de studiu în școli și. uni
versități. Hotărârile plenarei 
în domeniul învățămîntului 
sînt o nouă și puternică expre
sie a acestei griji. El a asigu
rat adunarea că tineretul stu
dios va răsplăti această grijă 
prin eforturi intense pentru 
pregătirea sa urofesională și 
ideologică.

General-locoteneni ION CO- 
MAN, adjunct al ministrului 
forțelor armate, a subliniat că 
este pentru prima dată cînd 
Comitetul Central a analizat 
în plenara sa pregătirea de 
luptă și politică a forțelor ar
mate ale Republicii Socialiste 
România. Adresăm mulțumi
rile noastre conducerii parti
dului și tovarășului ■ Nicolae 
Ceausescu, personal, pentru a- 
precierile făcute cu ăefest pri
lej, pentru măsurile adoptate 
în vederea înzestrării armatei 
cu armament și tehnică mo
dernă. ridicării capacității de 
apărare a țării. Vorbitorul și-a 
exprimat satisfacția pentru 
hotărârile adoptate în vederea 
reabilitării unor activiști de 
partid, măsuri care creează 
premize ca greșelile din trecut 
să nu se mai repete niciodată. 
Asigurăm partidul — a spus 
vorbitorul — că vom face to
tul ca forțele armate să-și în
deplinească misiunea sacră ce 
le revine.

Tovarășul CONSTANTIN 
PlRVULESCU, președintele 
Comisiei Centrale de Revizie a 
C.C., ă subliniat că plenârâ Co
mitetului Central constituie un 
eveniment de o însemnătate 
deosebită. înscrii ndu-se în și
rul măsurilor fundamentale 
luate de partid, începînd cu 
Congresul al IX-lea. pentru 
dezvoltarea și înflorirea con-

tinuă a țării noastre. Referin- 
du-se la cauzele care au făcut 
posibile măsurile represive îm
potriva unor activiști de frun
te ai partidului, vorbitorul a 
arătat că pe atunci în Comite
tul Central al partidului, . în 
organele sale de conducere nu 
se respectau principiile mun
cii. colective, normele derno^- 
erați ei interne de partid, ho
tărârile importante fiind luate 
de primul secretar al partidu
lui, singur sau împreună cu 
încă 2—3 colaboratori, care îl 
urmau fidel. Aceste practici au 
favorizat subiectivismul. ar- 
bitrariul, suspiciunea față de 
cadre de conducere ale parti
dului și statului, abuzul. Vor
bitorul a apreciat că poziția a- 
doptată în plenară de Alexan
dru Drăghici a fost nesinceră, 
incompatibilă cu răspunderea 
ce i s-a încredințat, și și-a ex
primat deplina aprobare față 
de măsurile de sancționare a 
acestuia pe linie de 
Măsurile de reabilitare 
de partid. dovedind 
partidului nostru, vor 
bui la întărirea rolului 
conducător, la dezvoltarea de
mocrației în ansamblul vieți| 
noastre sociale.

Prof. univ.-VASlLE MACIU, 
membru corespondent al Aca
demiei, *a relevat importanța 
măsurilor adoptate de plenară 
în domeniul învățămîntului în 
vederea punerii lui în acord 
cu cerințele actuale și de 
perspectivă ale societății 
noastre socialiste. Vorbitorul a 
subliniat că hotărârea referi
toare la reabilitarea unor 
activiști dovedește încă o 
dată spiritul sănătos al parti
dului, regimul de deplină le-’ 
ga li tale care aste promovat- 
azi în țara

în urmă cu un veac, la 29 
aprilie 1868, în casele lui Cos- 
tache Ghica cîțiva muzicieni 
bucureșteni semnau actul de 
naștere al „Societății Filarmo- 
nicii Române", orchestra sim- 
fonică care va centra decenii în 
șir întreaga viață muzicală ro- 

• mânească. Curând, în decembrie 
1868. sub conducerea entuzias
tului Eduard Wachm&nn, or- 

• chestra bucureșteană susținea 
primul concert al noii societăți, 

învingînd nenumărate piedici, 
bucurîndu-se de sprijinul unor 

A remarcabili dirijori și soliști, Fi
larmonica bucureșteană atrage 
tot mai mult atenția lumii muzi- 

• cale.
In 1906. Wachmann predă ba

gheta dirijorului Dimitrie Dinicu. 
• Peste alți cîțiva ani, Filarmonica 

prilejuiește afirmarea unei stră
lucite pleiade de dirijori români 
ca George Georgescu. Alfred

Alessandrescu, Ion Nona Ottes- 
cu ș.a.

Istoria Filarmonicii bucureș- 
tene se identifică cu înseși mo
mentele de înălțare ale muzicii 
românești.

în sala de concerte ale Filar
monicii au răsunat pentru pri
ma oară în România capodope
rele artei universale, primul și 
ultimul opus enescian, operele 
tuturor muzicienilor români.

Ridicîndu-și necontenit măies
tria. desfășurând în ultimele de
cenii o vastă activitate de edu
cație artistică, de răspîndire în 
mase a vechilor arte românești, 
Filarmonica a dobîndit laurii 
unei înalte consacrări artistice.

La aniversarea acestui cente
nar cîteva dintre însemnările 
..decupate" din cartea de aur a 
Filarmonicii vin să prezinte ci
titorilor noștri unele din pagi
nile unei strălucite istorii.

noastră.

„România farâ a muzkîi^

Răsfoind Cartea de aur a Filarmonicii
„George Enescu“

partid, 
luate 
forța 

contri- 
său

★

vii și îndelungate 
încheierea lucră- 

cuvîn-
NICOLAE

Primit cu 
aplauze, în . ___
rilor adunării, a luat 
tul tovarășul 
CEAUȘESCU.

Adunarea activului de par- _ 
tid din București a exprimat V 
hotărârea unanimă a comu
niștilor și a tuturor oamenilor 
muncii din Capitală de a în
făptui neabătut hotărârile ple
narei Comitetului Central al 
P.C.R., de a înfăptui neabătut 
mărețul program de desăvîr-® 
șire a construirii socialismu
lui' trasat de Congresul al £ 
IXf-lea al P.C.R.. programul 
luminos al dezvoltării și înflo
ririi patriei noastre.

Răsfoiesc cu înfrigurare cele 
două volume ale „cărții de aur". 

(0 Sute de însemnări în zeci de 
Bmbi ale lumii, urmate de sem- 
năturile celor mai iluștrii repre- 

wP zentanți ai muzicii veacului nos
tru, ale compozitorilor, dirijorilor, 

• pianiștilor, violoniștilor care au 
îneîntat publicul Parisului, New- 
York-ului, Romei, Moscovei, Ber- 
linuluij Budapestei...

în mulțimea însemnărilor în 
limbi atît de diferite disting două 

£ pagini în limba română.
„Sădește în grădina inimei tale 

un zîmbet și stai la pîndă și să 
vezi cum crește fericirea... am 
auzit odinioară undeva... adaug... : 
deschideți larg sufletul pentru 
valul de melodii care se revarsă 
de pe scena Ateneului Român 
prin orchestra Filarmonică a noas- 
tră — dirijată de bagheta celor 
mai distinși maeștri care se suc- 
ced din generație în generație 

W și vei trăi această fericire
Cuvintele dr. Retru Groza 

• scrise doar cu jumătate de an
1 înaintea morții sale, mi se par a 
sintetiza imensa bogăție a însem- 

• nărilor de pe aceste file ce repre
zintă un strălucit letopiseț al Fi
larmonicii buCureștene, orchestră 
care a devenit de-a lungul anilor 
un simbol al geniului artistic al 
poporului român.

Iată prima pagină a acestei 
cărți : 2 noiembrie 1930. Cartea 
e inaugurată de însemnările 
unora dintre cei mai prestigioși 
muzicieni români. ; .

Curând. Bucureș'tiiil e vizitat 
de Wilhelm Backhauș. El inter
pretează unul din concertele lui 
Beethoven. In „cartea de aur" el 
„mulțumește ■ din zloata^...inima 
Filarmonicii bucureștene" pentru 
colaborarea „unică'" pe care i-a 
oferit-o.

P. Casals, A. Rubinstein, A. Cor
tot, F. Weingartner. A. Casella, 
E. Mainardi, B. Molinari, J. Thi
bault, E. Fischer, gloriile artistice 
ale Europei și Americii poposesc 
la București. Deși râvniți de ma
rile centre muzicale ale lumii, ei 
sosesc la București în dorința de 
a se bucura de coTâ'b'Orarea lui 
Enescu, și a celorlalți muzicieni 
români, de a cinsti prin prezența 
lor arta unui popor'.care. 7 a ‘ dat 
lumii geniul enesqian, .

In-paginile cărții de aur, ei își 
exprimă în entuziaste cuvinte ad
mirația pentru orchestra simfo
nică bucureșteană.

„România — țară a muzicii, 
Filarmonica summum a muzicali
tății românești", notează celebrul 
violoncelist Gaspar Cassado.

Iată o altă laconică însemnare 
plină tot de atîtea semnificații : 
„Scumpilor mei colegi de la acea 
Filarmonică care poate sta astăzi 
alături de marile asociații simi
lare din străinătate". „Dragoste și 
recunoștință". Semnat : George 
Enescu — 1936.

An de an, Filarmonica trezește 
entuziasmul celor mai de seamă 
reprezentanți ai artei europene.

Intr-o însemnare făcută la 
Viena, în vremea în care Filar
monica se afla în turneu, Richard 
Strauss își amintește de desfătările 
artistice pe care le-a avuția în
ceputul celui de al treilea dece
niu. Marele compozitor german își 
pune semnătura sub un portativ 
cuprinzînd primul motiv al poe
mului său „Till". De mulți ani 
îl socotea pe George Georgescu 
drept unul dintre interpreții ideali 
ai poemelor sale.

„Orchestra Filarmonicii din 
București, o liră gigantică cu cor
zile întinse de zei..." notează cu 
un scris mărunt una dintre repre
zentanții de frunte ai artei inter
pretative franceze — pianista 
Monique de la Brucholerie.

Malcoum Troup socoate Filar
monica din București drept una 
din cele mai bune orchestre eu
ropene. în urmă cu ani o însem
nare similară făcea și marele di
rijor Pierre Mohteux. Roberto 
Benzi e îneîntat de calitatea or
chestrei. .

în 1946, cu prilejul unuia din 
marile concerte din anii de după 
război. Jehudi Menuhin își expri
mă bucuria de a cînta în patria 
marelui său maestru.

„O asemenea orchestră nu mai 
are nevoie de nici un fel de 
complimente" scria de curând 
Janos Feresncsic.

în fiecare dintre vizitele bucn- 
reștene, Sviatoslav Richter socoa
te drept o datorie elementară de 
â semnă în cartea de onoare, de 
a-și exprima-dorința de a reveni 
la București.- -

„,Ahu cea mâi ânare admirație - 
pentru Filarmonica bucureșteană 
și excelentul ei dirijor Mircea 
Basarab". potează la 21. martie 
1965 dirijorul american Fritz 
Mahler.

Paginile marii glorii ale Filar
monicii încep odată cu edițiile 
concursurilor și festivalurilor 
„George Enescu" care transformă

mereu Bucureștiul înti-o reală 
capitală a muzicii contemporana.

La fiecare trei ani, sute de ti
neri pianiști, violoneeliști, cântă
reți din toate continentele sosesc 
la București pentru a se întrece 
în spiritul marilor idei ale 
enesciene.

Cu fiecare nouă ediție a 
vălurilor ©nesciene, zeci de 
tonalități muzicale ale 
cinstesc prin arta lor interpreta
tivă, creația enesciană.

Filele „Cărții de aur" ale 
Filarmonicii reflectă toate aceste 
copleșitoare evenimente muzicalo,

Isaac Stem, Herbert von Kara
jan, John Barbirolli, Mstislav 
Rostropovici, Arthur Rubinstein, 
mulți, mulți alți mari muzicieni 
ai lumii contemporane și-au ex
primat în aceste zile prețuirea 
față de arta poporului român care 
a dat culturii universale impună
toare valori muzicale.

artei

fe»U- 
per- 

lumif

IOSIF SAVA

Festivalul studen 
țese de folclor

in a doua zi
de eîntec...

Hotărirea adunării
activului de partid

din Capitala
'Vrmar, dtn pag. I)

eolabOrării și prieteniei eu 
toate țările socialiste, dez
voltării unor raporturi frățești 
eu toate partidele comuniste și 
muncitorești, îmbunătățirii at
mosferei din mișcarea comu
nistă internațională, întăririi 
unității acesteia și ă tuturor 
forțelor care luptă împotriva 
imperialismului, pentru cauza 
progresului, a socialismului și 
păcii.

întemeiată pe principiile in
dependenței și suveranității, 
egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, po
litica externă a Republicii So
cialiste România slujește ne
clintit colaborării și înțelegerii 
între popoare, sporind consi
derabil prestigiul și influența 
internațională a țării noastre, 
contribuția ei constructivă la 
rezolvarea' marilor probleme 
aie lumii contemporane.

Hotărirea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român cu privire la reabi
litarea unor activiști de partid 
ne-a făcut cunoscute abuzurile 
și încălcările flagrante ale ce
lor mai elementare norme de 
legalitate și dreptate, săvîrșite 
cu bună știință de unele ca
dre de partid și de stat în tre
cutul apropiat al istoriei noas
tre. Condamnăm cu toată ho
tărârea aceste fapte, 
idealurilor și eticii 
incompatibile cu 
constituționale ale 
statului nostru.

Ne afirmăm, din 
plina și ferma adeziune față 
de hotărârea de reabilitară â 
unor activiști de frunte ai 
partidului, adoptată de plena
ră. considerând-o ca tin act de 
profundă echitate, de înaltă 
principialitate partinică, ce o 
expresie â ridicării pe o treap
tă superioară a vieții sociale a 
țării, a democratismului socia
list, în lumina prevederilor 
Congresului al IX-lea âl Parti
dului Comunist Român.

Pentru faptele grave de care

străine 
partidului, 
drepturile 

cetățenilor

inimă, de-

Tinerii din Babadog pe șantierele muncii patriotice

(Urmare din pag. I)

— Aproape toți mi-au scris 
așa : Dragă Ionele ! Ș» trebuie 
să vă spun că nici nu-i cunosc 

W măcar pe mulți din ei. Dar, bine
înțeles că nici nu mi se puteau 

• adresa altfel decît așa.
„Dragă Ionele : Să-mi comu

nici neapărat cînd ne vom reve- 
• dea la Pietrele Albe. O să ne mai 

recunoaștem oare P Tare-aș vrea 
să mai cîntăm din nou „Hei-rup, 
hei rup, cad munți de fier r. 
(Ion Corcoveanu, Filiași). „Eu aș 
merge chiar mai departe: acest 

A hei-rup trebuie să aibă astăzi un 
ecou mult mai larg. Cred că va 
trebui să găsim și alți colegi din 
alte sectoare : Păiuș, Lainici. Să 
ne adresăm și tovarășului Pavel 
Constantinescu...".

m face virtovat, rin tem întru 
totul de acord eu hotărârea 
plenarei de a scoate pe tova
rășul Alexandru Drăghici din 
Prezidiul Permanent și din Co- 
mitetul Executiv, de a-1 ex
clude dm C.C. al P.C.R. și de 
a «e recomanda revocarea sa 
din funcția de vicepreședinte 
al Consiliulua de Miniștri.

Organizația de partdd a mu
nicipiului București* va lupta 
cu toată intransigența pentru 
traducerea în viață a sarcini
lor stabilite de plenară pri
vind respectarea neabătută a 
normelor democratice în viața 
partidului și a țării, apărarea 
legalității socialiste, crearea 
celor mai favorabile condiții 
pentru libera afirmare a per- a 
sonalității umane — principii " 
de bază ale politicii partidu
lui nostru, scumpe fiecărui co- 
munist, fiecărui om al muncii. W

Ne manifestăm adînca recu
noștință pentru fermitatea re
voluționară, pentru principia
litatea cu care Partidul Co
munist Român conduce desti
nele întregii națiuni pe dru
mul progresului și civilizației.

Exprimăm și cu acest prilej 
atașamentul fierbinte, unanim 
al comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din Capitală 
fală de politica partidului, 
înalta prețuire pentru activita
tea Comitetului Central, a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
pusă în slujba fericirii și bu
năstării celor ce muncesc.

Adunarea activului de partid 
al municipiului București asi
gură conducerea de partid eă 
toți oamenii muncii din ora- '- 
șui nostru. strînS uniți îh. ju- " •—
rul Comitetului Centra! al 9 no,ati meu“. (Cum să
partidului, îsi vor pune și în, nu-l primețti ? Fără dinul nici 
viitor întreaga lor capacitate _ uu se putea! N-a fnit in brigada 
în slujba idealurilor scumpe®» șasea dar era peste tot. Toca- 
poporului român ale con- ~
sbruirâi și desăvîrșirii construc
ției socialismului — vor con
tribui. prin eforturi neobosite.
lâ înfăptuirea mărețului pro- £ dantul unui șantier, ca și la cel 
grem elaborat de Congresul al din urmă brigadier. O trăsătură 
IX-lea al Partidului Comunist _ pe care viața aspră și rodnică a 
Român. " săpat-o adînc în firea oamenilor.

la fel de trainic cum au săpat și 
ei drumul de fier în stîncă.

„Dragă Ionele! Drept să-ți 
spun, după 20 de ani nu-mi mai 
aduc aminte înfățișarea ta, după 
cum cred că nici tu nu-ți mai 
aduci aminte de mine"* („Spuneți 
și dumneavoastră I Cum să nu-mi 
amintesc de el ? Citiți mai de
parte!""). Citim: „Am fost co
mandantul brigăzii tale, a șosea, 
după cum reiese din carnetul de 
brigadier nr. 9052 eliberat pe 27 
iulie 1948"". (Ilie Romanescu, 
București). „Poate că ar fi bine 
să venim toți cu carnetele de bri
gadier... Nu știu dacă îți mai 
aduci aminte de mine. Lucram 
pe atunci la C.C. al U.T.M., în 
cadrul comandamentului general"" 
(Constantin State, Craiova).

Se vor întîlni însă acolo, la

cu „noroc bun 
nătura.

Oamenii, ea ți atunci, te nmt 
răspunzători de reușita unei ac
țiuni pe care ei înșiși o între
prind. Tinerii de atunci, oamenii 
maturi de azi, se simt obligați sA 
facă propuneri pentru izbînda 
deplină a evenimentului. Sugestii 
pline de miez sint menite să dea 
alte dimensiuni viitoarei sărbători. 
„Așa cum am răspuns in urmă 
cu 20 de ani la chemarea de a 
munci ca brigadier voluntar pe 
Șantierul național Bumbești-Live- 
zeni, în brigada a șasea — Ilfov, 
— scrie Ștefan Ariton din Moi- 
nești — acum mă asociez propu
nerii de a ne vedea. Mi-aș per
mite să fac și unele sugestii... 
Trebuie ca întîlnirea noastră să 
evoce în întregime zilele de șan-

Au evoluat pe scenă cele
lalte șapte centre tinwersiia- 
re. Festivalul stuaențesc nu 
are aspect ae concurs și e 
bine ca nu aceasta se urmă
rește in uitimă instanță. Fes
tivalul studențesc este un 
festival, o paradă ae melodii, 
cîntece și jocuri aduse de 
studenți de prin satele , 
triei și interpretate pe 
într-un cadru^festiv, așa cum 
se cuvine șt ața cum sint, 
„păstrînd întreagă dulcea lor 
putere”. S-a remarcat o sui
ta de jocuri.v.rincenești inter
pretate de studenții de la 

j Galați, culese de ion Lazăr, 
/ balerin la teatrul Municipiu

lui, care trebuie lăudat, fiind
că a avut simțul artistic să 
le culeagă și sa le transpună 
așa cum se joacă prin Vrdn- 
cea, strălucitoarea zonă fol
clorică care a născut „Miori
ța".

Studenții gălățeni mai au 
meritul âe a ji pus în vaioare 
încă o baladă, ceva mai puțin 
cunoscută, „Balada lui Vîl- 
can" -— haiduc de baștină 
care acum 150 de ani supra
veghea dreptatea de pe- 'tot 
cuprinsul Dunării de Jos pî- 
nă la vărsarea Șiretului, ple
cat apoi „în Țara Munteneas
că, ba în cea Ardelenească 
cu ai săi frați să se uneas
că**.

Studenții de la Baia Mare, 
au adus, cum ne și așteptam 
hota d& prospețime și vigoa
re, de monumentalitate a 
Maramureșului, dar și o de- 
cepționantă surpriză pe care 
o lăsăm mai la urmă. Re
marcabile la Maramureș au 
fost costumele și piesele fol
clorice culese din zona Co
drului, ev. „ponturi** răsucite 
și dansurile însoțite de țîpu- 
rituri, din Oaș. Au urmat 
apoi grațioasele dansuri din 
nordul Moldovei prezentate 
de Suceava, cu faimoasele 
bvndițe ți cdtrințe. (regre-

■

BRIGADIERII DE LA
BUMBEȘTI-LIVEZENI

— Dar tovarășul Constantines- 
cu mi-a scris și singur, de două 
ori chiar.

Și citim scrisorile trimise de 
cunoscutul regizor de la Studioul 
„Alexandru Sahia"", care se oferă 
să fixeze și pe peliculă aceste 
momente: „Sînt extrem de bucu
ros să ne amintim de anii aceia 
de avînt și de totală dăruire ce
rințelor de atunci ale patriei în 
reconstrucție. Nu am fost în bri
gada a șasea dar am lucrat de la 
început pînă la sfîrșit pe șantier. 
Este vie în amintirea mea acea 
epocă eroică, faptele neasemuit 
de frumoase de care au dat dova
dă cei aproape 30.000 de tineri 
care au lucrat acolo. Dacă pri
miți și din alte brigăzi înscrieri,

rășul Constantin eseu a fost co
mandantul întregului șantier!).

Modestia este însă aceeași pre
tutindeni. Este aidoma la toman-

Bumbești șt la Livezeni, și se vor 
recunoaște. Și vor aduce cu ei toți 
anii aceștia prin care au trecut, 
depărtați unii de alții, dar legați 
prin clipe care nu se repetă nicio
dată la fel in viața omului. Otto 
Gwiazdomarschi, in prezent la 
Fabrica de rulmenți din Bîrlad, 
scrie : „Timpul a trecut, ocupați 
cu munca nici unul n-am băgat 
de seamă. De aceea e bine să mă 
recomand: sînt fostul comandant 
al șantierului Filiași — Bumbești, 
ce-și avea, sediul la Tg. Jiu. Am 
lucrat pe șantierul de la „Elec- 
troputere""-Craiova, mai tîrziu la 
lucrările liniei ferate de la Că- 
ciulați-Snagov, după care la con
strucția Fabricii de confecții și 
tricotaje București și la Salva-Vi- 
șeu. Așa dar, fără să mă laud, 
sînt umveteran al șantierelor".

Oamenii își amintesc. Oamenii 
retrăiesc momentele acelea cu o 
intensitate gravă, și chiar le adau
gă pe nesimțite bucuriilor și în
tâmplărilor de acum, completîn- 
du-le pd una cu alta : „întîlnirea 
se suprapune cu o sărbătoare a 
întreprinderii mele, Fabrica de 
rulmenți. Se împlinesc 15 ani de 
la înființarea ei și apariția primu
lui rulment românesc. Te salută

tier..."" Iar ' Mihai Oprea din 
București adaugă : „Eu am lucrat 
în comandamentul sectorului Li
vezeni. Dv. ați acut o inițiativă 
frumoasă, însă mă gîndesc și la 
celelalte zeci și zeci de brigăzi 
care au lucrat pe acest șantier. 
Cred că inițiativa dv. ar trebui 
să fie preluată de organizația 
noastră de tineret. Propun, tot
odată, să adresăm invitații și ce
feriștilor și minerilor din Valea 
Jiului, care au lucrat cot la cot 
cu noi și care ne-au ajutat la rea
lizarea măreței sarcini. închei rân
durile și vă transmit un salut to
vărășesc însoțit de cele mai fru
moase sentimente de foști bri
gadieri...

Dorința lui Mihai Oprea a și 
fost îndeplinită, inițiativa organi
zării unei astfel de întâlniri a fost 
preluată de către ' U.T.C. Colegii 
lui Ion Perșoiu pot fi liniștiți: vor 
afla din timp cînd o să aibă loc 
marea întâlnire de la Pietrele 
Albe. De perioada aceea, roman
tică și dramatică, frumoasă și 
grea, de acum douăzeci de ani, 
își vor aduce aminte nu numai 
brigadierii, ci și tinerii care nu 
au trăit momentele acelea.

tabil faptul că o zonă folclo
rică atît de bogată și felurită 
9-a prezentat numai cu atît) 
apoi lungul program folclo
ric al Centrului Universitar 
Cluj, ilustrat prin ritmul le
gănat al hațeganelor șt prin 
portul mîndru al feciorilor 
năsăudeni. Foarte frumoase, 
autentice au fost dansurile 
studenților din ' .
Originalitatea soliștilor și mai 
ales, portul popular din zona 
Timișului. A lipsit total fol
clorul pădurenilor, zonă 
valorificată de mai toate 
samblurile folclorice.

Toate se pot scuza, 
multă îngăduință, luînd 
seamă condițiile începutului, 
acestui prim festival folclo
ric. Dar nu este scuzabil 
și vine în contradicție cu 
teoriile despre autenticitate 
și originalitate susținute de 
către studenți în cadrul co
locviului — faptul că aproa
pe toți interpreții (studente) 
ți de jocuri și de cîntece au 
venit pe scenă cu mini-jupe. 
Instructorii artistici (foarte 
mulți împrumutați de la tea
tre său casele de creație) au 
dovedit prin aceasta lipsă de 
respect și o totală neînțele
gere a faptului folcloric. 
Regretabil că în afară de im
presiile frumoase, culese de 
pe u ți marame, aceste „amă
nunte regizorale**, au adum
brit in a două zi de eîntec, 
cit de puțin, ținuta artistico- 
documentară a festivalului.

Timișoara,

ne
an-

cu 
în

ION MARCOVICI
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Cine eșțe șțăpînuf timpuluf nostru?

NOI SAU TELEVIZORUL? M
Coridoarele Liceului nr. 21 

sînt împodobite cu creații 
plastice ale elevilor. La parter 
se află desenele celor mai 
mici, iar la etaj, unde învață 
clasele mari, expun liceenii. 
Periodic, holul școlii găzdu
iește cite o expoziție perso
nală.

MAESTRA 
din clasa a IX-a

„Alaltăieri, în drum 
•pre școală, m-am întîl- 
iiit cu Ioana. Era, săraca, 
frîntă de oboseală. M-am 
mirat : nu pentru că 
n-am mai văzut oameni 
obosiți, dar în ajun fusese 
duminică și, oricît de ac
tivă ar fi odihna, chiar să 
te doboare... N-am avut 
timp să mă gîndesc prea 
mult. A început să-mi po
vestească ce a fost la te
levizor. Amărîta de ea nu 
se mișcase din fotoliu 
toată ziua".
(Din jurnalul unei eleve)

COPILUL
MINUNE

Televiziunea este unul dintre 
copiii minune ai secolului XX. 
Și, ca orice minune, provoacă 
extaz. „Acum doi-trei ani urmă
ream cu gura căscată orice 
emisiune de televiziune" ne 
spune Neacșu Ioana (Liceul nr. 
30). E, intr-un fel, o situație 
privilegiată: pentru că alți co
legi fac același lucru și azi, 
cînd „cei doi-trei ani" au tre
cut. Elevii (de la liceele nr. 30 
și „Dr. Petru Groza" din Bucu- 
i ești, precum și cei de la 
liceele „G. lbrâileanu" și 
„Costa che Negruzzi" din Ieși) 
care ne-au ajutat să aflăm cum 
stau lucrurile în ce privește 
timpul folosit de ei în fața tele- 
v'.zoc r, au o trăsătură, co- 
mtimn sînt cu toții prieteni sau 
chiar admiratori ai acestui^ apa- 
rat-minune. Pe drept cuvînt. 
Televiziunea are marele avan
taj că, deși a opta artă, poate să 
le folosească la maximum pe 
celelalte șapte. Ea cere puțin 
și dă mult. Numai un crîmpci 
de bunăvoință și te poți uita la 
tablourile de la Louvre (in timp 
ce mănînci sarmale) satPpoți ve
dea imagini din Somalia (în 
timp ce vorbești la telefon).

Rezultatul ? Televiziunea de
vine o prezență de prim ordin 
în .viața noastră. Și atunci... „Te
levizorul este ca opiul: mă ame
țește și mă pasionează" (Tănă- 
sescu Adriana), „Mă uit la toate 
emisiunile, cu toate că multe nu 
merită. Dar asta e situația: mie 
tot îmi plac!" (Manolache M.). 
„Ce emisiuni urmăriți ?" „Aproa- 

i i 

pe toate I* e răspunsul cel mai 
des întîlnit. „Pentru mine să nu 
mă mișc de lingă televizor este un 
exercițiu de voința" (lonescu V.). 
Deci — la rînd: „Telejurnalul", 
emisiune pentru preșcolari, „Pur- 
celușul Stafidă', „Val-Vîrtej", 
„Pentru noi, femeile", cite o 
limbă străină (în fiecare zi, alta), 
program de canțonete (că doar 
trebuie și puțină relaxare!), un 

'serial (în toate „se bat", așa că

„face !")... Apoi, ce pică : „Trans- 
focator" (că doar n-o să uite X.Y. 
cărămizile descoperite fără știrea 
elevilor!), un film, o piesă, și așa 
la infinit, pînă la fîșîitul final. 
Fără alegere. Fără preferințe. „Ce 
faceți în timpul pauzei ?" „Rămîn 
în fața micului ecran". „Admir 
peisajele transmise sau ce e", „Mă 
mai destind și eu"... Deci, șase 
ore s-au dus. Ai aflat cum se 
fac însămînțările, știi cum să-ți 
îngrijești viitorii copii, ai fi în 
stare să tunzi oile sau să gătești 
un ostropel, tot / Nici o taină nu 
mai rămîne pe lume. Cit despre 
lecții ? La noapte — sau deloc!

PREFERINȚE
Nu toți elevii se află în situa

ția celor de mai sus. Destul de 
mulți sînt aceia care refuză să 
urmărească emisiunile din timpul 
săptămînii, rezervîndu-și pentru 
televizor sîmbăta și duminica. E 
un cîștig, hotărît 1 Dar nu capi
tal. Pentru că nici acești colegi 
nu aleg emisiunile care să-i intere
seze, ci numai zilele. Foarte pu
țini, nici un sfert, sînt cei care 
într-adecăr aleg — și au pre
ferințe. Să le acordăm toată stima 
și să reținem care sînt aceste pre
ferințe.

Pe Iodul I se află „Tele-enci- 
clopedidZ-..„Nu există sîmbăta să 
nu aflu o-groază de lucruri noi. 

■E o emisiune serioasă.*' (Constan- 
tinescu V.). Pe locul II: ..Tele- 

cinemateca". „E unica posibili
tate de a viziona un film bun, 
cînd n-am timp pentru cinema
tograf. Ai și prilejul să cunoști 
mari figuri ale ecranului din tre
cut". (Nicorici Mariana). Pe locul 
III: „Teleglob". „Relatările des
pre unele țări și mai ales oa
meni nu pot fi văzute decît nu
mai la televizor. Nu poți viziona 
„Teleglob" la cinematograf. Aici, 
televiziunea e mai tare și e unică" 
(Tănăsescu Adrian). Pe locul IV : 
emisiunile muzicale („dar numai 
cele hune"). Sînt preferate emi
siunile lui Valeriu Lazarov.

De observat, în clasamentul 
nostru incomplet, slaba atracție 
pe care o exercită emisiunile 
pentru tineret...

CUVÎNTUL
MAGIC

După cum spuneam, cei care 
au puterea de a selecta sînt pu
țini. Dovadă, multe dintre răspun
surile la întrebarea „Intre pregăti
rea lecțiilor și o emisiune care vă 
interesează, ce alegeți ?" Iată cî- 
teva dintre ele: „Normal ar fi, 
după părerea altora, să învăț. Dar 
nu pot!" (Moitan E.). „încerc 
să-mi sacrific timpul de dormit" 
(Preda Mariana). „Nu scap emi
siunea pentru nimic în lume" 
(Constantin Viorica). „Aleg în
totdeauna programul de televi
ziune". (Dumitrescu Ștefania).

„Dar, la urma urmei, ar pu
tea să observe cineva, televiziu
nea nu e un instrument de cul
tură ? Nu sînt tot atît de bine 
folosite orele noastre la televi
zor, ca și în fața mesei la care 
ne scriem lecțiile

Bineînțeles că nu. In primul 
rînd, pentru că una este privitul 
și alta învățatul. In al doilea rînd 
pentru că nu toate emisiu
nile ne sînt utile; unele nu 
au, cu preocupările noastre, nici 
în clin, nici în ’mînecă. In al 
treilea rind... In al patrulea 
rînd... Dar lucrurile sînt și așa 
limpezi.

E limpede că nu numai ne
cesitatea de a afla lucruri noi, 
ci — înainte de orice! — dorin
ța de a ne distra ne ține în fața 
micului ecran.

E limpede că alegerea acelor 
emisiuni care ne interesează cu 
adevărat presupune o atitudine 
activă. Preț de cinci minute pe 
zi, dt să însemni dteva cuvin
te pe program. Dar și cinci mi
nute sînt mult. Să stai la nesfîr- 
șit în fotoliu e mai plăcut. Și 
nu cere nici un fel de efort de 
voință.

E limpede — în sfîrșit— că 
am pronunțat cuvîntul magic și 
că acesta este „voință!". Pentru 
că, în fond, despre o problemă de 
voință e vorba. Voință de a-ți fo
losi propriul timp în interesul tău 
și de a nu-l lăsa să se irosească. 
Voința de a fi tu stăpînul televi
zorului și de a nu-l transforma în 
stăpînul tău, un stățrin capricios 
și exclusivist.

Televizorul poate să stea și în
chis ! Măcar din cînd în cind. Iși 
prelungește și durata de întrebu
ințare...

VIOLETA DOBROIU 
RODICA DUMITRESCU 

ANDREI HOIȘIE 
. ILEANA MURGESCU

MĂCAR ATIT!
Elevilor cîștigă- nici un rost. Astfel și vi le trimitem în 

tori la Olimpiadele îneît, după atîtea e- școli!“). In cadrul u- 
pe materii li se dă- moții și înfrigurări nei festivități s-a 
deau în anii trecuți, (și după atîtea spe- citit lista premian- 
premii în cărți. S-a ranțe), matematici- ților și a mențipna- 
renunțat. De ce, nu enilor cîștigători ai ților — si atît. 
știm precis. Probabil Olimpiadei (țin mzi- Poate că o strîn- 
că s-a ajuns la con- nicipiul București, gere de mină (pe 
cluzia că diploma nu li s-au mai dat care elevul n-ar mai 
de cîștigător e sufi- anul acesta nici di- fi uitat-o multă vre- 
cientă. pîome. Nu s-au gă- me) s_a, fj aăsit (0.

Cu vremea s-a do- sit tn magazie. („La- . . * . .. ,
vedit, pUre-se, că sari, cd facem noi tu”> tntr-un colt al 
nici diplomele n-au rost pînă la urmă magaziei...

LIDA RAUTU — Și de atunci ?

Nu numai muzica ușoară, 
ci și alte genuri muzicale cu
ceresc adepți printre elevi. 
La Liceul pedagogic din Bu
zău a luat ființă un cor de 
cameră, format (din 35 de 
elevi. Repetițiile se desfășoară 
cu intensitate. In curind, pri
mul spectacol. Aplauze antici
pate !

CEI 7 MAGNIFICI 
Șl CEI 

0 SUTĂ DE LEI
Vineri 6 aprilie, ora 21,45. Șo

ferul autobuzului 37 frînează în 
noapte. Mașina scrîșnește, îi îm
pinge pe oameni unii într-alții, 
toți se sperie... Nu, liniștiți-vă, 
nimeni n-a fost călcat, stîlpii de 
pe marginea străzii sînt intacți. 
Doăr că au năvălit înăuntru cîți- 
va tineri. Era parcă mai multă 
liniște înainte. Dar să fim înțe
legători. E primăvară...

Băieții își sprijină picioarele pe 
spătarele scaunelor. Băieții spun 
bancuri. Băieții rid. Vorbesc par

De vreo trei ani, la Școala 
generală nr. 15 funcționează 
un cerc de pescari amatori. 
Cercul se bucură de înlesniri 
din partea A.G.V.P.S.-ului. 
După cit se pare, „nada“ a 
fost potrivită. în curind se vor 
deschide asemenea cercuri și 
la liceele: „I. L. Caragiale", 
.,C. A. Rosetti“, „Dr. Petru 
Groza“. (ALEX. MATEESCU, 
D. RACHMUTH).

că din ce în ce mai tare. încep 
să fie priviți. (în sfîrșit!) Doi 
dintre ei poartă matricole; cei
lalți cinci, nu. Totuși e limpede, 
sînt elevi. Se pare că și-au spus 
toate glumele, că în curind nu 
vor mai avea despre ce vorbi, și 
atunci, gîndiți-vă, nu-i va mai 
privi nimeni și drumul va fi plic
tisitor.

Dar iată că o femeie trece pe 
lîngă scaunele tinerilor. Unul 
dintre ei îi pune piedică. Femeia 
îl ceartă, iar tînărul, jignit, ri
postează. Călătorii tac. Colegii 
lui tac și ei. Autobuzul se opreș
te. Femeia coboară grăbită și 
din geantă îi cade o hîrtie de 
100 de lei- care după toate apa
rențele va continua călătoria. 
Unul dintre băieți zvîcnește de 
pe scaun, înhață bancnota...

Și nu o bagă în buzunar, și nu 
începe cu ceilalți șase o discuție 
despre cheful formidabil pe ca- 
re-1 vor face cu o sută de lei. 
Și nu face toate acestea, deși ca 
personaj negativ, ar trebui... Tî
nărul coboară, îi restituie femeii 
bancnota și urcă repede înapoi. 
Autobuzul, scrîșnind, pornește...

Rămîne întrebarea : cînd a fost 
„magnific" ?

Mă aflu în fața tablei de șah. 
In mai puțin de douăzeci de mi
nute am cedat partida. Dar s-o 
las pe adversara mea să se pre
zinte...

— Nicolae Florica, elevă în 
clasa a IX-a, la Liceul nr. 15 din 
București.

— Debutul în viață ?
— 12 iunie 1952. Comuna Iz

vorul, raionul Giurgiu.
— Cum ai făcut cunoștință cu 

șahul ?
— In familia mea, toți jucau 

șah. Cînd am crescut mai mare, 
pe la 6 ani, mă uitam și îmi 
plăcea. Adeseori, iarna, musafirii 
care veneau pe la noi înființau 
așa-numitele „concursuri ale 
casei". La 8 ani, am început 
să-mi adjudec fără prdhîeme a- 
ceste mici concursuri.

—Primul concurs oficial la 
care ai participat ?

— La 9 ani! Am cîștigat faza 
locală, apoi pe cea inter-comu- 
tuilă, iar în cele din urmă cam
pionatul raional la juniori și se
nioare. Iar la 12 ani am cîștigat 
campionatul regional.

— Cel dintîi titlu republican 
obținut ?

— Tot la 12 ani am devenit 
campioană republicană la, ju
niori. A fost cea mai mare satis
facție a mea.

— Am concurat la senioare. în 
trei ani, consecutiv, m-am clasat 
pe locul 5.

— Cea mai recentă perfor
manță ?

— Anul acesta, la campionatul 
Capitalei, am obținut o notă de 
candidat maestru, clasindu-mă pe 
locul III, la diferență de o jumă
tate de punct de prima clasată 
(într-un concurs de senioare).

— A doua pasiune ?
— Fotbalul! îmi place nu 

numai să-l privesc, dar și să joc. 
Mi-aduc aminte, cînd eram mai 
mică, înainte de concurs jucam 
fotbal cu băieții. Un ziarist, care 
venise pentru a vorhi despre con
curs, a scris: „Am văzut o fe- - 
tiță care lovea mingea cu iscu
sință și plăcere". Ce-i drept, cu 
iscusință n-o prea loveam, eu, dar 
cu plăcere, da!

— în ce măsură ți-a dezvol
tat șahul puterea ae pătrundere ?

— De la .9 ani mă gîndesc în 
fața tabloi de șah, ce anume să 
joc pentru a ciștiga partida. Și de 
la 9 ani, mă gîndesc în fața ori- .. 
cărui lucru, dar mult mai rapid, ■ 
ce cale trebuie să aleg pentru a 
reuși. Nimic n-a fost, nu este și 
nu va fi prea greu — căci cu . 
răbdare și perseverență poți re
zolva orice.

GABRIEL GEORGESCU

corBieliu
OSTAHIE

(clasa a X-a reală, 
liceul din Roznov)

1. Dacă într-un ceas de su
premă inspirație aș concepe 
și realiza un* autoportret, 
mi-aș întipări pe față exu
beranța juvenilă amestecată 
cu tristețea care mă înlăn
țuie uneori, o anumită notă 
de dezinvoltură copilăreas
că sau. știu eu, un zîmbet 
enigmatic care să cuprindă 
cîte ceva din toate. De as
cuns nu aș ascunde nimic, 
aș căuta să dau numai o 
impresie de dominare a, e- 
ventualelor defecte, de către 
calități. S-ar putea să gre
șesc și, dacă cineva mi-ar 
spune-o, aș rupe pînza fără 

Ce lucruri te fac să rîzi ?
• Cineva spunea că o zi în care nu rîzi este o zi pierdută. 

Aceasta este și credința mea. Rîd mult, uneori fără motiv, 
de tot felul de lucruri. (Albit Mariana. Liceul nr. 2 Făgăraș).

• Mă face să rid prostia unor oameni. Rid de ei, dar în sufle
tul meu se lasă o umbră de compătimire. (Hîrșeu Octavian, Li
ceul nr. 1, Eforie Sud).

• Multe mă fac să rid — și nu numai glumele. De ce ? 
Pentru că nu concep viața fără rîs. Dar rîsul în momentele ne
potrivite mă supără. (Bibicioiu Viorica, Liceul economic, Cara 
cal).• Rîd mereu și uneori de fleacuri. Un singur fel de rîs nu-l 
pot suferi : rîsul de pe urma unor glume făcute pe seama altora. 
(Lucia Știrbii, Liceul „M Eminescu", Constanța).

• Mai mult zîmbesc decît rîd. Un zîmbet imperceptibil (nu
vreau să se facă aluzie la zîmbetul Giocondei ; nici prin gînd 
nu-mi trece să-i imit zîmbetul) îmi luminează fața atunci cind 
aud o veste bună, cînd aflu că o persoană și-a îndeplinit visul. 
In momentele amintite mai sus sînt foarte veselă.^ Pot să rîd și 
„cu toată gura“, atunci cînd se face o glumă. Dar sînt unele per
soane care fac la tot pasul glume și care te imploră să rîzi de 
glumele lor, parcă cine știe ce pomană le-ai tace. Mie nu-mi 
place să dau de pomană și le ascult glumele, chiar daca sînt 
bune, cît pot eu de serioasă. în orice caz, îmi place mai mult 
să zîmbesc, decît să rîd. (Tismănaru Marieta, Școala generală, 
Lunca Teleorman). . .. . .• Rîd cînd văd filme comice, cind zăresc copii mici care în
vață să umble. Mă gîndesc la unele amintiri frumoase din co
pilărie și rid. rîd mereu, cu voioșie. (Drumea Viorica, Liceul nr. 
1, Vișeul de Sus). . . . ,
• Sînt unii elevi care găsesc motive de ns atunci cind »®var*- 

șui lor nu știe lecția sau pronunță greșit un cuvint. Nu sînt ae 
acord cu ei. (Bartoc Aurora, Liceul nr. 1, Vișeul de Sus).

• Lucrul cel mai hazliu mi se pare lauda netoata de sine. 
intimplă să rid uneori și de mine însumi, dar nu cu bucurie Mă 
înțelegeți, nu ? Aș vrea ca oamenii (și eu !) sa nu se facă mcio 
dată de ris. (Vlad Mihail, Liceul economic, Tirgoviște).
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să simt, că îmi pare rău. Un 
singur lucru : aș vrea ca 
oricinfc să poată. vedea pe 
chipul meu o mirare con
tinuă In' fâ.ța lucrurilor, a 
oamenilor, a naturii în gene
ral, o mirare Copilărească 
care, cred, mă definește mai 
bine decît orice altă calitate 
(sau defect !).

2. Știu eu ? în orice cai, 
niciodată o singură calitate. 
Sînt unii oameni construiți 
pe antiteze ciudate, chiar 
dacă există la ei un oare
care echilibru între calități 
și defecte. In orice caz. aș 
admira un om întreg, din- 
tr-o bucată.

3. In general rîd numai 
atunci cînd sînt sigur că nu 
jignesc pe nimeni. Mai fac 
însă și excepții. Rîd de ig
noranta omenească atunci 
cînd ajung la concluzia că 
ea e o cursă în care un in-
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„ORACOLUL“^wW

divid oarecare a căzut pros
tește și nejustificat. îmi bat 
joc de orice dovadă de va
nitate. Nu pot accepta ten
dința de copiere a marilor 
vedete, mai ales atunci cînd 
ea include și o doză serioasă 
de naivitate. Și ori de cîte 
ori mă întîlnesc cu aseme
nea situații rîd, rîd fără 
să-mi pun întrebarea dacă 
nu e prea mult.

4. Mă întristează curgerea 
timpului, ireversibilitatea lui. 
Mă întristează și mă face 
să plîng neputința pe care 
o simt atunci cînd strig în 
mine și nu mă aud. Moartea 
unui copac, a unei gîze și 
mai ales a unei păsări mă 
zguduie profund.

5. Despre țelul meu ? Cred 
că cel adevărat este de a 
deveni un om în toată pu
terea cuvîntului.

6. Adevărul e că un om 
trebuie să fie și puțin aspru, 
ca să nu spun rău. Nu mult, 
dar să fie. Altfel ar deveni 
victima propriei sale bună
tăți. Un om care are ca 
unică și constantă trăsătură 
bunătatea nu-și găsește loc 
decît într-o lume ideală, în 
care să reprezinte un fel de 
etalon. în acest caz, trebuie 
să admitem că bunătatea nu 
e un veștmînt care te face 
imun și invulnerabil. Nu am 
nici pe departe pretenția de 
a fi elucidat problema. în
trebarea mi se pare un punct 
„forte" al „Oracolului" și ră
mîne un capitol veșnic des
chis.

7. Nu mi-i aleg niciodată. 
Și am destul de mulți. Nu 
aș putea să vă dau o ex
plicație. Cred că există în
tre oamenii cu trăsături co
mune niște legături invizi
bile care îi apropie, uneori 
încet, dar sigur. Nu greșesc, 
de asta sînt sigur. O prie
tenie „făcută" nu rezistă. E 
ca un edificiu fără temelie 
sau ca o pasăre căreia, după 
ce i s-au tăiat aripile și i-au 
fost lipite superficial, i se

r---- ÎNTREBĂRILE ------
1. PRESUPUN1ND CA CINEVA ȚI-AR FACE POR

TRETUL, CE TRĂSĂTURI ALE TALE AI VREA SA LE 
SCOATA LA IVEALĂ ȘI CE TRĂSĂTURI SA LE LASE 
1N UMBRA?

2. CE CALITATE ADMIRI IN MOD DEOSEBIT LA 
UN OM?

3. CE LUCRURI TE FAC SĂ RÎZI?
4. CE LUCRURI TE ÎNTRISTEAZĂ?
5. AI UN ȚEL ÎN VIAȚĂ ?
6. DACĂ AUZI DESPRE CINEVA CA E BUN LA 

SUFLET, CONSIDERI ACEASTA TRĂSĂTURĂ A LUI 
DREPT O DOVADĂ DE FORȚĂ SAU DE SLĂBI
CIUNE ?

7. CUM ÎȚI ALEGI UN PRIETEN?
8. TE-A ÎNGRIJORAT VREODATĂ LIPSA TA DE 

PERSEVERENȚĂ, SAU DE PĂTRUNDERE, SAU DE 
UMOR?

9. AI FI ÎN STARE SĂ-ȚI SACRIFICI VIAȚA PEN
TRU O IDEE?

10. CE SFAT (SAU CE MESAJ) AI VREA SA 
TRANSMIȚI, PRIN INTERMEDIUL PAGINII ELEVU
LUI, COLEGILOR TĂI?

redă libertatea. Prieteniile 
adevărate și care rămîn ne
mișcate în fața timpului se 
leagă în copilărie, atunci 
cînd nu-ți pui probleme și 
cu atît mai puțin întrebarea: 
„Cum să-mi aleg prietenii?"

8. De perseverență, da. Nu 
- reușesc întotdeauna să-mi

ating scopurile, tocmai pen
tru că nu perseverez. Voi 
încerca să devin un altul 
prin exersarea voinței. De
ocamdată nu știu cum voi 
proceda. Rămîne de văzut.

9. Da și nu ! Să mă ex
plic : uneori, cînd mă simt 
șilit să dau socoteală pentru 
o anumită faptă săvîrșită și 
nu pot îndura judecata con
științei, găsesc undeva, în a- 
dîncurile mele, un loc ne
investigat în care mă pot 
piti, fugind de mine însumi. 
Dar dacă s-ar pune proble
ma într-un fel care să mă 
convingă, să mă simplifice 
în așa fel îneît să apar stră
veziu în proprii mei ochi, 
nu aș pregeta nici o frac
țiune de secundă să spun : 
„Da !".

10. Căutați frumofi-ul în lu
cruri, în oameni...

ANDREI POP
(clasa a X-a reală, 
liceul din Teiuș)

1. Vreau «ă fie subliniată 
trăsătura ce mă caracteri
zează atunci cînd mă aflu 
în mijlocul prietenilor, adi

că : veselia. De ce ? Pentru 
că, după mine, veselia e as
pectul exterior al bunătă
ții și eu aș vrea să fiu și să 
rămîn, în orice împrejura
re, bun. Apoi, veselia spiri
tualizează trăsăturile, chiar 
și ale celor mai puțin în
zestrați, de natură (nu fa
ceți comparație cu fotogra
fia : urîții sînt, se știe, fo
togenici !), făcîndu-i fru
moși. Nu e de loc plăcut să 
te știi urît. N-aș vrea să-mi 
văd în portret timiditatea. 
Efectele ei negative îmi cre
ează atîtea momente penibile, 
cînd mă aflu în societatea 
-fetelor sau a unor persoane 
mai în vîrstă, îneît dacă ea 
ar apare și în portret, cred 
că acel portret l-aș ține, a- 
semenea lui Dorian Gray, a- 
coperit.

2. Dacă e băiat, perseve
rența. Fiindcă fără perseve
rență nu poți realiza nimic 
deosebit în viață. Lipsa per
severenței înseamnă, în ul
timă instanță, și lipsa de 
caracter. La fete admir. în 
plus, simplitatea. Aș vrea 
să aibă toate ceva din fe
minitatea balerinei Magda
lena Popa.

3. Contrastele (mai ales). 
De fapt, rîd mult; uneori 
chiar forțez rîsul, pentru a 
mă debarasa de tirania ti
midității mele excesive, dar 
niciodată nu rid cu atîta 
poftă ca atunci cînd observ 
ridicolul unei situații, prin 
contrast. Apoi, deși consider 
actul reprobabil și caut per
manent să mă corectez, nu 
mă pot abține să nu rîd a-

Reflex psihic revanșard, 
pentru nenumăratele mele 
„căderi" subiective, datorate 
timidității ? Nu-mi pot ex
plica...

4. Brutalitatea, nedrepta
tea, mizeria spirituală și ma
terială.

5. Am avut mai multe. A- 
cum 2-3 ani, de exemplu, do
ream să ajung component al 
echipei naționale de fotbal. 
Cîteva meciuri „serioase" 
m-au lecuit. Acum aș dori 
să fiu, în același timp, me
dic, procuror, poet și — da- 
că-mi permiteți o glumă — 
unicul fiu al lui Rocke
feller ! Dar fiindcă în viața 
reală nu sînt decît elev, 
mă pregătesc pentru facul
tatea de chimie, (cel puțin, 
aceasta e ultima mea dorin
ță). Nu știu dacă voi reuși 
sau nu. Indiferent însă ce 
profesiune voi avea, sînt ho- 
tărît să activez mult, din 
toată inima, pe tărîm ob
ștesc, combătînd, oriunde le 
voi întîlni, cu fermitate, bru
talitatea, nedreptatea, pro
miscuitatea. Astfel voi pu
tea fi, cîte puțin, și medic, 
și procuror, și poet și chiar... 
unicul fiu al lui Rockefeller, 
ajutîndu-i pe ceilalți după 
puterile mele (morale și nu 
materiale).

6. Consider că bunăta
tea e cea mai nobilă trăsă
tură. a sufletului și trebuie 
să dai dovadă de mifltă tărie 
pentru a fi bun în orjce îm
prejurare. Răutatea și alia
tul ei, viclenia, te ajută să 
obții un succes iluzoriu, de 
momient; bunătății însă, 
nu-i poate rezista nimeni.

7. Marele prieten încă nu 
a apărut. Aș dori să apară 
cu chip de fată, însă... mai 
întîi, va trebui să reușesc 
a-mi învinge marele duș
man : timiditatea.

8. Bineînțeles că am fost 
îngrijorat, Perseverenta nu 
e o însușire nativă. Ea tre
buie cultivată, și — cum „o

I
I
I
I

mul nu e de fier" — inter
vin unele momente de de
presiune psihică, a căror 
urmare directă e delăsarea. 
Conștiința îndatoririlor tale 
de fiu al părinților, care sa
crifică totul pentru a te a- 
juta să devii om, te ajută 
să te redresezi, să redevii 
perseverent. Lipsa perspica
cității mă îngrijorează înde
osebi în fața tablei de șah. 
Aș dori să „văd" 6-7 mutări 
înainte și nu văd decît 2-3 !

9. Răspunzînd cu emfază 
da ! ție însuți ți s-ar părea 
că faci, gratuit, paradă de 
eroism, din moment ce via
ta nu te-a pus încă în nici 
o situație prea dificilă. Exis
tă însă, în cărțile citite,, 
unele situații cum este, de 
exemplu, scena execuției 
din „Tînăra Gardă" ; într-o 
situație ca aceea, n-aș ezita 
nici un moment să-mi jert
fesc viata.

Ce lucruri te întristează?

sat.

• Poate o să vi se pară curios, însă mă întristează un gen de 
situații comice : situațiile în care sînt puși oamenii care se în
curcă în propriile lor minciuni. Este cea mai dureroasă față a 
comicului. (Neguț Lucia, Liceu! „Unirea", Focșani).

• Mă întristez dacă stau printre oameni capricioși, răi, lipsiți 
de omenie. Sînt tristă cind prietena mea are un necaz și nu o 
pot ajuta. Și atunci doresc să fiu mare, mare și puternică. îmi 
pare rău cînd nu primesc răspunsuri la scrisorile trimise celor 
pe care-i consider prieteni. (Cioban Mariana, Liceul nr. 3 Brăila).

• Sînt trist cînd oamenii plîng, cind îi văd trecînd pe lîngă 
mine tăcuți și întunecați, și le citesc pe chipuri suferința. Sînt 
trist fiindcă, într-un colț de lume, copiii se ascund îngroziți de 
zgomotul bombardamentelor. (Vasiloiu Remus, Liceul nr. 15, 
București).

• Sînt nemulțumit cînd constat că nu am fost înțeles, deși tot 
efortul meu se îndrepta în acest sens ; mă întristez cind am su
ferit un eșec. Cînd irosesc timp, sînt supărat pe mine însumi. 
Cînd fac o „gafă" de asemenea. (Știreanu Octavian, Liceul „N. 
Bălcescu" Pitești).

• Mă întristez atunci cînd văd că unii colegi iau note mici și 
slăbesc tot prestigiul clasei. Sînt tristă gîndindu-mă la copiii din 
Vietnam. (David Geta, Liceul „Cuza Vodă", Huși).
• Mă întristează moartea unui om, neîmplinirea unei do

rințe. Foarte mult mă întristează despărțirile, chiar de scurtă 
durată. Sînt mîhnită atunci cînd cineva nu vede ceea ce aș vrea 
eu să vadă în mine... și la mine. (Olaru Ștetana, Liceul nr. 2, 

Tecuci).
• Sînt trist cînd mă gîndesc că, în zborul anilor, copilăria 

mea se apropie de sfîrșit. Mă întristez și atunci cînd, răsfoind 
presa, îmi apar în față acele înfricoșătoare tablouri ale războiu
lui, cu zeci de familii vietnameze înlăcrimate. Ah, cînd mă gîn
desc că mulți copii, la vîrsta mea, în loc să învețe, sînt martorii 
acelui zguduitor război, încep fără voie să plîng. Sînt mîhnit 
cînd vacanța se sfîrșește și mă despart de părinți și de 
(Nicoară Nicolae, Grupul școlar minier Brad).
• Mă întristează oamenii ignoranți. Mă întristează, ba 

mult, mă înspăimintă ura pe care o țin cuibărită în inimă, 
oameni, ură fața de semenii lor ; ce poate fi mai sălbatec, 
înspăimîntător ? Mă întristez cînd mă ceartă mama, cînd
răutăcioasă, cînd nu sînt la nivelul celor așteptate de părinți 
sau de profesori și cînd se întîmplă să fac o greșeală pe care aș 
fi putut-o evita. Mă întristez cînd mă gîndesc că nu sînt toți oa
menii fericiți și sînt foarte tristă, am remușcări grozave cînd su
feră cineva din cauza mea. (Biru Marcela, Liceul „T. Vladimi-

rescu", T. Jiu).
• Cel mai mult mă întristez cînd sînt nedreptățiți oameni ne- 

vinovați. (Ardeleanu Ion, Liceul din Grădinari — Severin).

10. Iată sfatul pe care mi 
l-a dat tatăl meu, (care e 
țăran cooperator) : „Atunci 
cînd lucrezi și vezi pe alții- 
codindu-se la anumite tre-' 
buri mai grele, tu nu-i i- 
mita. începe tu ceea ce ei 
s-au codit să înceapă, sau 
termină ceea ce ei au lăsat 
neterminat și atunci vei cu
noaște adevăratele satis
facții ale muncii."
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O DRAMA
APR OAPE

Cei doi tineri stăteau pe bancă. 
Banca se afla în parc, parcul se 
afla în jurul unui lac și lacul se 
afla în Cișmigiu. Cerul era mo- 
horît ca u;i om după gripă cînd 
îi scade brusc temperatura. De 
sus, din co puci nu cădea, nici o 
frunza (pentru că, pur și simplu, 
nu avea ce să cadă). Era primă
vară.

Dar să ne întoarcem la- cei doi 
tineri. Ea era blondă, fardată 
stas, posesoare a doi ochi melan
colici care se vedeau cît de colo 
că trecuseră prin grele încercări.

El, era tînăr cu breton și chi
tară. trist și din cauza asta 
profund.

Oricine i-ar fi văzut și-ar fi 
dat seama că cei doi tineri nu
tresc gînduri asemănătoare pati- 
nînd cu privirea pe suprafața 
funebră a lacului.

— Am căzut la examen — 
mormăi fata pentru a mia oară 
în decursul celor șase luni de 
cînd dăduse admiterea la Institu
tul de teatru.

— E uluitor — exclamă băia
tul exact pentru a mia oară de 
la data cînd candidata uluise co
misia cu acel monolog al Julietei 
debitat ca o listă de bucate.

— Mi-au spus — suspina ea
— că sînt seacă. Adevărul e că 
îmi uitasem rolul.

— Era un rol greu — o scuză 
el. Frazele lungi sînt foarte greu 
de ținut minte.

— Și pe tine te-au respins — 
îi aminti ea, bucuroasă într-un 
fel, că nu-și consumă singură 
drama. Spuneau că n-ai suflet..

— Parcă era vorba de suflet ? 
Am sărit o strofă din poemul ăla 
idiot. Sigur că am trecut brusc 
de la un sentiment la altul.

— Nici tu n-ai ținere de minte
— remarcă ea. Visele noastre s-au 
spulberat!

El o privi lung neștiind dacă 
dă vreo replică de pe undeva 
mu e o concluzie personală. Ori
cum, există un oarecare adevăr 
în asta.

De-asupra, croncăni lugubru 
un corb.

— Da — reluă el. Visele noas
tre s-au spulberat. Partea îngrozi
toare constă în faptul că avem 
talent, dar nu am fost înțeleși.

— Ce ai de gînd să faci de-aici 
înainte ?

Băiatul își. mută pastila de gu
mă de pe caninul drept pe mola
rul stîng.

— O să încerc cu muzica u- 
șoară. Bib-bab-uri, că n-au text 
Dar tu ?

Fata își fîlfîi genele false.
— O să fac figurație pentru 

reclame. Am mimică...
— Atunci, totul e în ordine, 

răsufla el ușurat. Am crezut o 
clipă că vrei să te sinucizi.

De departe, de pe bulevard, se 
auzi țiuitul prelung al unei „Sal
vări".

— Oh — zise fata nesigură pe 
text. Viața e luptă și lupta e cam 
tot așa ceva... Nici nu vreau să 
mor.

Cîteva clipe trecură în liniște. 
Subiectul principal fusese epui- 

' zat și tinerii cotrobăiau prin min
te în căutarea epilogului.

— Vremea e destul de urîtă 
— anunță el.

— Da. S-ar putea să plouă, 
dar s-ar putea și să nu plouă — 
observă ea cu gîndul aiurea.

— Vrei și tu o gumă de mes
tecat ? o invită el politicos și cu o 
oarecare milă inexplicabilă.

— Nu — refuză fata. S-ar 
duce dracu plomba de la măsea.

Mai trecură cîteva minute pe 
care tinerii le consumară chinuiți 
de aceeași întrebare : oare, de ce 
ne-am dat întîlnire în parc ?

Cum nici until dintre ei nu găsi

VASILE BARAN 1

OILE
în turma albă 
intră, pe negindite.____ _  _ oaia 

neagra.
Dar nu tot așa m intimpli 
și atunci cind 
în ciurda de oi negre 
nimerește cea albă ?
Culorile se resping; altfel 

n-ar exista !

REGELE
Poruncind să se taie mîi- 

nile tuturor supușilor care 
nu-1 aplaudă cu sinceritate 
cînd trece prin mulțime, 
regele nu rămase decît 
ale lui și ale călăului.

cu

DISPARIȚIE

Dincolo era ziua și 
plecat intr-acolo, mergind 
ca prin tunele. Cînd au a- 
juns unul lipsea.

Și și-au adus aminte că 
încă de copil el își dorise 
să fie liliac.

MAREA-I
DIN STROPI

— Trebuia sâ vină a doua 
zi — îmi spuse omul necă
jit. De-aș fi avut cositor, o 
reparam singur. L-am aș
teptat la 8 cum ne-am în
țeles. Dar n-a venit nici la 
9 și nici la altă oră mai tîr- 
zie iar eu mi-am pierdut 
capul. Adică, nu mai jude
cam. De ciudă, am rupt cu 
dinții un lampadar din aur. 
Bineînțeles, în gînd. Sigur, 
puteam s-o repar a doua zi 
sau chiar și în a treia dar 
mie nu-mi place cînd ci
neva te minte.

Pe urmă mi-am dat sea
ma că nu de asta era vorba 
ci de faptul că omul nu su
portă să fie amânat. Că 
simte, ca și lupul sîngele-n 
pădure, cum trece timpul si 
cum se duc atitea pe nimi
curi.

TRAGICA
explicația dorită conversația se 
desfășură în virtutea inerției.

— Ce mai face unchiul ăla al 
tău care a căzut din pod ?

— N-a căzut din pod, a căzut 
în pivniță. A dă rimat putina cu 
murături.
- t, i, t, -
— Cît e ceasul ?
— 12
— Te pomenești că închide la 

„Alimentara". M-a trimis mama 
să cumpăr niște orez.

— Păi, atunci — zice el, o să 
ne despărțim.

„Ce dracu am vrut să-i spun ? 
își chinui el mintea. Era un lu
cru foarte important".

— Bine ■— zise fata ridieîn- 
du-se. Dacă vrei poți să-mi dai 
din cînd în cînd un telefon. Încă 
nu l-au instalat, dar se face în 
curînd o centrală nouă.

„Știu precis că am vrut să-i 
spun ceva, dar habar n-am ce — 
se încruntă el. Probabil că n-a 
fost un lucru prea important".

Băiatul o ajută să-și desprindă 
geanta din șipca scaunului. .

— Dacă ai nevoie de mine — 
o invită el amabil — mă poți 
căuta șt tu. M-am mutat la o mă
tușă surdă. Ca să pot cînta în 
voie.

— O să te caut neapărat — 
răspunse ea nervoasă privind 
minerul rupt al genții. Poftim, 
acum trebuie să trec și pe la cis- 
mar...

Au venit amîndoi pînă în 
lacului:

— La' revedere — zise 
sec.

— La revedere — spuse 
fără pic de suflet.

de RODICA TOTT

MEMORABILE
INCOGNITO

Frederic cel Mare, întil- 
nind într-o zi într-un parc 
pe un ofițer din garda sa 
îmbrăcat civil, în ciuda in
terzicerii formale a regula
mentelor militare, se prefăcu 
că nu-I cunoaște și-l întrebă 
cine era.

— Un ofițer, răspunse lo
cotenentul, dar sînt incog
nito aici.

— Pleacă _ _ ___
Frederic, căci s-ar putea 
te întilnească regele.

CEEA €E Nil SE 1N1INP1A
NICIODATĂ

La ora 2 noaptea, cînd s-au 
liniștit chiar și chefliii care au 
avut o „ședință" la „Milcovul", 
cineva suna la. ușă. Inițial nici 
nu am vrut să răspund dar per
soana cu pricina prea își uitase 
iprătătdrul pe butonul soneriei, așa 
că i-am deschis. O tinerică, să tot 
fi avut 20 de ani, abia își

v-am

— Domol, Sire, răspunse 
Bassompierre, reprezentam 
pe Majestatea Voastră.

ȘI-/1 TERMINAT 
HEISENBERG STUDIILE?

ream jocul. Discutam cu niște pri
eteni din peluză, cînd Vasile Or
topedie, fundaș la F. C. Gioale 
vine la mine. „Tovarășe arbitru 
vă rog să mă da ți afară de pe te
ren" i „Dar de ce „L-am faultat 
pe Tibie la peroneu". • „Văd că el 
nu zice nimic." „Ba l-am lovit și 
vă rog sa mă dați afară". Am 
consultat arbitrii de margine care 
erau la chioșcul de răcoritoare, 
l-am întrebat pe Tibie dacă mai 
are peroneul dar el m-a privit de 
parcă eram arbitru. „Vedeți-vă 
de treabă tovarășe arbitru, nu m-a 
lovit nimeni". „Ba te-am lovit —■ 
strigă Ortopedie — și vă rog to
varășe arbitru,1 în genunchi vă 
rog, să mă dați afară pentru lo
virea adversarului". Eu n-am vrut, 
dar el a ieșit singur.

Ce fotbal a fost domnule.*

trăgea sufletul. „Vă rog din ini
mă să mă iertați dar nu pot să 
mă liniștesc nici acum. Azi dimi
neață, ați mers cu 31, nu 
„Mers !" „...Și eu * v-am jignit. 
Da v-am jignit cumplit. Ați zis 
sa dau bilete mai'- repede iar eu 
v-am răspuns : tu să taci căscă- 
unule. Mai mult chiar
dat rest 5 bani mai puțin. Cum 
am terminat schimbul, în-a cu
prins așa o remușcare incit am 
plecat să vă caut. Nu aveam însă 
decît bancnota de un leu pe care 
mi-o dăduserăți dimineața. M-am 
gîndit că miliția mă poate ajuta. 
Mi sa spus însă că nu au decît 
amprentele infractorilor. Totuși 
au căutat. Vai cît regret că nu 
ați fost infractor: vă găseam ime
diat. Vara mea are un cîine lup 
foarte dibaci în descoperirea ur
melor după miros. Am pornit cu 
el prin oraș. Am fost în Cotro- 
ceni, la Brănești, la Chitită, pe 
Giulești și în sfîrșit v-am găsit. 
„Bine dar nu înțeleg pentru ce 
ai venit „Să-mi cer scuze pen
tru obrăznicia de azi dimineață 
și să vă 'restitui cei 5 bani. Sînt 
bani munciți, tovarășe...".

★

zi 
C. 
rar

meciul de 
Gioale și 
așa fotbal, 
la începu-

GH. NEAGU

Arbitram într-o 
fotbal dintre F. 
A. S. Beton. Mai 
Jucătorii s-au sărutat
tul meciului, s-au întrebat de să
nătate ce să spun... ceva rar... O 
repriză întreagă n-am fluierat 
odată: nu aveam de ce. La un 
moment dat Mțțica Tibie sțapă 
de fundași și se îndreaptă ca uti 
bolid spre poarta in care, vigilent, 
portarul... pusese mînile la ochi.

Cînd ajunge la trei metri și 
cîțiva centimetri Tibie se oprește 
șt exclamă emoționat: „Costică, 
tu ești „Eu" răspunde porta
rul. „Vino prietene să te sărut. 
Sînt patru zile de cînd nu te-am 
văzut" A lăsat mingea baltă și a 
început discuția cu portarul „Ai 
tăi sînt sănătoși ? Și nevasta, șt 
copilul, și soacra ? Sînt bucuros 
că te văd. Și acum hai treci în 
poartă și vezi că trag în colțul 
sting. Ai grijă să nu te lovești; 
Așa decurgea meciul de mai bine 
de o oră. Eu nici nu mai urmă-I

I ULTIMA VORBA

CE REȚINEM?

SOLICITATOR CURAJOS

I
SărituraI caluluiRĂSPUNS USTURĂTOR

I
lucru, 
măgar

Cu puține clipe înainte 
a muri, pe cînd rudele

mAgarul 
LUI BASSOMPIERRE

repede, reluă
să

I

Despre bitrinețe

Viziune naivă.

de AUREL BARANGA

■J

CR1ȘAN
UMOR

Sinceritatea 
unui savant

într-o zi, în curtea pala
tului Tuilleries, Napoleon I

— Să nu mai spui tată, că 
tot d-ta imi ții și soția!

— îmi dai voie să te sărut ?
— Fii serios, vrei să ne vadă toată lumea ?

Desen de G. BADEA

— Dragul meu, noi cînd ne căsătorim ?
— La paști... SATIRĂ • UMOR • SATIRĂ

de
_ ------ —   și
slugile lui Scarron, impre
sionante de starea lui, iz
bucniră în plins. poetul le 
spuse :

— Copil, nu veți plinge 
niciodată atît pe cît v-am 
făcut să rîdeți.

Un ofițer din garda regală, 
fiind trimis la Curte să aducă 
o știre plăcută lui Ludovic 
al XIV-lea, ceru Crucea 
Sfîntulul Ludovic.

— Dar ești prea tînăr ! o- 
bieetă suveranul.

— Sire, răspunse bravul 
ostaș, în regimentul Maiestă
ții Voastre nu se trăiește 
mult.

Foaie niciodată n-a fost 
dat un răspuns mai umili
tor decît acela pe care l-a 
dat marele nostru Eminescu 
unui ziarist, care, avînd ne
voie de el, se scuză că-1 o- 
fensase într-un articol :

„Domnule, îi răspunse poe
tul, acum am aflat necuviin
ța dumitale“.

In dese rînduri s-a adus 
învinuirea mareșalului de 
Bassompierre, că pentru un 
spirit reușit ar fi preferat sa 
piardă pe cel mai bun prie
ten și că era foarte slobod 
la gură chiar cu superiorii 
săi.

într-o zi, povestea lui Lu
dovic al XIII-lea că într-o 
călătorie la Madrid își fă- 
cuse intrarea în oraș pe un 
catir.

— Vai ! ce frumos 
zise Suveranul : un 
călare pe un catîr !

Renumitul savant, profeso
rul Heisenberg, stătea, de 
vorbă cu o tînără în vîrstă 
de 22 de ani, fiica gazdei la 
care se afla în vizită. Tînăra 
nu știa Că stă de vorbă cu 
Uh savant, renumit, și-1 în- 

* trebă :
— Ce profesiune aveți ?
— Mă ocup cu studiul fi

zicii, răspunse Heisenberg 
zîmbind.

— Cum ați spus ? Cu stu
diul fizicii, la vîrsta dv ?

Și adăuga : Eu mi-am ter
minat deja studiile.

— Cum se exPlică., între
bă o doamnă pe fizicianul 
Lichtenberg, că deseori căr
țile împrumutate nu le mai 
primești înapoi ?

— Probabil că este mult 
mai ușor pentru oameni să 
rețină cărțile decît conținu
tul lor.

Un admirator li spunea 
lui Voltaire :

— Hei, maestre, imbătrî- 
nim...

— Ce putem face ? — răs
punse acesta. Trebuie să ne 
resemnăm, de vreme ce a 
îmbătrîni este singurul mij
loc de a trăi mai mult.

Desen de : G. BADEA

Plecind dintr-un anumit 
colț al careului șl urmînd să
ritura calului, veți obține 
numele unui foarte cunoscut 
scriitor sovietic, de la a cărei, 
.naștere se împlinesc 100 de 
ani, precum și titlul unei 
foarte cunoscute piese a sa.

Triunghi
ORIZONTAL ȘI VERTICAL

1. T&erețea firii. 2. Nervi 
de primăvară (dim) 3. Copii. 
4. .Duși de colo-colo. 5. Glia, 
primăvara. 6. După primă
vară (pl.). 7. A se grăbi (olt.) 
8. Notă muzicală. 9. Trei în 
primăvară !

TOMA NICHINICI
IVAN I. IOAN
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Cea mai sumară privire asupra speciei ne convinge că există 
mai multe varietăți de pisici : cea purtătoare de clopoței — a 
nu se confunda cu șarpele — motanul încălțat. formă lite
rară vetustă de care rîd și copiii, pisica plecată de acasă și 
care dă prin acest fapt șoarecilor posibilitatea să danseze pe 
masă, și, în sfîrșit, varietatea cea mai importantă, înmulțită 
în ultima vreme pînă la alarmă : mița blîndă, care zgîrie rău.

Forma, culoarea, înălțimea, greutatea acestui gen de pisică 
nu interesează, pasionante rămînînd caracteristicile sale psiho
logice, rafinate, misterioase, subtile și surprinzătoare, morfolo
gie sufletească de infinită complexitate.

Mîța blîndă e de un comportament social desăvîrșit, model 
al unul spirit de o urbanitate dezarmantă : salută, respectă re
gulile conversației, nu-și permite să contrazică, n-are păreri 
personale ostentative, aplaudă cînd e cazul, păstrează o re
zervă plină de amenități după ocazii și împrejurări, cultivînd, 
în genere, sentimentele cele mai nobile : prietenia și stima 
smerită pentru valorile eterne ale umanității.

Asta în public.
în particular însă, printr-un inexplicabil salt în propria 

preistorie, mîța blîndă se transformă în părinții săi ancestrali 
cu trăsături morale de fiară și cu sediul în cea mai feroce 
junglă : își denunță amicii personali cei mai intimi, depune 
mărturii stupefiante pe baza cărora se pot pronunța sentințe 
cumplite, și, cu același aer ingenuu de felină elegantă, bagă 
ghiara în gîtlejul oricui, dacă are un interes cît de mic, pers
pectiva de a se afirma în ochii consorelor sale sîngeroase.

Educată prin lecturi de catifea, practică genul eleganței stu
diate : miaună parcimonios, toarce discret, dar cu o eficiență 
verificată, zgîriind numai cînd e momentul, dar atunci cu o 
adresă decisivă, de bisturiu electric și de ghilotină.

O experiență milenară, moștenită de la străbunii ei tigrii a 
învățat-o cu mușcătura fulgerătoare la grumaz și pe la spate, 
urmată de părăsirea urgentă a locului unde s-a comis crima, 
mîța blîndă vădind o derutantă lipsă de memorie și o capaci
tate a ascunderii ghiarelor în teacă, uluitoare.

După comiterea asasinatului fizic sau etic, mîța blîndă își 
reia înfățișarea monahală, absentă absolut și abstrasă olimpian 
de la tot ce o înconjoară.

Cunoscuții savanți zoologi Puff și Foulgi, a căror autoritate 
în materie e incontestabilă „șusțin“ în celebrul lor tratat „Zoo
logia spirituală a veacului XX“ că există o sub-varietate a 
miței blînde, de formă pitică, aproape miniaturală, al cărei 
caracter primordial ar fi un soi de mieunat șoptit și la ureche, 
veninos și abject, fapt pentru care acești pisoi orbi și „des- 
gustătorl" la privire capătă îndeobște, numele de „turnători", 
„ciripitori*, „gabări“, „musări", sau, pe franțuzește, „mou- 
chards".

Ipoteza zoologilor savanți citați mai sus că această ultimă 
sub-varietate s-ar fi născut din încrucișarea unor hiene cu 
niște șobolani degenerați n-a fost încă verificată, dar are toate 
șansele să fie exactă.

Cardinalul Mazarin, pe 
care mania religioasă îl fă
cuse vizionar, se duse într-o 
zi la Ludovic al XIV-lea ca 
să-l înștiințeze că arhanghe
lul Gabriel îi apăruse, insăr- 
cinîndu-1 să izgonească pe 
domnișoara, de la Valliere...

— Și mie mi-a apărut, răs
punse regele, și m-a asigu
rat că ești nebun.

începu să apostrofeze cu 
multă asprime pe Talleyrand, 
care nu ripostă la nici una 
din aceste furioase invective. 
După aceea, în timp ce îm
păratul se îndepărtă, dar nu 
îndeajuns ca să nu-1 audă, 
celebrul diplomat se mul
țumi să spună vecinilor săi 
pe tonul cel mai natural cu 
putință :

— L-ați auzit, domnilor? 
Ce păcat că un om atît de 
mare a fost atît de prost 
crescut.

Părut

Cavalerul de Lorenzi era 
un savant foarte distrat și, 
fiindcă fusese prădat în dese 
rînduri pe străzile din Ajac- 
eio, prietenul său. d. de 
Saint Lambert, îl sfătui să 
umble înarmat cu un pistol : 
..La ce bun, răspunse blajin 
savantul, hoții o să mi-1 ia“.
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• Vineri a avut loc la Casa 

de cultură din Oradea un sim
pozion prilejuit de împlinirea 
a 100 de ani de la apariția re
vistei „Transilvania". Au luat 
cuvîntul profesor Titus Roșu

1 .și Lucian Drîmba, lector uni- 
țversitar 1<? Institutul pedagogic 

l Ide 3 ani din Oradea.

• Sub egida Facultății de 
(medicină veterinară a Institu
itului Agronomic din Timișoa
ra, vineri a avut lop un simpo
zion cu prilejul aniversării a 
100 de ani de la nașterea fi- 
ziologului loan Athanasiu, sa
vant de renume mondial. Des
pre viața, opera și personalita
tea omului de știință român 
au vorbit prof. dr. I. Gluhov- 
ski, decanul facultății, prof, 
dr. docent V. Tomescu, prof. 
V. Pintea și alte cadre didac
tice din cadrul facultății.

• La Universitatea din Ti
mișoara a avut loc vineri o 
ședință de comunicări științi
fice dedicată anului revoluțio
nar 1848. Organizată sub aus

SÎMBATA, 27 APRILIE

• Opera română ..Carmen", 
ora 19,30 • Opereta „Prin
țesa circului", ora 19,39 • 
Teatrul Național, Sala Co
media „Regina de Navara", 
ora 19,30 • Sala Studio ,,Cas
tilians ora 15,36 ; „Martin 
Bormann", ora 19,30 • Tea
trul de Comedie „Opinia pu
blică", ora 20 • Teatrul „Lu
cia Siurdza Bulandra", sala 
Schitu Măgureanu „Mac
beth", ora 20 • Sala Studio 

piciile filialei locale a societă
ții de științe istorice și filolo
gice, manifestarea a reunit re
prezentanți ai vieții științifice 
timișorene, cadre didactice, 
studenți. Au fost prezentate 
comunicări pe temele : „Parti
ciparea maselor populare din 
Banat la revoluția de .la 1848", 
„Concepția gânditorilor români 
de la 1848 despre principiile 
relațiilor internaționale" și 
„O istorie din 1828 a lui Th. 
Aaron, contribuție de seamă 
la cunoașterea gîndirii istorice 
românești*4.

(Agerpres)

CRONICĂ
Prin Decret al Consiliului 

de Stat al Republicii Socialis
te România, tovarășul Alexan
dru Drăghici a fost revocat 
din funcția de vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri.

(Agerpres)

„Kean\ ora 20 • Teatrul 
Mic „Baltagul", ora 20 • Tea
trul C. I. Nottara, sala Ma- 
gliern ..O casă onorabilă", 
ora 19.30 • Sala Studio
„Cînd luna e albastră", ora 
17 : „Cafeneaua cameleoni
lor", ora 20 • Teatrul Giu- 
lești, la Sala Palatului „O- 
mul care a văzut moartea", 
ora 19,30 • Teatrul Barbu 
Delavrancea „Cine l-a ucis 
pe Carol al VI-Iea ora
19,30 9 Teatrul evreiesc de 
stat „Vioara lui Stempeniu", 
ora 20 • Studioul I.A.T.C. 
„Goana după fluturi", ora 20 
• Teatrul Ion Creangă 
„Monstrul din Samarkand", 
ora 16 ; „Toate pînzele sus", 
ora 9,30 9 Teatrul Țăndări
că, sala din Calea Victoriei 
„Ileana Sînziana", ora 17 • 
Sala din strada Academiei 
„Vrăjitorul din Oz“. ora 17.

• Intre 30 aprilie și 5 mai 
a.c., în București vor avea loc, 
la invitația Asociației Presei 
Sportive de pe lingă Uniunea 
ziariștilor din România — lu
crările celui de-al XXXII-lea 
Congres al Asociației Inter
naționale a Presei Sportive 
(A.I.P.Ș.).

La .Congres și-au anunțat, 
pînă acum, participarea mem
brii Comitetului Director al 
A.I.P.S. în frunte cu președin
tele Felix Levitan și reprezen
tanți ai asociațiilor naționale 
membre ale A.I.P.S. din 34 de 
țări din Europa, Africa, Asia 
și America Latină. Asociația 
Presei Sportive de pe lingă 
Uniunea Ziariștilor din Româ
nia va fi reprezentată la Con
gres de o delegație de ziariști 
sportivi.

Congresul va dezbate activi
tatea desfășurată de A.I.P.S. 
în ultimul an și va alege noile 
organe de conducere ale aces
tuia pentru următorii patru 
ani; de asemenea, se vor dis
cuta probleme privind partici
parea ziariștilor sportivi la

DUMINICA, 28 APRILIE

• Opera română „Don 
Juan", ora 11 • Opereta 
„Contesa Maritza", ora 10,30 
„Pagahini", ora 19,30 • Tea
trul Național, sala Comedia 
„Heidelbergul de altădată", 
ora 10 ; „Apus de soare", ora 
15 ; „Jocul adevărului", ora
19,30 © Sala Studio „Topaze", 
ora 10 ; „Părinții teribili", 
ora 15 ; „Dinu Păturică", ora
19.30 • Teatrul de Comedie 
„Sfîntul", ora 10,30 ; „Nicnic" 
ora 15,30 și 20 • Teatrul 
„Lucia S tu rd za Bulandra", 
sala Schitu Măgureanu „Iu- 
lius Cezar", ora 10,30; „Mac
beth", ota 20 • Sala Studio 
„Sfîntul Mitică Blajinu", ora
10.30 ; „Kean", ora 20 • Tea
trul Mic „Baltagul", ora 10,30; 
„Medalion V. Alecsandri", 

Jocurile Olimpice de vară — 
ediția 1968 din Mexic.
, In timpul șederii in Româ
nia, participanții la Congres 
vor avea prilejul să ia cunoș
tință despre mișcarea noastră 
sportivă, despre activitatea 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, să vi
ziteze o serie de obiective e- 
conomice, culturale, turistice 
și sportive.

Pronosticul nostru pentru 

concursul Pronosport nr. 17

(etapa din 28 aprilie)
I. Farul-F.C. Argeș x

II. „U“ Craiova-Steana 1
III. U.T.A.-Dinamo Buc. 2
IV. Petrolul-Steagul roșu 1

V. Jiul-„U“ Cluj 1
VI. Poli Galați-Poli Iași x

VII. Flacăra-Electr. Obor 1
VIII. CrișuI-C.F.R. Timiș. 1

IX. Bologna-Milan 1
X. Cagliari-Varese 1

XI. Inter-Juventus 1
XII. Torino-Napoli x

XIII. Mantova-Fiorentina 2 

ora 15,30 ; „Richard II", ora 
20 • Teatrul C. I. Nottara, 
sala Magheru „Petru Rareș", 
ora 10 ; „Acest animal ciu
dat", ora 15.30 ; „Miracolul", 
ora 19,30 • Sala Studio „Ab
sența unui violoncel", ora
10,30 ; „Jaguarul roșu", ora 
16 ; „Viziuni flamande", ora 
20 • Teatrul Barbu Dela
vrancea „Cine l-a ucis pe 
Carol al VX-lea ?“, ora 10,30 
• Teatrul evreiesc de stat 
„Uriel Acosta", ora 11 ; 
„Mangheriada", ora 20 • 
Studioul I.A.T.C. „O noapte 
furtunoasă", ora 20 • Tea
trul Ion Creângă „Năzdră
văniile lui Păcală", ora 9,30 ; 
„Toate pînzele sus", ora 15 ; 
„Adresanții necunoscut?4

Intr-o zi din toamna anului 
1884 descinse la hotelul Metropol 
din București un tînăr potrivit de 
statură și subțirel, cu plete bo
gate, cu un barbișon castaniu- 
roșcat și cu ochi vii de smarald. 
Purta jiletca epocii cu revere în
guste, încheiată strîns pină a- 
proape de gît, unde fluturau ari
pile unei lavaliere. Întîmptnat 
respectuos de către hotelier, tînă- 
rul își spuse numele răspicat, cu 
o voce frumoasă de has: Barbu 
Ștefănescu Delavrancea. Se în
torsese de curînd de la studii din 
Franța și acum era redactor la 
ziarul „România libera". Hotelie
rul îl pofti să urce pe scara de 
lemn pînă la catul de- sus, unde 
locuia un alt ziarist și scriitor, 
Alexandru Vlahuță, prieten bun, 
care îl aștepta făcîndu-i semne 
din capătul palierului.

Cei doi tineri schimbau păreri, 
croiau planuri literare, își destăi- 
ntiiau amintiri, fiecare aducînd o 
altă experiență de viață. In afară 
de faptul că era un povestitor 
neostenit plin de farmec și de pi
toresc, Delavrancea știa să recile 
cu un glas tremolat de emoție ba
lade și cîntece bătrînești. Se tră
gea doar din țărănime, dintr-P 
familie de grînari, cu străbuni 
care hălăduiseră cu oile din Mun
ții Vrancei pînă în Cîmpia Bă-

(premieră), ora 18.30 • Tea
trul Țăndărică, sala din Ca
lea Victoriei „Aventurile lui 
Plum-Plum" (premieră), ora 
11 • Sala din strada Acade
miei „Vrăjitorul din Oz", 
ora 11.

• 17,20 — Fotbal : Cehoslova
cia — Iugoslavia. Transmisiune 
de la Praga. — In pauză : De
sene animate.

Darbu ștcidiNMii 
Delavrancea

Al. Sânduleicu
făgantJwi. Și felul de viață, tra
dițiile și înțelepciunea acestora 
vor fi conservate în dragostea ne
țărmurită a scriitorului pentru te
zaurul creației populare.

Barbu Ștefăăescu s-a născut in 
1858. la 11 aprilie, în mahalaua 
Delea Nouă din București, pe 
care o va evoca nu o dată cu un 
sentiment de nostalgie. Crește în
tre vii și porumbiști, pe drumul 
prăfos care duce spre Oltenița, în 
chiotele căruțașilor și nechezatul 
cailor.

Anii copilăriei se confundă cu 
poveștile mamei Iana și ale na
șului Nică sin Barbu Pescarul, cu 
hoinărelile prin mahalaua Lucaci 
și a Hagiului.

Urmează curînd cunoștința cu 
primul dascăl, „nea Nicuță“, ca- 
re-i aștemea pe elevi „cu tălpile 
la falangă", și după aceea, peste

9 19,15 —- Curs de limba spa
niolă — lepția a 13-a.

• 19,45 — Telejurnalul de 
seară.

• 20,05 — Buletinul meteoro
logic. — Publicitate.

• 20,15 — Tele-enciclopedia.
• 21,15 — întilnire cu... Astă- 

seară, Nicolae Hetlea.
• 21,30 — Film de aventuri : 

Răzbunătorii.
• 22,25 — Cîntece pe toate 

străzile — muzică ușoară româ
nească.
• 22,40 — „Canzone mio" — 

povestea canțonetei napolitane.
• 23,30 — Telejurnalul de 

noapte.
• 23,40 — Telesport.
• 23,50 — închiderea emisiu

nii. 

cîțiva ani, dureroasa cunoștință 
cu Domnul Vucea, faimosul ti
ran și bătăuș de la Școala Dom
nească. Experiența se îmbogățește 
cu anii de liceu de la „Sfîntu 
Sava“, a cărei atmosferă morală 
încărcată va forma obiectul .schi
ței Bursierul. O dată cu intrarea 
în facultatea de drept, aria de 
cunoștințe devine tot mai largă, 
iar dezamăgirile tinărului față de 
societatea vremii tot mai nume
roase. Modul de viață burghez, 
parazitismul, impostura, șarlata- 
nismul politic fac din Barbu Ște- 
fănescu un nemulțumit, un spirit 
critic adesea necruțător,

După ce se întoarce de la Pa
ris, unde trebuia să-și treacă doc
toratul în științele juridice, De- 
lavancea publică în cîțiva ani 
doua volume de nuvele; Sultă
nica în 1885, Trubadurul în 1887, 
urmate in 1892—1893 de Parazi- 
ții și între vis și viață.

Critica parazitismului și în 
genere a lumii și moralei bur
gheze este direct legată și deter
minată în opera lui Delavrancea 
de un alt fenomen important, și 
anume inadaptabilitatea. Eroul 
protestatar, care neagă cel puțin 
parțial societatea, respingînd mai 
cu seamă politicianismul, imorali
tatea și pedagogia neghioabă a 
vremii poate fi identificat în cele 
mai reprezentative nuvele ale 
scriitorului. In Bursierul, în Tru
badurul, in Liniște și în Paraziții 
eroul ptincipal este un inadaptat. 
Fiind un observator și analist fin 
al sufletelor sensibile, ultragiate 
de impostura și cinismul paraziți- 
lor, scriitorul izbutește să creeze 
cîteva tipuri memorabile. Așa sînt 
Iorgu Cosmin, medicul din nu
vela Liniște, bursierul sau truba

durul. Cel mai realizat rămîne e- 
roul autobiografic din Domnul 
Vucea. Nuvela este una dintre 
cele mai valoroase din întreaga 
creație a lui Delavrancea, una 
din piesele ei de rezistență. Deși 
are rolul eroului povestitor, auto
rul nu alunecă nici în discursivi- 
tățile din Trubadurul, nici nu a- 
doptă tonul revendicativ și pam
fletar din Paraziții. In Domnul 
Vucea se concentrează, poate in 
gradul cel mai înalt, sobrietatea, 
discreția și echilibrul artei pro
zatorului. Accentul cade nu pe 
figura învățătorului tiran, așa cum 
s-ar părea, ci pe analiza psiholo
giei copilului. Epoca maturității 
lui literare va fi însemnată de o 
patetică dramă străbătută de la 
un capăt, la altul de înflăcăratul 
sentiment al iubirii de patrie. Ne 
referim la APUS DE SOARE. Ea 
reprezintă un alt pisc al operei 
scriitorului, cel mai înalt după 
^Hagi-Tudose".

Pînă în anii cînd încheia tri
logia Moldovei, compusă din pie
sele Apus de soare, Viforul și Lu
ceafărul, Delavrancea parcursese 
o lungă activitate literară și po
litică. Colaborase la revistele si 
la ziarele cele mai de seamă' ale 
vremii, tipărise cîteva volutne de 
nuvele, se afirmase ca un orator 
de mare prestigiu. Ajunge depu
tat și ministru, fapt care ha în
depărtat o vreme de literatură. 
Scriitorul însă a păstrat cîteva 
permanențe, care i-au asigurat 
valoarea celor mai hune opere: 
dragostea pentru țărănime și 
poezia populară, prietenia cu ma
rii scriitori și artiști ca : I. L. Ca- 
ragiale .și N. Grigorescu. Acestea 
au alimentat patriotismul din 
Apus de soare, ideile nobila din 
discursul de recepție la Academie 
și critica uneori destul de severă 
la adresa societății tizuriere a 
timpului. Delavrancea a murit în 
1918 în lașul pribegiei și al refu
giului, cu profunda mîhnire de a 
fi știut că pe Calea Victoriei se 
plimbau arogante cizmele teu
tone. In urma lui rămînea o re
peră ale cărei momente mari, 
precum Hagi-Tudose și Apus de 
soare, constituie azi obiectul pre
țuirii noastre unanime.

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR
rulează la Patria (orele 3; 10;
12.15; 14.50; 18,45; 19; 21,15), 

EA VA RIDE
rulează la Republica (orele 
8,45: 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 
19' 21 15). *

EDDIE CHAPMAN, AGENT 
SECRET

rulează la Festival (ore
le 9,15 ; 12 ; 15.15 ; 18 ;
20,45) , Melodia (orele 9 ; 
12 ; 15 ; 18 ; 20,45) ; Modern (0- 
rele 9,30 ; 12.15 ; 15,30 ; 18,15 ; 
21).

SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30: 13,45: 16,15; 18,30; 20.45).

EL DORADO
rulează la Luceafărul (orele
8/ ); 11,30; 14,30; 17,30; 20,30) ;
B curești (orele 8 ; 10,30 ; 13 ;
15.30 : 18.15 ; 21).

BELLA
rulează la Lumina (orele 9 ;
11.45 : 14,30 : 17,15 : 20.15).

FRAGII SĂLBĂTICI
rulează la Central (orele 9 ;
11,15 ; 13.30 ; 16 • 18,30 ; 21).

VOUL LOCATAR

la orele 10).
FILME PENTRU COPII

rulează la Doina (orele 10; 12; 
13,30; 16- 18,15; 20,30).

TOPKAP1
rulează la Feroviar (orele 9; 
11,30; 14- 17; 20,30), Excelsior 
(orele 9.30; 12,15; 15.00; 17.45;
20.30) , Gloria (orele 9; 11,45; 
14,30: 17,30; 20,15).

CELE TREI NOPȚI ALE UNEI 
IUBIRI

rulează la Grivița (orele 9 ;
11,15; 13,30- 16; 18.15; 20,30) 

CAUTAȚI idolul
rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 10; 16; 18,15;
20.30) .

O LUME NEBUNA, NEBUNĂ» 
NEBUNĂ

rulează la Buîești (orele 15,30 ;
19) . «SFÎNTUL LA PÎNDĂ
rulează la Dacia (orele 8,45 ;

17 ; în continuare 19—21). Mun
ca (orele 14 : 16 ; 18,15 ; 20,30).

PENTRU C1ȚIVA DOLARI IN 
PLUS

rulează la Bucegi (orele 9; 12;
15 ; 18 ; 20,45) ; Miorița (orele
9.30 ; 12.15 : 15 ; 17.45 : 20.30).

MUZICANTUL
rulează la Lira (orele 15.30 ;
18). CUM SA FURI UN MI
LION (ora 20,30)

EROII DE LA TELEMARK
rulează la Drumul sării (orele
15 ; 17,30 ; 20) ; Cotroceni (orele
15 : 17.45 : 20.30).

AM ÎNTlLNIT ȚIGANI FERI
CIȚI

rulează la Ferentari (orele
15.30 ; 18 ; 20,30) ; Viitorul (ore
le 15,30 ; 18 ; 20.30).

PRAȘTIA DE AUR
rulează la Ciulești (orele 15,30;
18 ; 20,30) ; Floreasca (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 : 20.30) ; 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30;
16 ; 18.15 ; 20,30).

RĂPIREA FECIOARELOR
rulează la Volga (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 • 18,30 ; 20,45 ;)
Moșilor (orele 15,30 ; 18 ; 20.30).

APA CURATIVA
rulează la Aurora (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 20,30).

NOAPTEA NUNȚII ÎN PLOAIE
rulează la Popular (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

SPARTACUS
rulează la Cosmos (orele 14,30;
17.30 ; 20,30).

EU, EU, EU...ȘI CEILALȚI
rulează la Tomis (orele 9—
15.45 în continuare. 18,15;
20,30).

HOCUS-POCUS
rulează la Arta (orele 9 : 11,15;
13.30 ; 15,45 ; 18,30 ; 20,45). 

LEUL AFRICAN
rulează la Vitan (orele 15,30 ;
18 ; 20,30)

CAPCANA
rulează la Rahova (orele 15,30 ; 
18 : 20,30).

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la Progresul (orele
15,30; 18; 20,30), Pacea (orele 
15,45; 18; 20,15).

DOUA BILETE LA MATINEU 
rulează la Clubul uzinelor 
„Republica*.

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR
rulează la Viitorul (orele 15,30 
—19).

O LUME NEBUNA, NEBUNA, 
NEBUNA

rulează la Crîngași (orele
15,30—19).

cu ȘTEFAN MIHAILESCU-BRAILAScenariul și regia : MALVINA URȘIANU
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Mihai Miroin, vame, in partal Constanța, sosește in București 
pentru a-ți petrece concediul. Se instalează în casa mătușei 
sale Eutrosina Bănescu. întimplător, i se oferă prilejul de a o 
cunoaște pe Virginia Munteanu — funcționară la Direcția va
lutară a Băncii Naționale de care se îndrăgostește. Intr-un, 
din zile. Mihai Miroiu dispare în chip misterios. Cazul 1 se 
încredințează tinărului căpitan de miliție, Liviu Roman.

După primele cercetări, moartea subită a Eufrosinei Bănescu. 
apei unele intimplări ciudate eu Virginia Munteanu complică 
brusc situația.
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Reveni în garsonieră puțin dezorientată. Nu cumva i s-a 
părut ? Nu cumva a trăit o clipă de delir ? Nu cumva astenia 
nervoasă îi jucase o farsă ? îi fu frică să-și răspundă. Ridică 
jaluzelele pînă la jumătatea ferestrei. Lumina stridentă a soa
relui năvăli din belșug în încăpere, topind semiobscuritatea. 
Răsuflă ușurată și. instinctiv, se uită spre oglinda toaletei. Nu-i 
plăcu cum arăta : „Ar trebui să mă aranjez un pic, oftă ea, 
baremi să-mi dau cu puțină pudră". Nu schiță totuși nici un 
gest să-și ia poșeta, s-o deschidă, să-și caute pudriera. îi era 
lene, indiferent. „Ce bine ar fi dacă ofițerul ar veni înaintea 
lui Mihai !“ își aminti de vocea lui Miroiu la telefon, de acel 
strigăt disperat : „Am nevoie de ajutorul tău !“ și o furnicară 
fiorii reci ai spaimei. Gîndul că Mihai s-ar putea ivi înaintea 
căpitanului Roman îi ațîță și mai mult spaima în suflet. Cine 
să fi fost atunci cel care apăsase clanța ? Senzația unei apro
piate nenorociri, la început vagă, se întindea acum asupra su
fletului ei, ca un nor negru aducător de jale...

Se auzi soneria de la intrare. Virginia Munteanu înaintă 
spre ușă. Din nou golul acela dureros îi înjunghie stomacul... 
„E Mihai sau ofițerul ?“ Soneria mai țîrîi o dată. Se duse la 
ușă și, lipindu-se de ea, întrebă ;

— Cine e ?
— Căpitanul Roman.
Oftă ușurată. Mai avea, care va să zică, șl un pic de noroc. 

Deschise ușa. îl lăsă să intre, apoi, neizbutind să se mai 
stăpînească, izbucni în plîns.

— Liniștiți-vă, o sfătui Roman. O să-mi povestiți mai tîrziu 
ce s-a întîmplat. Ea se rușină, se scuză și se refugie în baie. 
Rămas singur, căpitanul se îndreptă spre fereastra apartamen
tului. Văzu de acolo crucile cimitirului Bellu răsărind ca 
niște brațe albe printre coroanele sălciilor. Zăduful se înstă
pânise și în micuța garsonieră a Virginiei Munteanu. In aștep
tarea femeii, Roman își scoase pipa și prinse a se juca, privind 
încăodată sobrietatea încăperii.

— Vă rog să mă iertați, se scuză din nou Virginia Munteanu, 
revenind din baie. Mi-ați telefonat la vreme. Nervii mi-au 
fost puși la grea încercare.

îl pofti pe ofițer să ia loc. Se așeză și ea pe marginea patului 
strîngîndu-și fusta în Jurul picioarelor scurte, dar nu și diforme.

_  Vă ascult, o îndemnă Roman, bătîndu-și ritmic palma 
stîngă cu pipa.

Virginia Munteanu trase aer în piept, apoi începu să poves
tească tot ce se petrecuse cu dînsa din clipa în care i se
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telefonase. Povestea rar, curgător, urmărind în același timp 
pe fața țigănoasă a ofițerului, ecourile relatărilor ei. Dar pe 
chipul imperturbabil al acestuia nu izbuti să deslușească nimic 
din ceea ce o interesa să afle.

— Așadar, nu sînteți prea sigură că la telefon ați auzit vocea 
lui Miroiu ? întrebă Roman.

— Așa cum v-am mai spus, era și parcă nu era a lui. Nu 
știu cum să... Zîmbi ca și cum ar fi vrut să se scuze că de
clarația îi era lipsită de siguranța de care Roman avea atîta 
nevoie.

— Dacă n-aveți nimic împotrivă, o să-1 așteptăm împreună, 
propuse el.

— Sînt chiar bucuroasă... Numai că... se uită la cesulețul de 
aur, ar fi trebuit să vină. Acuș vor fi două ceasuri de cînd am 
plecat de la bancă. O clipă, povesti ea, am avut senzația că ar 
fi venit... că a încercat ușa... Senzația asta am încercat-o în mo- 
momentul cînd ați telefonat...

Tăcură o bună bucată de vremfe. Lui Roman îi ena cald, sete. 
Toropeala îl chinuia.

— Din ce pricină a murit doamna Bănescu ? îndrăzni ea să 
întrebe în șoaptă.

— Nu știu încă, mărturisi Roman. O să vă pot răspunde de 
îndată ce voi primi rezultatul autopsiei.

— Era o femeie suferindă, se plîngea de anghină pectorală, 
vorbi ea mai mult pentru sine. N-a avut putere să îndure dis
pariția lui Mihai.

Roman n-o contrazise. O privea cu o compătimire ascunsă. 
Era convins că Virginia Munteanu căzuse în această nenorocire 
datorită unui complex nefericit de împrejurări.

— Cred că nu mai vine, spuse Roman într-un tîrziu.
— De ce să nu mai vină?! Mi-a cerut doar să mă învoieec... 

Mi-a spus că are nevoie de ajutorul meu.
— A fost pînă la ușă și a plecat.
— Cum asta ? ! Nu se poate ! își arătă ea nedumerirea.
— Da, cred că a venit pînă la ușă... el sau altă persoană, a 

auzit ce mi-ați spus la telefon. Și-a dat seama că trebuia să so
sesc dintr-un moment într-altul, și a bătut în retragere... Ro
man se ridică în picioare. Nu, deocamdată nu cred c-o să se 
arate.

Virginia Munteanu se ridică și ea. Explicația căpitanului o 
descumpăni de-a binelea ; arăta ca o fiară hăituită.

— Vreți să spuneți, vorbi ea abia auzit, că omul de la ușă ar 
fi intrat, dar i-a fost teamă să nu dea ochii cu... miliția...
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— Nu cu miliția, ci cu o persoană străină. Nu-mi amintesc ea 
Ia teleton sa fi rostit cuvîntul miliție.
, — De ce să se ferească de o persoană străină? izbucni ea. Miroiu e un om cinstit.

— Poate că n-a fost Miroiu...
Femeia își ascunse fața in palme, de parcă ar fi încercat să-și 

oprească, în felul acesta, zbuciumul. Gemu :
— Doamne ! Ce se întîmplă !?
Lui Roman îi fu teamă că fem'eia va izbucni din nou în plîns 

și tare nu avea chef s-o vadă și s-o mai audă bocind. Virginia 
Munteanu însă se stăpîni.

— Dacă îmi permiteți, o să vă conduc pînă la bancă, se oferi 
Roman. Și-acum, înainte de plecare, aș vrea să vă mai spun 
ceva : cu voia sau fără voia dumneavoastră, v-ați pomenit în
tr-un vîrtej primejdios. Nu pot încă să-mi dau seama de inten
sitatea vîrtejului. Vă cer doar sa faceți tot ce vă stă în putință 
pentru a vă păstra sîngele rece. Sper să lămurim totul într-un 
timp relativ scurt. E posibil să auziți iarăși vocea lui Miroiu. Să 
nu vă speriați... nu vă alarmați. Acceptați orice vi se propune, 
apoi anunțați-mă și pe mine... Dacă nu mă găsiți la telefon, îi 
comunicați ofițerului de serviciu... M-ați înțeles ?

Pe chipul palid al femeii răsări un zîmbot de recunoștință. 
Clătină din cap în senin că’a înțeles.

— Atunci să mergem, propuse Roman.
4

„Sper să lămurim totul într-un timp relativ scurt", își aminti 
Roman de cuvintele rostite pentru a o liniști pe Virginia Mun
teanu. Acum, găsindu-le pe deplin gratuite se apucă să 'se do
jenească : „Ai început să intri în pielea „bătrînului Luca" *) îm
părți cu dărnicie în dreapta si în stînga, speranțe deșarte... Vezi 
doar destul de bine că dosarul se complică !!“

își frecă nemulțumit, cu palma, părul aspru. Apoi luă Stiloul 
și-și notă în carnețel următoarele sarcini :

a) . A se pune urgent sub supraveghere persoanele Marin Ilies
cu, Virginia Munteanu.

b) A se pune sub supraveghere locuința aflată sub sigiliu a 
decedatei Eufrosina Bănescu.

c) A se cere lă D.R.M. Dobrogea adresa Luizei Urseanu.
•) Aluzie la personajul din „Azilul de noapte".

(VA URMA)
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Dopinul Jan Haekkerup, secre
tarul general al Internaționalei 
Tineretului Socialist (I.U.S.Y.) s-a 
arătat bucuros să ofere un inter
viu unui ziar românesc. Interlo
cutorul nostru a cunoscut Româ
nia cu puțipi ani în urmă cînd 
l-a însoțit pe tata! său, ministru 
în guvernul danez, într-un voiaj 
oficial. Iși amintește cu plăcere 
de București, de Valea Prahovei, 
de Delta Dunării, dar ține să 
adauge observațiilor călătorului 
mențiunea ca l-a impresionat rea
lismul politicii românești, pre
zența activă a României în con
certul european și mondial. Dis
cuția noastră, desfășurată într-un 
restaurant din Lido di Ostia, a 
abordat, firește, și problema dia
logului dintre tinerii de diferite 
tendințe politice, dialogul pe 
probleme europene, inițiate de 
Federația Tineretului Socialist 
Italian. Liderul tineretului socia
list a subliniat în această privin
ță importanța pe care o atribuie 
unor asemenea întâlniri: „Con- 
laclcde sînt esențiale pentru a 
depăși neînțelegerile, ideile pre
concepute, pentru a realiza o co
laborare fructuoasă. Estul și Ves
tul, socialiștii, comuniștii, libera
lei.. catolicii pot găsi un numitor 
comun în măsura în care se cu
nosc. Avem multe țdiferențe în 
ceea ce privește optica noastră. 
Diferențele acestea nu pot însă 
să ne facă să uităm că există și 
probleme în care se poate ajunge 
la o înțelegere, că neîncrederea 
poate fi eliminată. Important este 
să discutăm, să ne cunoaștem 
direct**.

Firește, contactele, discuțiile 
sincere, deschise, reprezintă pri
mul pas pe calea anevoioasă spre 
o înțelegere multilaterală. Reu
niunea de la Lido di Ostia, orga
nizată de F.G.S.I. reflectă ceea 
ce Jan Haekkerup sublinia în 
declarația sa : se manifestă deo
sebiri incontestabile în modul 
în care diferitele organizații de 
tineret abordează problemele Eu
ropei dar există, în același timp, 
multe asiprații comune, domi
nantă fiind năzuința de a asigura 
Europei un climat de pace și 
securitate. Este greu r să sinteti
zezi zecile de intervenții prezen
tate la Conferință. Fiecare orga
nizație iși expune punctul său de 
vedere, examinează problemele 
europene concret printr-un 
unghi particular. Nu lipsesc, pe 
alocuri, unele ascuțimi de lim
baj. Totuși, atmosfera generală e 
cordială, propice unei apro
pieri.

Intervențiile delegaților s-au 
referit la o multitudine de aspec
te ale realității europene. Fernand 
Dewit, secretar al Federației Ti
neretului Socialist din Belgia, 
sublinia într-un context mai am
plu impasul N.A.T.O. și se pro
nunța pentru dezvoltarea reia-
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• LA PRAGA a fost semnat, 

vineri, un nou tratat cehoslova- 
co-bulgar de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală. In a- 
ceeași zi, delegația de partid și 
guvernamentală bulgară s-a 
înapoiat la Sofia.

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ a- 
genția Taniug, la invitația lui 
L. I. Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., Iosip Broz 
Tito, președintele R. S. F. Iu
goslavia, președintele U.C.I., va 
face o scurtă vizită de priete
nie în U.R.S.Ș., după încheierea 
vizitei oficiale în Iran. El va 
avea, la Moscova, un schimb de 
păreri cu conducătorii sovietici.

La Amman au fost anunțate 
oficial unele schimbări în 
componența guvernului Iorda
niei. Premierul Bahjat Țalho- 
uni a preluat' și conducerea 
portofoliilor ministerelor apă
rării și afacerilor interne. Ab
del' Moneim Rifai a fost numit 
în funcția de ministru al afa
cerilor externe, portofoliu deți
nut de premierul Talhouni. 
Potrivit știrilor transmise de 
agențiile de presă din Amman 
au avut loc de asemenea, 
schimbări și în componența 
conducerii altor ministere.

• CONSILIUL de Securitate 
se va întruni astăzi, la ora 17,30 
(ora Bucureștiului), în urma ce
rerii Iordaniei ca Izraelul să fie 
împiedicat să organizeze o pa
radă militară în • orașul Ieru
salim la 2 mai, cu prilejul ce
lei de-a 20-ă aniversări a sta
tului Izrael. Guvernul iordanian 
a solicitat Consiliului de Secu
ritate să adopte „măsuri efec
tive" pentru â obține din partea 
Izraelului anularea acestei pa- 
răzi, deoarece ținerea ei este în 
contradicție cu acordurile de ar
mistițiu din 1949 și rezoluția 
Consiliului de Securitate din iu
nie 1967. privitoare la statutul 
Ierusalimului. 

țiilor intereuropene pe baza re
cunoașterii egalității tuturor po
poarelor, a dreptului lor de a-și 
decade singure soarta. Reprezen
tantul belgian amintea, de ase
menea, rolul pe care statele mici 
și mijlocii îl au în efortul pen
tru securitatea europeană. Dele
gația tineretului cehoslovac, exa
minând multilateral problemele 
securității europene releva necesi
tatea de a se lichida împărțirea 
lumii în blocuri militare. Repre
zentantul Tineretului Social-De
mocrat din Finlanda atrăgea a- 
tenția asupra faptului că trebuie 
să se țină seama de realități în 
ceea ce privește problema ger
mană. Un tînăr socialist din Sue
dia exprima lipsa sa de optimism 
în legătură cu perspectivele unei 
largi destinderi în Europa și în 
lume. Scepticismul său a fost 
combătut de un delegat italian 
care a menționat că nu profesea
ză un optimism exagerat, dar că 
este însuflețit de speranța că 
lupta unită a popoarelor va asi
gura Europei un viitor de pace. 
Mulți vorbitori, printre care cei 
din Grecia, Bulgaria. U.R.S.S. au 
reliefat că pacea Europei este 
subminată în condițiile în care 
agresiunea americană din Viei-

Prin telefon 

de la trimisul 

nostru 
------------------ «------  
nain continuă. Delegatul grec a 
criticat cu asprime politica Wa
shingtonului. Deseori s-a amin
tit despre situația din Grecia, 
Spania și Portugalia. Delegatul 
organizăției „Die Falken“ din 
Republica Federală a Germaniei 
s-a declarat în dezacord cu cei 
care afirmă că „nimic nu s-a 
schimbat la Bonn", în timp ce 
alte delegații au atras atenția 
asupra pericolului pe care îl re
prezintă reactivizarea grupărilor 
revanșarde din R.F.G.

Cu viu interes a fost primită 
intervenția delegației Uniunii Ti
neretului Comunist din România 
prezentată de Nicolae Cristache, 
membru al C.C. al U.T.C. în 
cuvîntul său, delegația U.T.C. a 
exprimat speranța că această în
tâlnire va contribui la lărgirea 
colaborării tinerilor din Europa 
care dincolo de tendințele poli
tice, filozofice, sau religioase di
ferite sînt însuflețiți de năzuința

s c Ci r* “t
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că la Budapesta se desfășoară 
lucrările Comisiei de pregă
tire a consfătuirii interna
ționale a partidelor comuniste și 
muncitorești. •
• ÎN CIUDA NUMEROASE

LOR PROTESTE din partea sa- 
vanților și organizațiilor paci
fiste din S.U.A., Comisia pen
tru energia atomică a S.U.A. a 
procedat, vineri, la poligonul 
pentru experiențe nucleare din 
Nevada, la cea mai puternică 
explozie nucleară subterană, în 
scopuri militare, ce a avut loc 
vreodată în Statele Unite. Cu 
acest prilej a fost detonată o 
bombă cu hidrogen cu o forță 
de; aproximativ o megatonă, de

Revista americană , U. S. 
NEWS AND WORLD REPORT 
ne oferă în ultimul său număr 
un tablou al faimosului „Brain- 
Drain" cum este denumită în
tr-un soi de argou gazetăresc 
„scurgerea de creieri" sau, mai 
precis atragerea de specialiști 
și savanți străini în Statele 
Unite.

Cifrele furnizate de U. S. 
News prin confruntarea statis
ticilor americane cu cele din- 
tr-o serie de țări vizate, sînt 
mai mult decît edificatoare. 
Peste 5 000 de ingineri și oa
meni de știință străini sînt, cum 
se exprimă elegant revista ci
tată, „absorbiți în fiecare an de 
mecanismul producției și cerce
tării americane". Afluența a- 
nuală a inginerilor este egală 
cu promoția medie a 38 de in
stitute tehnice. 25 la sută din 
oamenii de știință care lucrea
ză în laboratoare de cercetare 
în domeniul electronicii și ordi
natoarelor sînt străini, opera 
lui ,,brain drain".

Cel mai important contingent 
e furnizat de Anglia : cel puțin; 
1 009 de ingineri și cercetători 
anual. Aproape 40 la sută din 
fizicienii cu titlu de doctor pre
gătiți în ultimul deceniu în Ma
rea Britanie (și pentru care sta
tul englez a cheltuit în medie, 
cite 50 000 dolari) lucrează ac
tualmente în Statele Unite. Nu
mai în 1966 și 1967 aproximativ 
700 de specialiști din industria 
aeronautică și spațială engleză 
s-au stabilit în Statele Unite. 
„Nu fără îngrijorare — consta
tă U. S. News — englezii des

fierbinte ca acest continent bîn- 
tuit ide războaie și neliniște, să 
cunoască o perioadă îndelungată 
de pace, climatul cel mai pro
pice eforturilor creatoare. Vor
bitorul a relevat: „împărtășim 
întrutotul acele opinii care au re
levat ca una din trăsăturile de
terminante, din ultimii ani, ale 
vieții politice din Europa, creș
terea și afirmarea tot mai puter
nică a forțelor sociale care se 
pronunță și militează pentru des
tindere și înlăturarea focarelor 
de încordare dintre state, pentru 
statornicirea între acestea a unor l| 
relații noi, bazate pe stimă și 
încredere, pe respectarea dreptu
lui fiecărui popor |de a decide în ’ 
mod liber și suveran asupra des
tinelor sale. Evoluția evenimen
telor, afirmarea unor forțe tot 
mai puternice, a unui larg curent 
de opinii care se pronunță pen
tru destindere, întreaga desfășu
rare a vieții politice confirmă 
existența unor condiții favorabile 
făuririi și întăririi securității eu
ropene, îmbunătățirii colaborării 
dintre toate statele continentului. 
Tînăra generație din patria noas
tră. sprijină inițiativele, acțiunile 
consacrate dezvoltării colaborării 
generale europene, menținerii și 
consolidării păcii, întăririi secu
rității, întrucît acestea corespund 
intereselor vitale ale poporului și 
tineretului român, intereselor tu
turor popoarelor europene".

în continuare, reprezentantul 
U.T.C. a relevat că generația tâ
nără din Europa, poate și trebuie 
să găsească mijloacele și căile 
pentru unirea sa într-un singur 
și puternic șuvoi, indiferent ide 
convingerile politice și religioase, 
manifestîndu-se astfel activ în ca
drul eforturilor generale ale po
poarelor pentru promovarea cau
zei păcii în lume, pentru întări
rea întregului front antiimperia- 
list, pentru triumful aspirațiilor 
înaintate ale omenirii progresiste. 
Vorbitorul a arătat că U.T.C., 
prin întreaga sa activitate sc 
străduiește să-și aducă o contri
buție proprie la procesul de cu
noaștere și apropiere între tine
retul și popoarele europene. Re
prezentantul U.T.C. a încheiat 
subliniind că tinerelul român este 
conștient că înfăptuirea securității 
europene corespunde nu numai 
intereselor vitale ale popoarelor 
de pe continentul nostru, ci și 
cauzei generale a păcii și progre
sului.

EUGENIU OBREA

Roma, 26 aprilie.

50 de ori mai puternică decît 
bomba atomică aruncată asupra 
orașului Hiroșima.

• PREȘEDINTELE HOUARI 
BOUMEDIENNE a primit joi 
după-amiază pe reprezentanții 
presei algeriene la spitalul mi
litar din Alger, unde se află 
în tratament după atentatul a 
cărui victimă a fost. El a făcut 
o declarație, subliniind că ac
tul criminal nu va afecta hotă- 
rîrea de a atinge obiectivele su
preme ale revoluției algeriene. 
El a spus că va rămîne fidel 
datoriei sale, asumîndu-și deplin 
răspunderile care îi revin. A-' 
gențiile de presă relatează că 
la Alger domnește un calm de
plin.

coperă că aproape jumătate din 
talentele lor în cele mai impor
tante domenii ale cercetării, 
trec Oceanul".

Un contingent serios îl con
stituie cel provenit din Austria. 
Peste 3 000 de oameni de știința 
austrieci au fost angajați în ul
timii cincisprezece ani în labo
ratoarele de cercetare ameri
cane. Unul din fiecare opt ingi
neri austrieci a fost „absorbit" 

„BRAISI-DRiUN“ HI DIN 
MINGIDN

U. S. News and World Report despre 
„aspiratorul american de creieri"

în i ultimul deceniu de industria 
din Statele Unite.

Evaluări recente arată că Ita
lia a pierdut prin „brain-drâin" 
aproximativ 6 000 de cercetători 
și tehnicieni de o înaltă pregă
tire în ultimele două decenii.

„Aspiratorul american de cre
ieri" — cum îl denumește N. S. 
News este pus în funcțiune și 
în Asia, și America Latină. Din

Adunarea Generală a O.N.U., 
întrunită ieri dimineața a început 
examinarea problemei Africii de 
sud-vest. A luat cuvîntul Mosta- 
fa Rateb Abdel-Wahab (R.A.U.), 
președintele pe luna în curs al 
Consiliului O.N.U. pentru Africa 
de sud-vest, care a declarat că 
încercarea membrilor Consiliului 
de a pătrunde în acest teritoriu, 
scos de sub mandatul Republicii 
Sud-Africane, nu a reușit din 
cauza opoziției guvernului de la 
Pretoria. El a acuzat regimul sud- 
african de a fi „sfidat în mod 
flagrant" autoritatea O.N.U.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a oferit-un dejun în 
onoarea președintelui celei 
de-a 22-a sesiuni a Adunării 
Generale, Corneliu Mănescu, 
și a delegației române.

La dejun au luat parte am
basadorul Gheorgne Diacones- 
cu, reprezentantul permanent 
al României la O.N.U., șeful 
delegației Române la Sesiunea 
reluată a Adunării Generale, 
ambasadorul Nicolae Ecobes- 
cu, reprezentant permanent al 
țării -noastre în Comitetul ce
lor 18 pentru dezarmate de la 
Geneva, și alți membri ai de
legației

Președintele celei de-a 22-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.. Corneliu Mănescu. 
ministrul afacerilor externe al 
Româhiei, a avut la 25 apri
lie întrevederi cu* ambasadorul 
Sverker Astrom. reprezentan
tul permanent al 'Suediei, am
basadorul M. El Farra, repre
zentantul permanent al Iorda
niei, și ambasadorul Adnan

De ce a demisionat Goldberg
Președintele Johnson a anunțai 

joi demisia lui Arthur Goldberg 
din funcția de reprezentant per
manent al Statelor Unite la 
O.N.U. El a precizat că această 
demisie va intra în vigoare, pro
babil, la începutul lunii iunie 
după ce Goldberg se va ocupa de 
„o serie de probleme examinate 
în prezent" la Națiunile Unite, 
în locul lui a fost desemnat să 
ocupe acest post fostul subsecre
tar de stat al S.U.A., George Ball.

Știrea demisiei lui Goldberg, 
deși era așteptată de la începu
tul anului, a provocat, după cum 
remarcă agenția France Presse, 
„o senzație considerabilă" la 
O.N.U. De mai mult timp se

TOKIO : Echipe de cetățeni string bani pentru fondul de 
solidaritate cu Frontul Național de Eliberare din Vietnamul 

de Sud

1956 pînă în 1966 mai mult de 
5 000 de oameni de știință și in
gineri din Japonia, Filipine, 
Taivan, Coreea de sud s-au sta
bilit peste Ocean. „Absorbția" 
talentelor a luat proporții. De 
pildă, jumătate din matemati
cienii de înaltă clasă japonezi 
lucrează actualmente în centre 
de cercetare americane. în ulti
mii cinci ani, aproape 3 000 de 
specialiști din țările continentu

lui sud-american au fost anga
jați în diverse întreprinderi și 
institute din Statele Unite ; 
calcule statistice arată că în 
fiecare an se stabilesc în S.U.A. 
tot atâția specialiști sud-ameri- 
cani cîți ies pe porțile a trei 
dintre cele mai mari universi
tăți latino-americane.

Bilanțul general furnizat de 
U. S. News se prezintă astfel : 

Pachachi, reprezentantul per
manent al Irakului.

Convorbirile care au avut 
loc eu acest prilej s-au referit 
La desfășurarea lucrărilor ac
tualei sesiuni reluate a Adu
nării Generale.

în aceeași zi, președintele A- 
dunării Generale a primit, în 
vizită protocolară, pe ambasa
dorul von Braun, observatorul 
permanent al R. F. a Germa
niei la Națiunile Unite.

NEW YORK 26. — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Ionescu 
transmite : In fața Palatului Na
țiunilor Unite din New York flu
tură, începînd de ieri, drapelele 
a 124 de state. La festivitatea 
înălțării steagului celui mai tînăt 
stat din lume — Mauritius, — 
care a avut loc joi la amiază —• 
au participat președintele Adu
nării Generale a O.N.U., Corneliu 
Mănescu, secretarul general 
U Thant, ambasadori și membri 
ai misiunilor permanente, precum 
și delegația mauritiusiană con
dusă de primul ministru S. Ram- 
goolam (statul Mauritius a fost 
primit. în Organizația Națiunilor 
Unite în ședința inaugurală a se
siunii reluate a Adunării Gene
rale, la 24 aprilie).

Intr-o scurtă alocuțiune rostită 
la festivitatea înălțării drapelului, 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a subliniat că „admite
rea upui nou membru în Organi
zația Națiunilor Unite este în
totdeauna un prilej de deosebită 
mîndrie și satisfacție pentru co
munitatea internațională. Organi
zația a crescut, depășind deja de 
peste două ori numărul membri
lor inițiali și se apropie mult de 
realizarea universalității".

știa că între reprezentantul per
manent al S.U.A. la O.N.U. și 
■unii membri de frunte ai guver
nului american există divergențe, 
în special din cauza politicii duse 
de S.U.A. în Vietnam, „Goldberg 
— relatează France Presse — era 
profund nemulțumit de peste doi 
ani de faptul că părerile și insis
tențele sale în legătură cu războ
iul din Vietnam erau respinse sau 
ignorate la Washington".

w într-o conferință de presă ținu
tă după comunicarea președinte
lui, Goldberg a declarat că a de
misionat „deoarece consideră că 
poate servi mai bine cauza păcii 
în Vietnam activînd ca o persoa
nă particulară".

,,Statele Unite primesc, la drept 
vorbind, un ajutor străin în va
loare de cel puțin patru mi
liarde dolari anual. Aceasta e 
evaluarea minimă a prețului 
pregătirii specialiștilor care au 
terminat universitatea în țările 
lor si apoi s-au stabilit în Ame
rica".

Revista americană nu intră în 
amănuntele mecanismului și a 
metodelor prin care acționează 
amintitul „aspirator american 
de creieri". Indirect însă, unele 
amănunte ies Ia suprafață. Ast
fel, de pildă, autorii anchetei 
din U. S. News relevă că „auto
ritățile de resort britanice se 
plîng de existența unor verita
bile centre de racolaj ameri
cane care exercită presiuni asu
pra multor specialiști englezi" 
și că „ministerul britanic al 
tehnologiei a avertizat că el 
consideră sistemul de racolaj 
american drept un pericol grav 
pentru dezvoltarea industriei 
britanice, ceea ce va determina 
masuri corespunzătoare de ri
postă". Este, de asemenea, cita
tă opinia directorului Centrului 
Național de Cercetări din Ar
gentina. „Marile valori științi
fice latino-americane sînt pur 
și simplu vînate de institutele 
nord-americane. Este și acesta 
un fel scandalos de a tăia craca 
progresului sub picioarele unui 
continent în dezvoltare".

Fațeta realmente dramatică a 
,,brain-drain“-ului este ușor de 
sesizat.

E. R.

Vizita delegației 
parlamentare 

române 
in Franța

LILLE 26. Trimisul 
special Agerpres, Mircea 
Moarcăș, transmite : In conti
nuarea vizitei pe care o face 
în Franța, delegația Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, condusă 
de acad. Ilie Murgulescu, vi
cepreședinte al M.A.N., a 
părăsit vineri dimineața Pari
sul, plecînd într-o scurtă că
lătorie în Flandra.

Primul oraș vizitat a fost 
Dunkerque-ul, important port 
maritim al Franței. A fost vi
zitat portul, unde în prezent 
se desfășoară lucrări de mo
dernizare de mare anvergură 
menite să sporească conside- l 
rabil capacitatea de primire a 
unor mari vase mineraliere, 
precum și unele așezăminte de 
cultură ale orașului, ridicate 
în perioada postbelică. Primă
ria orașului a oferit un dejun 
în cinstea oaspeților.

în toastul rostit cu acest 
prilej, primarul C. Prouvo- 
yeur s-a referit la relațiile 
strînse ce există între portul 
francez și principalul port al 
României — Constanța. Con
ducătorul delegației M.A.N., 
acad. Ilie Murgulescu, a mul
țumit gazdelor pentru primi
rea deosebit de cordială făcu
tă . deputaților români.

A fost vizitat apoi Comple
xul siderurgic Usinor-Dunker- 
que. Directorul adjunct al 
combinatului, C. Roger, a scos 
în evidență colaborarea rod
nică dintre specialiștii acestei 
importante unități a industriei 
siderurgice franceze și con
structorii marelui complex si
derurgic românesc de la Ga
lați. Deputății români au vi
zitat apoi mai multe sectoare 
ale complexului.

lntinzîndu-se pe o suprafa
ță de 500 hectare, Complexul 
Usinor-Dunkerque, deservit de 
5 000 muncitori, 400 tehni
cieni și 70 de ingineri, prelu
crează anul acesta două mi
lioane tone de lingouri de 
oțel, provenite din minereuri 
importate din Mauritania, In
dia și Brazilia.

Continuîndu-și călătoria, 
delegația română a poposit 
seara în orașul Lille, veche 
capitală a Franței, unul din 
cele mai mari centre industria
le ale acestei țări.

Seara, prefectura Regiunii 
de nord a oferit un dineu în 
cinstea delegației parlamenta
re române.

• ACAD. HORIA HULUBEI, 
președintele Comitetului pentru 
energie nucleară de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, s-a în
tâlnit cu Maurice Schuman, mi
nistru de stat pentru proble
mele cercetării științifice, ato
mice și spațiale.

A.E.L.S. in dilemă
De mai multă vreme Asociația Europeană a Liberului 

Schimb se menține în umbră sau, în tot cazul, evită să-și 
facă prea multă publicitate. Discreția nu izvorăște însă 
dintr-un exces de modestie, ci din împrejurările concrete 
în care se află A.E.L.S. in prezent. Căci, în spatele zidului 
tăcerii, „patimile se înfruntă*, după cum scria recent la 
Tribune dc Geneve, iar ca rezultat tendințele centrifuge 
se accentuează.

A.E.L.S. n-a avut de bun început ambiții prea mari; 
spre deosebire de Piața Comună, partenerii asociației n-au 
avut niciodată în vedere integrarea economică. Ei au vrut 
numai ca prin intermediul politicii vamale comune să 
înlesnească schimburile dintre țările membre. Dar nu-i 
mai puțin adevărat că la înființare, cu 8 ani în urmă 
(3 mai I960) . A.E.L.S. s-a constituit ca o grupare rivală 
C.E.E., ca o contrapondere pentru aceasta din urmă. An
glia, rămasă dincolo de șanțul citadelei, nu s-a simțit bine 
în bătaia tuturor vînturilor și obuzelor și s-a grăbit să-și 
dureze propria ei cetate.

Vreme îndelungată între „cei șase* și „cei șapte* s-a 
purtat un război cu multe faze spectaculoase. El nu este- 
bineînțeles, încheiat nici astăzi, dar de cîtva timp nu mai 
e un secret pentru nimeni că A.E.L.S.-ul se află în difi
cultate și că inițiativa aparține aproape în întregime Pie
ței comune. Din ce cauză ?

Slăbiciunea cronică a A.E.L.S. provine din atitudinea 
Londrei. Chiar în vreme ce se puneau bazele asociației. 
Anglia privea cu un ochi spre C.E.E. și se gindea cum să 
părăsească mai repede casa pe care tocmai o construia. 
Demersurile în acest sens au început imediat și ele au 
condus la cunoscutul eșec din 1963. S-a afirmat chiar că 
Anglia a inițiat crearea A.E.L.S. numai <a să se poată 
introduce mai ușor în Comunitate, acționînd oarecum de 
pe poziții de forță.

Astăzi pozițiile parteneiilor din A.E.L.S. sînt destul de 
împărțite. Tinîndu-se cont și de dificultățile economice ale 
asociației (balanță economică deficitară atit în relațiile 
cu C.E.E. cît și cu S.U.A.) unii dintre ei — Anglia, țările 
nordice — insistă pentru fuzionarea celor două organisme. 
Alții, și în primul rînd Austria, optează pentru asociere. 
Există apoi voci care se pronunță nu pentru intrarea în 
Piața Comună, ci pentru lărgirea A.E.L.S. Astfel, fostul 
ministru britanic al comerțului, Douglas Jay, a sugerat 
alternativa formării unei vaste zone a liberului schimb 
prin asocierea A.E.L.S.-ului, Commonwealth-ului, Statelor 
Unite și Canadei. „în fața posibilităților pe care le-ar 
oferi o asemenea comunitate, a spus Jay, aderarea la Piața 
comună ar constitui un adevărat eșec".

Avînd în vedere diversitatea de poziții a celor șapte, 
este greu de apreciat pe ce cale va merge A.E.L.S. de 
acum înainte. Iată de ce este așteptată ca interes reuni
unea Consiliului ministerial al acestui organism — pro
gramată pentru începutul Iui mai — de la care se aș
teaptă dacă nu rezolvarea întregii probleme, cel puțin un 
început de clarificare.

ION D. GOIA

Testai din
Pensyhmnia

La alegerile preliminare din 
Pensylvania, singura persoană 
care și-a prezentat oficial candi
datura a fost senatorul McCarthy, 
care a și obținut victoria cu 
90.863 de voturi (Kennedy 4.139, 
Humphrey 2.399, Johnson 1.044, 
Wallace 1.324 și din partea re
publicanilor Nixon 4.750 și Ro
ckefeller 2.151).

Senatorul McCarthy și-a dus 
campania electorală în acest stat 
pe teme de cea mai mare actua
litate în viața politică america
nă : războiul din Vietnam „care 
nu a avut niciodată o justificare 
clară și rațională", „problema co
lonială a negrilor din S.U.A." 
cum caracterizează McCarthy si
tuația celor 20.000.000 de negri 
americani și amestecul direct al 
Pentagonului în universități și 
alte instituții de cultură în sco
pul militarizării lor. Agenția 
France Presse scria că repurtând 
un însemnat succes, Eugene 
McCarthy demonstrează că poate 
deveni un concurent serios pen
tru rivalii săi direcți : Robert Ke
nnedy și Hubert Humphery.

Mai elocvente însă vor fi ale
gerile preliminare care se voi 
desfășura la 7 mai în statul India
na deoarece pe listele de vot ale
gătorii vor înscrie și numele se
natorului Kennedy care va can
dida în mod oficial, înfruntîndu- 
se direct cu McCarthy. Observa
torii politici remarcă faptul că 
pînă acum n-au fost confirmate 
speculațiile potrivit cărora sena
torul McCarthy ar ceda terenul 
în favoarea lui Robert Kennedy. 
Dar ca totdeauna în cursul cam
paniilor electorale din S.U.A., ho- 
tărîrile de ultimă oră nu sînt ex
cluse, mai ales că însuși MpCar-, 
thy recunoaște că are o partidă 
dificilă de jucat în statul India
na. O personalitate republicană 
marcantă ca Richard Nixon își 
exprima convingerea în cursul 
unei conferințe de presă că se
natorul Kennedy va fi acela care 
va obține învestitura Partidului

Declarația
guvernului cehoslovac

PRAGA 26 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat, O. Cer- 
nik, președintele guvernului ce
hoslovac, a prezentat sesiunii A- 
dunării Naționale declarația gu
vernamentală.

Guvernul — se spune în decla
rație — consideră necesar să 
sublinieze că pentru dezvoltarea 
societății socialiste în republica 
noastră el poartă răspunderea 
față de poporul său, căruia îi 
sînt proprii sentimente profund 
internaționale.

Cea mai mare parte a decla
rației este consacrată activității 
în domeniul economic.

Democrat la conferința sa de la 
Chicago ca. urmare a victoriei a- 
cestuia, pe care el o întrevede în 
statele Indiana, Nebraska, și 
Ohio, și că ar fi probabil ca ace
lași partid să se orienteze asupra 
lui Humphrey pentru postul de 
vicepreședinte (COMBAT). Ni
xon își bazează aprecierile pe 
„postulatul" foarte popular în 
S.U.A. „un Kennedy nu pierde 
niciodată" (familia Kennedy a 
repurtat în 22 de ani numai vic
torii politice), și pe faptul ca Ro
bert Kennedy posedă mașina po
litică cea mai eficace din țară. 
(LA LIBRE BELGIQUE).

Azi se așteaptă să-și anunțe 
candidatura vicepreședintele 
S.U.A., Hubert Humphrey. Pen
tru a-1 susține s-a înființat o or
ganizație specială denumită „De
mocrații uniți pentru Humphrey". 
Acesta este din'ce în ce mai mult 
socotit drept candidatul Admi
nistrației Johnson. El apără po
litica guvernului american du- 
cînd mesajul Administrației, cum 
remarcă CORIERE DELLA SE
RA, în toate colțurile țării în 
timpul campaniei electorale.

Cît privește republicanii, Ni
xon le poartă singur steagul. Unii 
republicani exprimă însă dubii 
serioase în legătură cu șansele 
pe care fostul vicepreședinte le 
are pentru a cîștiga cursa alege
rilor și se pare că ele izvorăsc nu 
din credința alegătorului ameri
can că odată învins, un candidat 
nu va mai întruni majoritatea, ci 
se datorează mai ales programu
lui lui Nixon lipsit de un ecou 
deosebit în rîndurile alegătorilor 
americani. O eventuală intrare în 
arenă a senatorului Rockefeller în 
favoarea căruia senatorii-'1 ’.rus- 
ton Morton și William r au 
început un turneu în statele din 
Vestul mijlociu, ar angaja șî în 
tabăra republicană o dispută no
tabilă.

DOINA TOPOR

Vorbitorul a arătat că în Ce
hoslovacia au fost obținute 
portante succese în dezvolt ; 
torțelor de producție, în pregăți- 
rea cadrelor de specialiști, în 
creșterea bazei științifice. Cu 
toate acestea, a spus el, situația 
ecopomică nu corespunde situa
ției unei țări dezvoltate din 
punct de vedere industrial, în 
primul rînd, din cauza unei 
structuri necorespunzătoare a e- 
conomiei. In cursul ultimilor doi 
ani, deși s-a realizat o oarecare 
înviorare, nu s-a obținut, totuși, 
o cotitură radicală. Guvernul va 
continua să înfăptuiască politica 
creșterii pe baze întemeiate a 
salariului real, care va depinde 
însă de îmbunătățirea utilizării 
rezervelor producției, a calității 
produselor și disciplinei în muncă.

Guvernul cehoslovac consideră 
ca o sarcină.de prim ordin mo
dificarea structurii economiei țării, 
în direcția creșterii eficienței. 
Subliniind că Cehoslovacia va 
studia forme superioare de cola
borare economică și tehnico- ști
ințifică cu țările socialiste, de
clarația relevă că guvernul va 
analiza, de asemenea, toate po
sibilitățile pentru adîncirea re
lațiilor comerciale și legăturiloi 
cu țările capitaliste, pe baza 
principiilor interesului reciproc. 
Va trebui analizată problema ob
ținerii de credite din străinătate, 
care vor putea fi utile numai 
dacă nu vor fi legate de condiții 
politice și dacă vor fi folosite e- 
ficient.

Guvernul va asigura condiții 
pentru utilizarea deplină a forței 
de muncă, dar nu va putea ga
ranta că fiecare va găsi de lucru 
la vechiul loc de muncă sau în 
domeniul său. De aceea, politica 
socială și economică va fi în
dreptată spre a ușura oameni
lor muncii trecerea la noi profe
siuni și la obținerea unor noi 
calificări.

Declarația relevă că politica 
externă a țării se va baza pe 
prietenie și colaborare strînsă cu 
Uniunea Sovietică și cu cele
lalte țări socialiste, precum și pe 
legături cu celelalte țări, pe baza 
principiilor coexistenței pașnice, 
a independenței, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului re
ciproc.

O problemă principală pentru 
politica externă a Cehoslovaciei 
a fost și rămîne problema ger
mană. Cehoslovacia pornește con
secvent de la faptul existenței a 
două state germane. R.D.G. con
stituie un factor important al 
păcii și echilibrului de forțe în 
Europa, iar în construcția socia
lismului și în întărirea situației 
internaționale ea se bucură de 
întregul nostru sprijin. O pre
misă pentru normalizarea relații
lor politice cu R. F. a Germaniei, 
care să corespuAdă principiilor 
bunei vecinătăți, constă în recu
noașterea situației reale existente 
și în rezolvarea unor probleme 
de ^importanță principială pentru 
R. & Cehoslovacă.
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