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Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

a primit delegația
parlamentară norvegiană

® Vineri la amiază, tovarășul
• Nicolae Ceaușescu, președintele

•
 Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășii Emil Bod- 

A naraș, vicepreședinte al Consi- 
w liului de Stat și Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 

A Naționale, a primit delegația 
. parlamentară norvegiană con

dusă de Leif Granli, al doilea 
președinte al Stortingului, care 
se află într-o vizită în țara 
noastră la invitația jMarii Adu- 

Q nări Naționale.

Au participat Mia Groza, vi
cepreședinte al Marii Adunări 
Naționale și Constantin Stă- 
tescu, secretarul Conciliului 
de Stat.

Au fost de față Leif Mevik, 
secretar al ambasadei Norve
giei la București.

în timpul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au fost abordate pro
bleme privind dezvoltarea co
laborării între cele două țări, 
precum și aspecte ale situației 
internaționale.

Primirea de către tovarășul
• Nicolae Ceaușescu a delegației
• Partidului Muncii din Elveția
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului ComunistȘantierul naval Oltenița. în lucru, -------- —-------------- -----------

un nou vas care va fi lansat împreună^cu ^tovarășul

CHEMAREA C.C. AL
Virgil Trofin, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 

£ Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit vineri delegația 
Partidului Muncii din Elveția, 

țp care face o vizită în țara noastră.
Delegația este formată din to- 

varășii Andre Muret, membru al 9 Comitetului director și al Secre
tariatului C.C. al P.M.E., deputat

în Consiliul Național al Elveției, 
și Iacob Leclileiter, membru al 
Comitetului director al P.M.E.

La primire a participat tovarășa 
Ghîzela Vass, șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Cu acest prilej au fost discuta
te probleme ale dezvoltării în 
continuare a relațiilor frățești din
tre cele două partide, ale situației 
internaționale și mișcării comu
niste și muncitorești.

Discuțiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

TINERI ȘI TINERE,
Se împlinesc douăzeci de ani de cind Valea 

Jiului a răsunat In ritmul imnurilor tinerești 
și al zgomotului de tirnăcop izbit in stincă. 
Douăzeci de ani de la primăvara aceea din 
1948, cind aproape 30 000 de tineri, sosiți pe 
șantierul de la Bumbești-Livezeni, au făurit 
cu mîinile lor o pagină de nepieritor eroism 
în muncă.

S-a așezat atunci o piatră de început A fost 
scrisă, astfel, in cronica zilelor noastre, o nouă 
pagină glorioasă care avea să se îmbogățească, 
dc la un an la altul, cu noi dovezi ale hărniciei 
și entuziasmului tineretului. Agnita-Botorca, 
Salva-Vișeu, Lunca Prutului sau Șantierul 

1 Fabricii de confecții și tricotaje din București, 
care și ea și-a sărbătorit recent 20 de ani 
de existență, sînt alte pagini Înscrise la loc 
de cinste în cartea de aur a muncii voluntar- 
patriotice. Prezența unanimă a tineretului, 
ca un răspuns nemijlocit dat îndemnului ros
tit de partid și chemării lansate de Uniunea 
Tineretului Comunist, a însemnat în același 
timp certitudinea ca angajamentele rostite 
vor fi îndeplinite cu cel mai mare spirit de 
răspundere, la cel mai înalt grad de exigență. 
Cu fiecare an, tradiția muncii voluntar- 
patriotice a parcurs noi trepte care au

încrri* munca voluntar-patriotică tn du
rată, ca un domeniu de activitate care aparți
ne prin definiție tinerei generații. De-a lungul 
timpului, în cei douăzeci de ani care s-au 
scurs pînă azi. tinerii țării — români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități — 
au fost prezenți prinți-o participare neîntre
ruptă peste tot unde era nevoie de forța 
brațelor lor; pe șantierele de construcții, de 
edificare a unor mari obiective industriale, 
pe întinsele șantiere de împăduriri sau de 
amenajări funciare și irigații, pe ogoarele în
treprinderilor agricole de stat in campaniile 
agricole de vară și de toamnă, la înfrumuse
țarea și întreținerea orașelor și satelor, a 
monumentelor istorice, ca și la colectarea me
talelor vechi și expedierea lor către oțelăriile 
patriei. Cuvîntul „șantier al tineretului* a 
devenit un simbol de hărnicie și entuziasm 
care din anii reconstrucției, din vremea ma
rilor acte de eroism de la Bumbești-Livezeni 
sau Salva-Vișeu, a străbătut timpul, a tra
versat prin ani imbogățindu-și sensurile, mo
bilizând și azi tinăra generație.

Pentru cinstirea așa cum se cuvine a acelor 
ani de început și pentru îmbogățirea tradiții
lor de muncă voluntar-patriotică cu noi în
făptuiri demne de cele dobîndite de înaintașii 
noștri, C.C. al U.T.C. cheamă organizațiile

U.T.C., întregul tineret al patriei la o largă 
întrecere în muncă pe numeroasele șantiere 
ale tineretuluL Sâ ne aducem și pe această 
cale, cu elanul și dîrzenia caracteristice tine
reții. contribuția deplini la tot ceea ce con
struiește întregul nostru popor, sub conduce
rea înțeleaptă a partidului, pentru înflorirea 
patriei socialiste. Organizațiile U.T.C. vor an
trena tinerii pe șantierele de îmbunătățiri 
funciare și irigații, în acțiunile de împăduriri, 
la construirea și amenajarea unui mare nu
măr de baze sportive, a unor parcuri cultural- 
distractive, locuri de agrement și baze turis
tice. Tinerii de la orașe și sate vor participa 
și sprijini conducerile unităților agricole în 
aplicarea întregului complex de măsuri stabi
lit de recenta Hotărire a Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri 
privind combaterea secetei. La sate, în vara 
și toamna acestui an, zeci de mii de elevi 
și studenți vor lua parte la strîngerea recoltei, 
la culesul legumelor și fructelor. Pe lingă 
șantierele tineretului existente deja, organi
zațiile U.T.C. sînt chemate să răspundă pre
zent la construirea primei autostrăzi româ
nești București—Pitești, a șoselelor Baia 
Sprie—Sighet, Bumbești—Livezeni și Gîmpv- 
na—Comarnic. Comitetele județene ale U.T.C. 
vor stabili cele mai însemnate obiective de

i

în aceste zile de primăvară, 
tineri de pretutindeni mun- 
ceso cu însuflețire la înfru
musețarea orașelor fi satelor răsună valea 

răsună tara
Trei veterani ai șantierelor

• regizorul PAUL CĂLINESCU, autorul 

emoționantului 
grafic despre epopeea din defileul Jiului

• inginerul IOSIF FELDMAN, fost membru 
al brigăzii „Ilfov" la Bumbefti-Livezeni

• maistrul IO AN ȘTEFAN, fost comandant 
al fantierului Salva-Vifeu fi un reporter

evocă secvențe dintr-un film început in

document cinemato-

anii reconstrucției fi care continuă
astăzi cu noi fi noi imagini.

I

I
I
I
I
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Paul Călinescu, regizorul 
filmului „Răsună valea" îmi 
arată un program „Rom- 
film-1949“. Un program cu 
file îngălbenite, cu cite va 
fotografii reprezeniînd oameni 
în salopete albastre fi bonete

ÎN PAG. A V-A;

pentru „Scînteia tineretului

PELE SE CONFESEAZĂ

Interviu acordat în exclusivitate

După Albert, cel mai bun fotbalist european 
al anului 1967, după Djalma Santos și Garrin- 
cha, mari celebrități fotbalistice, începînd din 
acest număr se confesează pentru cititorii 
noștri cel mai maro fotbalist al tuturor tim

purilor

puse pe o sprinceană; Un via
duct arcuit deasupra văii fi, 
pe sub munte, încremenit în 
fața brazilor printre acele că
rora vîntul nu se mai încumetă 
să bată, trenul. Nimic specta
culos la urma urmei, un tren 
care trece fi pe care scrie cu 
vopsea albă Bumb ești-Live-

ploaia
pe ogor

MIRCEA TACCIU

(Continuare tn pag. e III-a)

Noi aducem

T. MIRCEA

(Continuare in pag. a Ii-a)Foto : O. PLECAN

muncă patriotică și vor asigura continuitatea 
participării tinerilor la realizarea lor.

Atmosfera de lucru intens și de entuziasm, 
care însoțesc dintotdeauna marile acțiuni de 
muncă ale tineretului vor constitui un îndemn 
călduros adresat generațiilor următoare de a 
continua ceea ce întreprindem noi astăzi. In
stituirea insignei jubiliare, „Bumbești—Live- 
zeni — 20 de ani“ și a „Drapelului de onoare 
Bumbești—Livezeni", care vor fi acordate ce
lor mai buni tineri și organizații va simboliza, 
de asemenea, cinstirea cu care noi, cei de 
astăzi, înconjurăm realizările obținute pînă 
acum și angajamentul nostru de a le îmbogăți 
necontenit prin noi înfăptuiri.

TINERI ȘI TINERE DE PE ÎN
TREG CUPRINSUL ȚĂRII,

Adăugind noi fapte de glorie și eroism 
tradițiilor muncii patriotice prin prezenta 
noastră activă pe șantierele patriei în
scriem cu majuscule aportul generației noas
tre la înfăptuirea marii opere pe care poporul 
nostru, sub conducerea partidului comuniști
lor o făurește zi de zi — înălțarea.României 
Socialiste.

Acuarelă la Porțile de Fier

Celebră pentru puținătatea 
precipitațiilor pe care le-a pri
mit din totdeauna, Dobrogea 
nu face altceva de cîteva săp- 
tămîni încoace decît să-și ono
reze cartea de vizită tradițio
nală. In astfel de clipe prețul 
fiecărui strop de apă atîrnă 
greu în balanța existenței. Dar 
nimeni nu irosește nimic. în 
cooperativa agricolă Cobadin 
resursele de apă sînt calculate 
de inginerul agronom Vasile 
Marinescu, cu instinct de eco
nomie, lucid, cu o strictețe in
discutabilă. In fiecare zi, 6 
vagoane cu apă ajung aici la 
grădina țăranilor cooperatori 
cărate cu cisternele, cu butoa
iele acoperite la gură precum 
am văzut că fac tinerii Alexan
dru Gligore, Ceuget Ibraim și 
alții. în fiecare dimineață 80 
de oameni vin la lucru cu gă
leata plină ; 80 de găleți în- 
semnînd apă în plus pentru 
160 de cuiburi cu roșii. In fie
care zi tinerele Samoilă Lu- 
creția și Musa Aerie udă cu 
ulcica roșii, vinete și ardei. O 
baltă în care s-au strîns puhoa
iele primăverii, este cărată fir 
cu fir, cu sorbul și cu gălea
ta, pe cîmp și înaintînd în no
roiul moale cu pantalonii su- 
meticați pînă la genunchi, oa
menii fac apei cărări să se 
scurgă în improvizate bazine 
de acumulare. De-a lungul ca
nalelor sînt întinse pînze de 
polietilenă. în timpul nopții 
canalele principale sînt acope
rite cu grijă ca fenomenul eva
porării să rămînă neputincios.

— Sînt lucruri, ne spunea 
Tudor Pătrașcu, secretarul co
mitetului U.T.C. pe cooperati
vă, despre care nu este nevoie 
să vorbești prea mult. Oame
nii înțeleg cîtă nevoie are pă- 
mîntul de apă. Nici vorbă că 
și noi, tinerii, am hotărît să 
aducem ploaie pe ogor.

OG0G0G0S „Smulgîndu-ne din cer
Băiatul cu care discut acum 

îmi este apropiat ca virstă. 
Lucrează într-un domeniu de
loc concret — fizică teoretică, 
preparator la catedră, la Uni
versitatea bucureșteană. Ca
dru didactic așadar. Nu-mi 
este greu să identific în tonul 
cu care vorbește, înclinația pe
dagogică.

— Cercetătorul, mal alee tel 
tfnfir, se află sub avalanșa de 
Informație științifică de spe-

cialitate la care cu greu îi 
face față. Este lesne de înțeles 
că nu este ușor pentru el să 
reziste tentațiilor destul de 
mari dinspre domeniul uma
nistic, în afara căruia simte 
că nu trebuie să rămînă.

Cam cu 10 ani în urmă, un 
elev al liceului Caragiale din 
Ploiești, atrăgea atenția prin 
rezultatele sale școlare puțin 
obișnuite. Nu notele erau sem
nalul. Sau mal bine-zls, nu

adputerilor latente"
atit notele. Elevi cu maximum 
pe linie, se găsesc aproape în 
fiecare școală. Elevul la care 
ne referim a reușit atunci să 
se situeze pe primul Ioc în 
fiecare din cei patru ani de 
studiu din liceu, la faza repu
blicană a olimpiadei de lite-

ratură. Același nume, întîlnit 
între cîștigătorii olimpiadei re
publicane de matematică. Lo
cul I la olimpiada internațio
nală de matematică a devenit 
astfel nu ceva posibil ci ca 
ceva firesc, așteptat, de cei 
care-I cunoșteau. Aparatul de

radio a dat posibilitatea as
cultătorilor cu prilejul unor 
concursuri școlare pe teme de 
cultură generală să se convin-

N. UDROIU

(Continuare în pag. a IlI-a)
I



PAGINA 2 SCINTEIA TINERETULUI

DISOCIERI LITERARE
O literatură vie și cu o struc

tură proprie cum e a noastră 
trebuie să fie bine organizată ca 
să trăiască intens și simultan în 
toată întinderea ei. într-un orga
nism toate părțile au valoare, ie
rarhia acestor părți nu exclude 
însemnătatea fiecăreia în parte. 
Membrele superioare au fost o- 
dată egale sau au jucat același 
rol cu cele inferioare. Un orga
nism e un tot și trebuie judecat 
ca atare, integral. Apelăm la sis
tematizare și ierarhizare pentru 
a da fiecărei părți măsura ei și 
nu să excludem pe unele din ele. 
Judecăm bine și cît mai aproape 
ds obiectivitate atunci cînd în
cepem prin a integra.

Oricît de bune intenții ar avea 
autorii de astăzi, oricît de inte
resante sugestii ar oferi criticii 
autorilor de opere, sugestii ex
trase din observarea structurii, 
acestea se opresc undeva la ju
mătate din cauză că literatura 
noastră nu-i încă satisfăcător or
ganizată. Pînă Ia apariția Isto
riei lui G. Călinescu și a Artei 
prozatorilor români a lui T. Via- 
nu, orice am spune și oricîte idei 
generoase circulaseră pînă atunci, 
nu se poate vorbi de o conș
tiință deplin demonstrată a struc
turii literaturii noastre. Bineînțe
les că nici înainte și cu atît mai 
mult după aceea nu s-a îndoit și 
nu se îndoiește nimeni de struc
tura vie a literaturii române, dar 
abia după aceste opere a deve
nit mai evidentă necesitatea de 
a evidenția riguros și plural na
tura specifică, structura proprie, 
a literaturii române. Cu alte cu
vinte, literatura noastră nu-i de
cît foarte vag „organizată* și așa 
fiind nu-i de ajuns să avem doar 
simțireș ei, e necesar și gestul de 
clarificare. Vrem să spunem că 
literaturii române nu i s-a oferit 
pînă acum posibilitatea de a trăi 
în toată amploarea ei în biblio
tecile noastre, asta pe de o parte, 
cum nu i s-a oferit posibilitatea 
de a trăi în conștiința noastră 
în cît mai multe din virtuțile ei, 
în cît mai multe din imanențele 
ei, pe de altă parte. Cele două 
opere pomenite mai sus sînt ges
turi ținînd de această a doua 
posibilitate, dar oricît ele sînt 
viziunile a doi oameni de geniu 
nu pot fi absolutizate pentru că 
aceste viziuni pot fi mult mai 
multe, ceea ce nu înseamnă că 
vor trebui să fie și radical deo
sebite fața de ele. Cît privește 
prima posibilitate, aici lucrurile, 
cu toată aparența, stau prost. Or
ganizarea unei literaturi ține de 
cooperarea dintre două feluri de 
factori: pe de o parte,’’persona
litățile care numai ele pot ela
bora o istorie cu o viziune co
erentă și stilistic unitară sau o 
antologie care, de asemenea, pre
supune o viziune, pe de altă par
te, instituțiile specializate, Aca
demie, edituri, care pot elabora 
planuri de sistematizare și edi
tare. O editură nu-și poate pro
pune să publice într-un anumit 
timp o istorie a literaturii, a- 
ceasta îi e oferită hors plan de 
o personalitate, dar își poate 
propune să editeze corpusul de 
opere al unui autor. O editură 
poate stîmi la personalități ape
titul de a face antologii, dar nu 
poate face ea, prin funcționarii 
săi, antologii, sau atunci cînd 
unii dintre aceștia sînt în stare 
să facă antologii ei nu mai sînt 
funcționari, simpli funcționari. O 
editură nici nu trebuie să aibă 
funcționari, în afară de cei pur 
administrativi.

Procedeul de a invoca numărul 
de titluri sau suma tirajelor nu 
face decît să tulbure apele, căci 
multe titluri și tiraje mari nu re
prezintă totuna cu o nolitică edi
torială sistematică. Eminescu a- 
junge ca tiraj la milioane de e- 
xemplare, ceea ce nu înseamnă 
nici pe departe că Eminescu e 
oferit cititorilor în integralitatea 
sa. Or, asta e foarte grav. Emi
nescu fiind nu numai cel mai 
mare poet al nostru, ci și conș
tiința artistică românească pe ca
re ne sprijinim cel mai mult. 
Fiecare popor are un artist de 
predilecție, pe care se sprijină. 
Germanii pe Goethe, englezii pe 
CKakespeare. Numai că englezii 

au chiar în mai multe ediții 
complete pe Shakespeare, de a- 
semenea germanii pe Goethe, ori- 
cînd găsim aceste ediții la orice

cult, a unei teme literare, a dis
cursului oratoric, a articolului de 
presă făcut de artiști, a cronicii 
literare etc., etc., etc.

Atît edițiile cît și antologiile 
pot fi prezidate de instituții pre
cum Academia și de edituri. Is
toriile literare scrise deja trebuie 
grabnic reeditate și așteptat ca 
să se producă altele noi. O is
torie literară presupune prin ex
celență literatul cu chemare spre 
așa ceva. O istorie literară e o 
tentativă, preconcepția oricît de 
lucidă a.r fi nu scutește autorul 
de peripeții și enigme, în orice 
caz într-o asemenea tentativă lu
ciditatea se verifică la urmă. O 
istorie literară e o operă oare 
presupune foarte mult risc. De

gată, vitală, ou specificul său in
dubitabil între celelalte litera
turi nu am ajuns nici pe departe 
să-i dăm cea mai bună organi
zare. Trebuie să recunoaștem a- 
cest lucru deschis și să nu ne 
mîngîiem cu victorii sporadice și 
fragmentare, să nu perpetuăm pe 
mai departe confuzia invocînd o 
sumă de tentative care s-au fă
cut, dar care trebuie finalizate, 
să nu ne mai lăudăm sau să ne 
justificăm cu- tirajele atîta vreme 
cît nu putem spune, iată, avem 
un scriitor român editat integral. 
Dacă într-un secol de eforturi, 
abandonări și reluări, nu am pu
tut oferi limbii noastre un dic
ționar complet și unitar, să nu

legată de el. Nici un cuvînt din 
text nu poate fi extirpat într-o 
asemenea ediție nimeni însă nu-1 
oprește pe editor, pe critic și 
istoric literar să comenteze păr
țile obscure ale operei. Să cla
rifice, nu să eludeze aspectele 
contradictorii. Aceasta fiind 
chiar o obligație a oricărui cer
cetător.

în ceea oe privește antologiile, 
ele sînt, folosind o expresie a lui 
Brâncuși, tăieturi directe în or
ganismul unei literaturi, opere de 
creație, făcute de personalități 
care urmăresc o viziune. Nu a- 
vem nici antologii prea multe și 
poate nimic mai bine decît o an
tologie nu ridică atîtea probleme 
și atît de intens creatorilor și

TRECUTUL ARTEI?
GHEORGHE SUCIU

bibliotecă sau la orice anticariat. 
Pe Eminescu însă nu-1 găsim. 
Cîtă vreme îl găsim pe Eminescu 
numai în Biblioteca școlarului 
sau în Biblioteca pentru toți, fie 
și în tiraje de sute de mii de 
exemplare, nu putem să spunem 
că am făcut prea mult pentru 
Eminescu și deci nici pentru noi. 
Enorma muncă depusă de Per- 
pessicius trebuie finalizată și e-

ditorial, altfel oe clădim ziua se 
surpă noaptea.

Nu putem, cum spunea opti
mistul G. Călinescu, așa mm 
planificăm oțelul sau cărbunele 
să planificăm atîtea romane bu
ne sau atîtea sonete admirabile, 
putem însă crea climatul optim 
ca acestea dacă sînt deocamda
tă potențialități să izbucnească 
mîine sau poimiine. în artă nu 
putem planifica, putem însă aș
tepta. Dacă nu putem planifica 
91 prezice nici cel mai apropiat 
viitor al operelor, cum facem 
ca producția materială, si în 
destule cazuri chiar cu opere 
ale științei, putem să planifi
căm, să organizăm trecutul 
artei. Dintre toate trecuturile, 
cel al istoriei, cel al ști
inței etc, numai al artei e viu 
nemijlocit, numai în artă opera 
de acum o mie do ani stă lingă 
cea contemporană tot atît de vie 
și de actuală ca și ea. Arta se 
constituie din unicate care nu se 
presupun grosolan unele pe al
tele. între operele artei sînt le
gături, relații tainice, dar ele nu 
se înlănțuie mecanic. Shakespea
re sau Dostoievski se nășteau 
chiar dacă Homer nu ar fi fost, 
Homer a favorizat apariția lor 
cum ei la rindul lor favorizează 
pe alții. Și alții pe alții. Loco
motiva modernă presupune pe 
cea a lui Stephenson și cînd cea 
modernă a fost creată sau i s-au 
adus doar cîteva îmbunătățiri ce
lei vechi, ea a devenit, de a doua 
zi, piesă de muzeu. Operele artei 
nu cunosc soarta de piese de 
muzeu (că unele dintre ele, prin 
natura lor stau în muzeu, e cu 
totul și cu totul altceva).

Dacă trecutul literaturii e viu, 
mai viu chiar decît prezentul ei, 
căci operele prezentului pot fi 
vii însă asta nu înseamnă că au 
făcut și dovada vitalității, e ne
cesar ca acest trecut să fie bine 
alimentat, ordonat, organizat O 
literatură bine organizată oferă 
prin aceasta scriitorilor contem
porani î temele și modalitățile ei 
proprii, aspirațiile. Atunci influ
ențele de aiurea, care nu trebu
ie evitate, se înglobează, se in
tegrează. Teme, modalități și as
pirații pot oferi autorilor și cri
ticii, și de multe ori ei le oferă, 
dar fără organizarea literaturii 
ele nu au forța de convingere, 
ele rămîn simnle sugestii și nu 
sînt înțelese ca obligații. Ele ră
mîn simple sfaturi, care după 
ce sînt ascultate nu mai sînt și 
băgate în seamă. Numai organi
zarea temeinică, numai cartea pe 
care o avem acasă adnotată de 
mîna noastră și pe care o reci
tim sau consultăm la ceasul din 
zi sau din noapte pe care-1 do
rim noi, numai cînd avem posi
bilitatea să nu mai lucrăm după 
manuscrise de acum un secol 
pentru că acestea ne sînt la în- 
demînă prin mijlocirea tiparului, 
ne putem vedea serios de treabă. 
Trebuie să recunoaștem, o dată 
deschis, că avind o literatură bo-

ne amăgim absolut de Ioc că am 
scos. în decurs de șapte ani un 
dicționar enciclopedic în patru 
volume căci acesta nu e practic 
utilizabil (vezi criticile care i 
s-au adus). Dacă considerăm că a- 
vem numai zece mii de intelectu
ali care se ocupă nemijlocit cu li
teratura (scriitori, editori, critici, 
profesori, studenți, elevi) trebuie 
să ne gîndim că în bibliotecile 
acestora trebuie să se afle la un 
loc, la fiecare din ei, cele cîteva 
istorii ale literaturii române scri
se pînă în prezent, precum și au
torii români compleți. Dacă de 
mai mulți ani încoace toată lu
mea e de acord, oral și în scris, 
că trebuie să edităm grabnic Is
toria literaturii a lui G. Călines
cu și totuși opera continuă să nu 
apară, atunci nu putem spune că 
avem de a face cu o bună orga
nizare a literaturii române. Cînd 
numai la București cîteva sute 
de studenți sînt nevoiți să facă 
coadă Ia cele două exemplare ale 
Istoriei lui Călinescu și la 
alte opere aflate la Biblioteca 
Facultății de limbă și literatură 
română e absurd să pretindem 
ca acești studenți să citească in
tegral această operă și al
tele. Să fie clar : în biblioteca se 
string documente și se prepară 
ediții, acasă, cu cărțile pe masă 
subliniate și recitite, se fac exe
gezele si se meditează la alte 
opere. Cu opere alese nu se 
poate cunoaște o literatură în 
toată amploarea și intimitatea ei, 
nu se poate face o educație a 
acestei literaturi, nu se poate 
pretinde prea mult în viitor de 
la această literatură. Dacă lite
ratura nu cunoaște planuri, cu 
atît mai mult nu cunoaște planuri 
minimale.

E timpul ca instituțiile și oa
menii răspunzători de destinele 
literelor românești să treacă la 
acțiune sistematică. In acest sens 
se pot purta dezbateri și hotărî 
planuri ferme care să și înceapă 
să se traducă în faptă.

Sumar vorbind, o literatură e 
bine organizată cînd folosește 
chibzuit următoarele trei mij
loace :

— editarea și reeditarea ;
— antologia ;
— istoria literari.
Cum nu avem pînă la ora ac

tuală nici un autor complet edi
tat, va trebui ca în prima etapă 
să se stabilească cel puțin o listă 
de douăzeci sau treizeci de au
tori pe care în decurs de zece 
ani, să zicem, să-i avem inte
grali în bibliotecile noastre per
sonale. în acest sens există o ex
periență care va trebui folosită, 
sînt și destui autori aproape com
plet editați ale căror ediții vot 
trebui reluate și completate. Un 
autor e editat complet cînd în 
șirul de volume dedicate operei 
lui se află întreaga operă, de la 
debut pînă la ultima epistolă cu
noscută, volume în care, bineînțe
les. Intră șl întreaga iconografie

exegeților. Nu avem o antologie 
a nuvelei românești, a schiței, a 
sonetului, a eseului, a comediei, 
a absurdului folcloric și a celui

altfel Istoria lui Călinescu a în- 
tîmpinat la apariție cele mai ve
hemente critici și oare nu mai 
întîmpină și astăzi căci altfel ce 
ar explica nereeditarea ei atît de 
mult dorită ?

Castelul Bran, primăvara
Foto: SORIN DAN

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR

•
 (cinemascop)

rulează la cinematograful Pa
tria (orele 10 ; 12,15 ; 14,30 ;
16,45 ; 19 ; 21,15) ; Victoria (o- 
rele 8,30 ; 10,45 ; 15,30 ; 18 ;
20,30), Modern (orele 9,30; 
11,45 ; 14 : 16,30 ; 19 ; 21,30).

OBSESIA
V rulează la Republica (orele 9 ; 

11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15) ; 
Capitol (orele 8,45 ; 11; 13,30 ;

A 16 ; 18,30 ; 21).
EA VA RÎDE

rulează la Feroviar (orele 10 ; 
A 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15),

Excelsior (orele 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20,15), Festival (orele 

• 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).
BALUL DE SÎMBĂTĂ SEARA 

rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,30 ;

• 20,45).
EL DORADO (cinemascop)

rulează la Gloria (orele 9 ; 
A 11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
w Tomis (orele 8,30—16 în conti

nuare 18,30—21).

•
 SINT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
(cinemascop)

rulează la Miorița (orele 9,15 ; 
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

• SFÎRȘITUL AGENTULUI W. 
4. C.

rulează la București (orele 9; 
• 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21).

ZILE DE VARĂ
rulează la Melodia (orele 9; 

• 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45).
BLESTEMUL RUBINULUI 
NEGRU

•
 (cinemascop)

rulează la Lumina (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45),
Cotroceni (orele 15,30 ; 18 ;• 20,30).

GIOCONDA FĂRĂ SURÎS 
rulează la Central (orele• 11,15: 13,30; 16: 18,30. ‘

PRAȘTIA DE AUR 
rulează la Union (orele

•
 20,30) Popular (orele

18 ; 20,30).
SFÎNTUL LA PINDA

rulează la Doina (orele

o;
20.45).
15,30; 

15,30;

11,30;

HARALAMB ZINCĂ

SJIMIJ

KING
- ROMAN -

Mihai Miroiu, vameș în portul Constanța, sosește în București 
pentru a-și petrece concediul. Se instalează în casa mătușei 
sale. Eufroslna 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-una 
din zile, Mihai Miroiu dispare în chip misterios. Cazul 1 se 
încredințează tînărului căpitan de miliție, Liviu Roman.

Dună primele cercetări, moartea subită a Eufrosinei Banescu, 
apoi unele întîmplărî ciudate cu Virginia Munteanu complică 
brusc situația.

— Nu, niciodată ! .
După o clipă de ezitare, necunoscutul îi atrase atenția .
— Bagă de seamă e în interesul dumitale.
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99 Noi aducem ploaia pe ogor“
(Urmare din pag. I)

— Da, confirma, inginerul 
Vasile Marinescu și Sabri 
Emurla, președintele coopera
tivei agricole de producție din 
Cobadin, cu tinerii ducem a- 
cum tot greul fiindcă avem 
de muncă și ziua și noaptea și 
ei sînt capabili să reziste fără 
dificultăți unor asemenea so
licitări.

Așadar, ziua și noaptea. Asta 
îmi amintea de tînărul moto- 
pompist Gheorghe Cîju de la 
Palazu Mare. O zi și o noapte 
el nu s-a dezlipit ae motor a 
cărui bună funcționare trebuia 
să o asigure fiindcă reglarea 
debitelor sistemului de irigații 
Ovidiu îngăduise folosirea u- 
nei cantități apreciabile de apă 
de, la culturile de legume, de 
trifoliene, de borceag și de 
fin al cooperativei.

■

TEATRE

— Tremuram de frig, recu
noștea el după aceea, și mi se 
făcuse o foame nemaipomeni
tă dar mă gîndeam la anima
le și la faptul că nimic n-ar 
putea răscumpăra acum o în
trerupere de cîteva ceasuri a 
motopompei așa că mă încăl
zeam din cînd în cînd mutînd 
țevile ca să ud cît mai mult. 
Mi se părea numai că timpul 
trece prea domol și că norme
le de udare sînt grozav de 
mari și că din cauza asta eu 
fac prea puțin.

îmi dau seama că dificul
tatea împrejurărilor n-a spe
riat aici pe nimeni.

„Comandamentul județean 
pentru combaterea efectelor 
secetei din care face parte și 
un secretar al comitetului ju
dețean — ne spunea Ioan Po
pescu, prim-secretar al comi
tetului județean Constanța al 
U.T.C., a stabilit o serie de 
măsuri cu privire la folosirea 
rațională a terenurilor amena
jate pentru irigat și asigurarea 
furajelor pentru hrana anima
lelor. Integrarea tinerilor din

județul Constanța, mobilizați 
de organizațiile U.T.C. la e- 
fortul comun pentru aplicarea 
acestui ansamblu de măsuri 
se face simțită pretutindeni la 
Horia, la Pantelimon, la Valul 
Traian precum și în alte părți 
sute de tineri au luat parte la 
udarea grădinilor de zarzavat. 
Pentru zilele care vor urma 
sînt organizate largi acțiuni 
patriotice cu tinerii. La Cer- 
chezu tinerii vor instala con
ductele necesare pentru iriga
rea unor noi terenuri ; la Ali- 
manu, Oltina, Carvăn, Ne- 
greni, Rîmnic, Fîntînele, la 
Vulturu, Nistorești, Siliștea, 
la Băneasa, tinerii vor uda prin 
muncă patriotică grădinile de 
zarzavat, viile, pomii, vor plivi 
culturile legumicole".

Arșița n-a speriat aici, în 
Dobrogea secetoasă prin tra
diție, pe nimeni. N-a făcut 
decît să apropie oamenii în 
numele principiilor muncii noi 
împotriva amenințărilor natu
rii, împotriva arșiței.

T. MIRCEA

•
 13,45; 16; 18,30; 20,45), Buzești
(orele 15,30; 18; 20,30).
EDDIE CHAPMAN, AGENT

•
 SECRET

rulează la Grivița (orele 9; 
11,45; 1430; 17,30; 20.30), Fla- 

• mura (orele 9 ; 11,45 ; 14,30 ;
17,30 ; 20,30).

CU TOATA VITEZA, ÎNAINTE! 
rulează la înfrățirea (orele 

• 15,30; 18; 20,15).
UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 

rulează la Dacia (orele 9—15,45 
• în continuare. 18,15 — 20,30).

TOPKAPI (cinemascop)
rulează la Bucegi (orele 9; 

• 11,30; 15.30- 18; 20,30). Giulești
(orele 15,30; 18 ; 20,30).

AM INTlLNIT ȚIGANI 
FERICIȚI

•
 rulează la Unirea (orele 15,30; 

18).
HOCUS-POCUS

•
 rulează la Lira (orele 15,30—18; 

20,30).
NOAPTEA NUNȚII ÎN PLOAIE

•
 rulează la Drumul Sării (orele 

15; 17,30; 20).
VIAȚA ÎN DOI

rulează la Floreasca (orele 9; 
• 11,15: 13,30- 16: 18,15; 20,30).

CAUTAȚI idolul
rulează la Volga (orele 9,30— 
16 : 18.30).

W TREI GRĂSUNI (cinemascop) 
rulează la Volga (orele -20,45).

•
 PENTRU CÎȚIVA DOLARI
ÎN PLUS (cinemascop) 

rulează la Aurora (orele 8,30; 
11,30: 14.30; 17,30! 20,30). Fla- 

• căra (orele 15: 17.45: 20.30).
EROII DE LA TELEMARK 
(cinemascop)

•
 rulează la Moșilor (orele 15.30; 

18; 20,30).

— Sînt un otn cinstit
— Miroiu te iubește—
— Stat un om cinstit, M apăr» ea.
— Dacă ne ajuți, ți-1 redăm. Altfel, fi scoatem sufletul. Nu da 

cu piciorul ta fericire...
— Nu mă interesează—
— Nu păgubești statul eu nimic.
— Stat un om cinstit ..............
_  Nu-ti dai seama că-1 condamn! pe Miroiu la moarte 7 Pe 

singurul bărbat care te iubește și vrea să te la de nevastă.
Cuvintul „moarte" o tafloră. II văzu dtatr-o dată pe MțroiU 

tatr-un lac de singe. O cuprinse un tremur nervos ; în liniștea 
odăii 1 se auzea clănțănitul dinților. Bărbatul veni spre dînsa. 
S-ar fi ferit dar nu găsi ta ea putere să se clintească. O apucă 
de bărbie și-i lnSlț» capul ; avea o mină cu degete uscate șl rect 
Instinctiv, Virginia Munteanu închise ochii.

— Deci nu vrei să ne ajuți t
— Sînt un om cinstit
— Bineee..'. și Miroiu care-și Închipuia că-1 Iubit... Peste un 

ceas nu va mai fi ta viață— Deci— ?
— Puteți să mă omorîți și pe mine, murmură ea.
Necunoscutul se retrase spre masă să-și ia aparatul.
— Nu, pe dumneata ta nici un caz nu. In schimb, știm de la 

Miroiu că ai un nepoțel... copilul fratelui dumitale... la are țu 
ca la lumina ochilor... Ascultă bine ce-U spun acum : dac» nu 
vrei să-1 salvezi pe Miroiu e treaba ta... Insă dacă sufli o vorbă 
Miliției, te-ai ars... Nu pe tine te ucidem... ar fi o pedeapsă 
ușoară, ci pe nepoțelul dumitale... Mai bine acceptă ce-ti propun.

Drept răspuns, necunoscutul auzi un ris stăpînit; i se păru că 
vine din apartamentul vecin. Se lămuri însă ta clipa următoare, 
cînd rîsul femeii deveni un hohot nestăvilit. Reacția îl surprinse, 
împietri pentru o clipă : fără să se ridice de pe marginea reca- 
mier-ului, femeia rîdea ca ieșită din minți. Hohotele ei demen
țiale îl speriară. căci ar fi putut să fie auzite. Apuca aparatul si 
ieși în fugă din garsonieră. Nu observă însă că. ta urma sa, ușa 
nu se închisese bine.

8
Ieșind din lift, Llviu zări ușa de la garsoniera Virginiei Mun

teanu întredeschisă. O apucă fulgerător pe Lili de cot: ea în-
Stai Saiac?efir ceru^^Lili nu-1 ascultă și sa luă după dineul.
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Sîmbătă 11 mai 1968
Opera Română OTHELLO ora 

19.30 ; Opereta SÎNGE VIENEZ 
ora 19.30 ; Teatrul National Sala 
Comedia REGINA DE NAVA- 
RA ora 19.30 : Sala Studio CAS- 
TILIANA ora 19,30 ; Teatrul de 
Comedie UN HAMLET DE 
PROVINCIE ora 20; Teatrul 
Lucia Sturdza Bulandra Sala 
Schitu Măgureanu MOARTEA 
LUI DANTON ora 20 Sala Stu
dio SFTNTUL MITICA BLATI-

NU ora 20 ; Teatrul Mic TANGO 
ora 20; Teatrul C. I. Nottara 
Sala Maeheru O CASA ONORA
BILA ora 19,30; Sala Studio 
CAFENEAUA CAMELEONI
LOR ora 20 ; Teatrul Giulești la 
Sala Palatului MARTORII SE 
SUPRIMA ora 19.30; Teatrul 
Evreiesc de Stat IVANOV ora 
20 ; Teatrul Ion Creangă ADRE- 
SANȚII NECUNOSCUT! ora 
9,30 si 18; Teatrul Țăndărică 
Sala din Str. Academiei VRĂJI
TORUL DIN OZ ora 17.

TELEVIZ I U N E
I
I

SÎ.MBATA 11 MAI

17,30 — Pentru școlari : 
Noile aventuri ale echi
pajului Val-Vîrtej : 
„Aventură în nord" (II) 
18,00 — Telejurnalul 
de seară
18.20 — Buletinul 
teorologic 
— Publicitate 
Fotbal : 
U.R.S.S.—Ungaria 
Transmisiune de 
Moscova 
In pauză : Desene 
mate.
20.15 — Tele-enciclope- 
dia
21.15 — „Vom reveni... 
peste 6 luni"
21,25 — Film serial: 
„Răzbunătorii"
22.15 — „Eu... și micul 
ecran*
23,00 — Parada vedete-

lor : Amalia Rodriguez
• 23,15 — Telejurnalul de 

noapte

DUMINICA 12 MAI 1968

me-

la

ani-

Prudent, Roman împinse ușa, apoi Intră. încă din pragul vestibu
lului o rări pe Virginia Munteanu — ședea pe marginea recamie- 
rului, sprijinindu-se cu palmele de genunchi și plîngea : „Ce idee ! 
Stă pe întuneric reacționă căpitanul. Zise :

— Bună seara !
Nu primi nici un răspuns. Descumpănit, Roman aprinse lu

mina, mai tatîi în vestibul, apoi în cealaltă încăpere. în urma lui, 
Lili pricepu că trebuie să închidă ușa.

— Tovarășă Munteanu...
Femeia nu-i răspunse de parcă nici nu l-ar fi observat. Plîngea 

cu ochii fixați în colțul odăii.
Lili se lipi îngrijorată de Llviu șl îndrăzni să-i șoptească :
— Femeia asta a suferit un șoc nervos... E în plină criză.
Nici la auzul șoaptelor ei, Virginia Munteanu nu reacționă în 

nici un fel — continua să plîngă nestăpînit, sec. nervos, fără lac
rimi. Răvășit de spaimă, chipul ei îmbătrînise brusc.

— Cel mai bun lucru e să chemi urgent „Salvarea , îl sfătui 
Lili.

Roman nu se clinti din loc. Spera totuși că va fi recunoscut. 
O strigă în cîteva rînduri pe nume, dar rezultatul fu același.

— Cheamă „Salvarea- !
De astă data, Roman o ascultă. Aparatul se găsea în apropierea 

sa, „Ce schimbată e, constată el, de nerecunoscut..; Ce s-o fi 
petrecut? De la Bancă a plecat doar încrezătoare**. Vorbi la te
lefon anume cu glas tare, închipuindu-și că astfel ar putea s-o 
smulgă pe Virginia Munteanu din ghearele crizei. De la „ Sal
vare** i se răspunse că se va trimite urgent o mașină.

Plînsul bolnavei nu mai contenea. Lili vru să se apropie de 
ea s-o mîngîie, el o opri.

— Parcă și-ar fi pierdut simțurile, observă Roman. Nu ne aude, 
nu ne vede...

— Mi-e tare milă de ea...
Se lipi din nou de el căutîndu-1 ocrotirea. Privind-o. lui Roman 

îl păru rău că o luase după dînsul. Lili nu-și ascundea îngrijo- 
rarea. Poftim în ce o virîse ! Cine însă ar fi putut ghici că 
lucrurile vor lua o asemenea întorsătură ? Ii apucă mîna și i-o 
strînse, ca și cînd ar fi vrut să-și ceară iertare. Rămăseseră așa 
nemișcați, urmărind plînsul nestăvilit al bolnavei, pînă cînd își 
făcu apariția medicul „Salvării" însoțit de un sanitar. Roman se 
legitimă, apoi îl rugă pe cît va fi posibil să ocolească parchetul, 
să calce numai pe covor. Sanitarul rămase în vestibul. Medicul 
se opri în fata Virginiei MuTrt**’nu, o cercetă fără s-o atingă.
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8.30 — Ora exactă. Cum 
va fi vremea ? Gimnas
tica de înviorare.
8.40 — Pentru copii și 
școlari
10,00 — Ora satului
11.30 — Concert Simfo
nic
14,00 — Telejurnalul de 
prînz
14,15 — Zig-Zag — Te- 
lemagazin duminical, 
transmisiuni sportive
19.30 — Telejurnalul de 
seară
19,50 — Telesport

• -20,15 — Soliști de muzi
că populară româneas
că la cererea telespec
tatorilor.

• 20,35 — Desene anima
te

• Cronică duminicală
• 20,50 — Opus... Pocus 

Nr. 2 de Valeriu Laza- 
rov. în distribuție : 
Stela Popescu, Anda 
Călugăreanu, Marina 
Voica, Florin Piersic, 
Ion Dichiseanu, Aure
lian Andreescu, Cornel 
Fugaru, Mihai Dumbra
vă, Doina și Cornel Pa- 
trichi, Ruxandra Raco- 
viță. Ion Tugearu, și 
Dem Rădulescu. Acom
paniază formațiile „Sin
cron" și Paul Ghențer. 
Regia Valeriu Lazarov.

• 21,40 — Film artistic : 
„O familie excentrică" 
comedie cu Charles 
Boyer, Louis Jourdan, 
Linda Christian.

• 23,15 — Telejurnalul de 
noapte.

It
I
I
I
I
I
I
I

.1

— „Stupoare", auzi Roman diagnosticul medicului. Poate nu 
știți, dar e denumirea unei boli de nervi. Trebuie internată. O 
luăm...

— Mda, rosti căpitanul mohorît. Deci e grav...
— Am să-i fac o injecție... se va liniști... nu știu pentru cît 

timp... Nu pot să-ml dau seama cum va evolua criza... Nu sînt 
de specialitate. E nevoie să se afle sub observația specialiștilor, 
așa că o luăm...-

— Nu se va împotrivi ?
— După injecție, cu siguranță nu...
Intr-adevăr, după injecție, Virginia Munteanu încetă să mai 

plîngă, privirile însă îi rămăseseră la fel de fixe. Medicul o luă 
de braț, rugînd-o să se ridice și să-1 urmeze. Spre uimirea ofițe
rului, Virginia Munteanu îi dădu ascultare : se ridică ușor, de 
parcă ar fi intrat într-o ciudată stare de imponderabilitate. îl 
privi pe Roman în treacăt, ca pe un om invizibil.

— La spitalul 9 ? întrebă Roman în șoaptă.
— Da 1
— Aș vrea s-o conduc eu, se oferi Lili. Ochii ei mari, plini de 

milă, se uitară rugători către iubitul ei.
— Dacă doctorul îți permite...
Medicul nu se împotrivi. Roman îi dădu la repezeală numărul 

de telefon al Virginiei Munteanu.
— Nu plec de aici... Cum termini internarea, mă suni.
Ieșiră pe palier. Din fericire, la ceasul acela era pustiu. Roman 

îi ajută să ia liftul, apoi se reîntoarse în garsonieră. II căută la 
telefon pe locotenentul major Nisipeanu și-1 rugă să vină urgent 
în cartierul Pieptănari.

Se așternu o tăcere adîncă. Rămase lîngă aparat gînditor, cu 
brațele încrucișate, privind acolo unde, pînă nu de mult, șezuse 
stăpîna garsonierei. încercă iar să intuiască ce ar fi putut să se 
petreacă cu Virginia Munteanu din clipa plecării ei de la Bancă.

Am vorbit ci dînsa... Era calmă, mulțumită de soluția propusă 
de mine. Miroiu îi fixase întîlnirea seara, între 10 și 11...

Se plesni brusc peste frunte. Virginia Munteanu fusese trasă pe 
sfoară conform formulei: „Așteaptă-mă la zece că eu vin la 
nouă**. Nu se îndoia că femeia primise vizita lui Miroiu sau a... 
altcuiva. între cei doi trebuie să fi avut loc o discuție. Oare discu
ția asta să-i fi provocat femeii șocul nervos ? N-ar fi fost exclus. 
Recunoștea, în sfîrșit, că se găsea în fața unei afaceri care merita 
toată osteneala.

(continuare in numărul de miercuri)
• 60 •
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cîteva amintiri care să e- 
voce personalitatea artisti
că a Iui C. I. Nottara.
Nottara se leagă cele mal 
bătăi ale inimii și cele 

zboruri alo imaginației
noastre.

Bătrînul acesta puțintel și co
chet, care străbătea repede piața 
teatrului, îmbrăcat cu vetustă 
eleganță, cu inele domnești în 

’ degete, și floare de aur la cra
vată, totdeauna ras și proaspăt 
cănit, era amintirea celei mai 
formidabile forțe care a trecut

Pentru aceasta ne-am adresat academicianului

VICTOR EFTIMIU

prin teatrul românesc, o apariție 
rară în însăși arta dramatică 
universală. Poate, chiar un fe
nomen unic în toată această lume 
care pîlpîie și se trece repede, 
amestec de geniu și nebunie, 
vâlvătăi© de curcubeu prefăcută 
prea curînd în flacăra verzuie 
a cimitirelor. El a durat, solemn 
și metalic numai p© scenă, șase 
decenii. Cînd mi so plîngea că 
îmbătrânește, că îi e frică de 
moarte, îi dădeam ca exemplu 
— și ochii i se luminau Sntr-un 
surâs copilăresc — un actor en
glez care a jucat pe Sylock la o 
sută de ani.

Cu Nottara a murit cel mai 
mare din marea generație. Ge
nerația,' venind după Matei Millo 
și Pascally, a lui Grigore Mano- 
lescu, Ion Anestin, lancu Pe
trescu, Vasile Leonescu și-Aris- 
tizza. Corespunzînd fraților Mo- 
nnet și Coquelin, lui Leloir, de

„Smulgîndu-ne din cercul puterilor latente
(Urmata din pag. 1)

ne
plantîndu-Ie 

parc. In 
tufă de

zambilelor

gă de pluritatea coordonate
lor în care cultura elevului 
ploieștean îșî manifesta exis
tența (pentru cîteva momente 
și vocea s-a avîntat, atunci, la 
microfon, atacînd o arie...) Pa
siuni întreținute, alimentînd 
acum tentații. Cadrul didac
tic universitar cu care stau de 
vorbă nu mai are totuși vreme 
sâ ofere propriilor receptoare 
rămase deschise, volume imen
se de informație extra-profe- 
sională.

— Este prezent în orice 
situație pericolul superficiali- 
zării. încercând să-ți satisfaci 
atît de multe plăceri spiritua
le posibile, riști să rămîi de 
fapt exterior lucrurilor. A- 
pare o soluție la îndemînă. 
Să cultivi cunoașterea marilor 
spirite de sinteza, prin ei iz
butind să pătrunzi în profun
zimea artei adevărate. De ace
ea, îmi place foarte mult Ion 
Barbu.

Aerul de primăvară 
fură vorbele, ; “ 
între pomii din 
fața băncii o 
magnolii filtrează perseverent 
lumina adresată 
de-alături. „DIN UNGHER A- 
DÎNC UN GÎND / ÎMI ȘOP
TEA CĂ MELCUL BLÎND / 
SUBT MORMÎNT DE FOI, 
PE-APROAPE / CHEAMĂ O- 
MUL SĂ-L DEZGROAPE..."

Mi se pare că avem în Ion 
Barbu singurul exemplu din 
istoria culturii de după re- 

' naștere, unde interferența 
intre omul de știință și artist 
este deplină. Ion Barbu și Dan 
Barbilian au rămas nume de 
rezonanță în domeniile în care 
s-au impus, realizîndu-se egal 
în amîndouă. Au existat și exi
stă încercări de a identifica 
în activitatea unor astfel de 
oameni — savanți de presti
giu și, în același timp, poeți 
remarcabili — rezultanta mun
cii generoase căreia s-au 
consacrat. Concluzia este de-a 
dreptul spectaculoasă. Ei au 
demonstrat că există o legă
tură directă între știință și 
artă, că limitele dintre ele se 
dovedesc a fi convenționale, 
elementele fundamentale din 
știință și artă manifestîndu-se 
coerent.

îmi vin în minte exemple 
din istoria culturii. Ele apar
țin în egală măsură științei. 
Poetul persan Omar Khayyam, 
de pildă, autorul celebrelor ru- 
baiate. A fost în aceiași timp 
un algebrist de valoare, om) 
de știință, filozof. Apropierea, 
contactul științei dă nuanță 
aparte poeziei pe care a scris-o.

Ion Barbu, ca să revenim la 
realizează după părerea mea 

ceea ce un Kepller sau Newton

Tehnica se însuseste in anii de scoală
O originală expoziție este 

găzduită în aceste zile în ho
lul Muzeului tehnic din Ca
pitală. Exponenti — elevi ai 
școlilor profesionale, tehnice 
și ai liceelor de specialitate, 
aparținătoare Ministerului 
Construcțiilor de Mașini și 
Ministerului Minelor. Expo
nate — mașini unelte și a- 
gregate reduse la scară, plan
șe și machete executate cu 
inventivitate și o desăvîrșită 
măiestrie de elevi — viitori 
muncitori calificați, tehnici
eni și maiștri în aceste sec
toare cheie ale economiei na
ționale.

într-o scrisoare adre
sată redacției noastre, MI- 
TREA MIHAI, din Cluj 
ne-a rugat că-i prezentăm

2l_e'-aph'''eseăza; JrTn , irrer mejdiULȘiÂRULut;
Ferandy, Lucien Guitry, Sara 
Bernhard, corifeilor teatrului 
german Levinschy, Zonenthal și 
Kainț, lui Ermette Novelli, Za- 
oconni de Santis, Eleonorei Duse 
lui Irving.

A fost prieten cu Vasile Ale- 
csandri. Caragiale nu i-a fost 
prieten. I-a jucat pe amîndoi.

El aducea și în viața de toate 
zilele aceeași maiestate, aceeași 
muzicalitate a gestului și dis

tincție a vocabularului pe care 
aproape șaizeci de ani le-a pur
tat pe scenă, în aplauzele fana- 
tizate ale galeriei de pe vremuri, 
în admirația calmă și profundă 
a celor de mai târziu.

Nottara n-a fost vulgar nicio
dată. De la suveranul înfățișat 
pe scenă, pînă la anecdota pi
cantă pe care o povestea într-un 
colț de stradă, el înnobila tot ce 
atingea. Sute și sute de roluri a 
jucat Nottara de la melodramele 
de acum 80 de ani, pînă la per
sonajele moderne ale pieselor de 
după primul război mondial, 
în ultimii săi ani Nottara juca 
tot mai rar și tot mai frumos. 
Suferința îl spiritualizase. Fiecare 
rol avea ceva de dincolo de via
ță, fantomatic și gingaș. Basmul 
s-a sfârșit... Fantasmagoria s-a 
închis. I s-au deschis acum cîm- 
piile Elizee...

ar face în știința planetelor. El 
construiește un univers alcă
tuit din părți bine precizate, 
între care există o strînsă de
pendență, care se luminează re
ciproc. Barbu nu este un ilus- 

. trator. Ci ne convinge de sin
teza reușită a mai multor ele
mente, distincte, aparent dis
parate și totuși izbutit sudate : 
înțelepciunea noastră populară 
— în ce are ea mai adînc și 
substanțial — temperamentul 
vulcanic, oriental al autoru
lui și formația lui științifică ri
gidă, verificată, demonstrată.

...Sorb, fără să-mi dau seama, 
din lirismul momentului. In 
urechi își fac loc armonii a- 
parte, cu rezonanță de seism.

Fotografia autorului

Privirea îți este atrasă de 
la intrare de mecanismele 
complicate pentru ochiul pro
fanului, ale instalației de fo
raj 3 D H 200 A. Strălucirea 
nichelajului, perfecțiunea 
execuției, precizia cu care 
funcționează sînt la înălțimea 
modelului distins la Tîrgul 
internațional de la Leipzig în 
1964 cu medalia de aur. Au
tori — elevi ai Grupului șco
lar profesional și tehnic de 
pe lîngă Uzina „1 Mai“ Plo
iești. In apropiere, așezat pe 
un postament solid, un strung 
Carusel și alte tipuri de

strunguri executate de elevii 
școlii profesionale de pe lîn
gă Uzinele „23 August". Și 
parcă pentru a atenua so
brietatea acestor complicate 
mașini-unelte au fost așezate 
alături două miniaturi : o 
mașină de cusut „Ilenuța“, 
descendentă a originalei 
„Ileana" și o mașină de spă
lat rufe „Alba-Lux“ executa
te de elevii școlii profesiona
le din Cugir.

Viitorii constructori de uti
laj minier, și viitori mineri, 
trimițînd în expoziție modele 
reduse la scară, reprezentînd

complicatele procese tehnolo
gice de extracție și prepara
re a hiinereului, au adus par
că ceva din suflul Văii Jiului 
cu tradițiile sale de muncă 
eroică. Iată o cameră de aba
taj și macheta unor lucrări 
de construcții miniere (stra
tul III, blocul IV de la ex
ploatarea minieră Lupeni), o 
planșă executată de elevii 
Liceului industrial minier 
Petroșani — reprezentînd in
stalația complexă pentru 
săparea puțurilor de mină etc.

Originalitatea acestei expo
ziții constă în durata ei; va

ASTĂZI ÎNTREBĂRILOR PE CARE TINERII

O cititoare a ziarului

nostru, Rusu Gabriela

din Moldova Nouă vrea

să știe care sînt cauzele

apariției „gigantismului*

și „piticismului" Ia om.

„Ambele fenomene sînt niș
te stări patologice. Gigantis
mul este o afecțiune caracte
rizată printr-o dezvoltare 
exagerată în lungime a cor
pului cu depășirea limitei su
perioare, corespunzătoare 
sexului și vîrstei în perioada 
de creștere. Poate apărea la 
orice vîrstă în tot timpul 
creșterii, fiind mai frecvent 
la prepubertate și pubertate. 
Boala evoluează în perioade 
lungi de timp, creșterea exa
gerată în lungime apare la 
toate segmentele corpului : 
cap, trunchi, membre. Acti
vitatea nervoasă superioară 
este tulburată în grade dife
rite : bolnavii pot avea une
ori imaturitate neuropsihică, 
sînt copilăroși, au idei de per
secuție, complexe de inferio
ritate și stări de melancolie, 
în evoluția bolii apar tulbu
rări endocrine dintre care 
cele mai frecvente sînt cele 
gonadice (hipogenitalism). E- 
tiologia (cauzele) gigantismu-

„DIN CEAS, DEDUS, ADÎN- 
CUL ACESTEI CALME CRES
TE, / INTRATĂ PRIN OGLIN
DA ÎN MÎNTUIT AZUR, / TĂ
IND PE ÎNECAREA CIRE
ZILOR AGRESTE / IN GRU
PURILE APEI UN JOC SE
CUND, MAI PUR".

— Poezia lui Barbu ni se o- 
feră cu o densitate neobișnui
tă, fără precedent. Poemul pe 
care-i practică este de fapt o 
teoremă. Termenii științifici la 
care recurge condensează lu
crurile, asigurîndu-le acel plus 
de valoare, particulară — da
torită concentrării Aici și cred 
că trebuie căutată explicația 
unor deficiențe sesizabile în 
exegeza asupra operei poe- 

lui este insuficient cunoscută, 
unele forme clinice pot avea 
ca substrat hiperplazia celu
lelor eozinofile hipofizare și 
adenomul eozinofil hipofizar, 
(înmulțirea exagerată a celu
lelor care secretă hormonul 
somatotrop de creștere). în 
alte cazuri clinice se presu
pune existența unor dere
glări hipotalamice (nervoase) 
care la rîndul lor pot provo
ca dezordinea echilibrului 
funcționalității glandei hipo-

dr. ECATERINA

MILEA
asistent universitar la catedra 
de endocrinologie a I.M.F. — 

București

fize. Aceste forme clinice de 
obicei apar după unele boli 
infecțioase din faza copilăriei 
(tuberculoză, febră tifoidă, 
scarlatină). Patogenia bolii : 
excesul de hormoni de creș
tere secretat la nivelul hipo- 
fizei produce o activitate a 
zonelor encondrale (osoase) 
care nu sînt osificate, avînd 
ca urmare creșterea exagera
tă în înălțime. Profilaxia: 
nu este întă suficient preci
zată deoarece nu se cunosc 
bine condițiile și factorii Care

a

tului. Poetul Ion Barbu nu este 
doar poet. El este cum bine 
se știe, matematicianul-poet 
și tot atît de adevărat, poetul- 
matematician. Iar în lipsa unei 
formații științifice a exegetu
lui, am convingerea că inter
pretarea unei astfel de opere 
rămîne nu numai dificilă, ci 
chiar inaccesibilă.

în biblioteca sa personală 
exemplarul ediției de lux din 
1930 a cărții 
ține companie 
specialitate 
au găzduit 
semnate de 
locutor. Am 
mină fascicole 
ticole din două reviste. Una

„Joc secund", 
revistelor de 

străine care 
deja lucrări 
tînărul inter- 

avut în 
cu aceste ar-

BIOGRAFIILE

JUDEȚELOR (V)

județul de acum 
il țarii — se con-

Vrancea — rezonanță de stîncă, 
început de odă.

Vrancea — arc carpatin, sim
bol al forței, Mioriță sub două 
sute de înfățișări, fîntini cu apă 
vie prinse în cuirase și împleti
turi tricolore.

Vrancea — seminție dacică, îm
părăție bachusiană.

Vrancea — in memorlam — 
Ștefan cel Mare, Unirea Princi
patelor, Mărășești.

Vrancea — pămînt și cer, cer 
și munți și păduri, și câmpii, și 
ape, și rîuri, picior de plai, gură 
de rai.

Vrancea — j 
trup din trupul țarii 
turează ca o unitate viabilă și 
echilibrată, cu resurse bogate 
care permit o dezvoltare social-e- 
conomică rapidă și armonioasă.

Vrancea — spațiu firesc în care 
se află cuprinse energiile cele mai 
felurite, cele mai variate. Pădu
rile se întind pe o suprafață de 
175 mii hectare ceea ce înseamnă 
700 de mii metri cubi de masă 
lemnoasă anual. Viticultura în
sumează o suprafață de 30.500 
hectare ; Odobeștii, Panciu, Co- 
teștii, podgorii recunoscute în 
țară și peste hotare ca a- 
vînd acoperire în aur — este 
a doua mare bogăție a județului. 
Privite din cîmpie clădirile com
plexelor prelucrătoare de vinuri 
înecate în verdeața podgoriilor 
par aidoma unor fortărețe.

Vrancea — file din istoria nea
mului românesc. în două rînduri 
Ștefan cel Mare, Domnul Moldo
vei, și-a dus la biruință oștenii 
pe locurile dintre apa Putnei și 
a Milcovului și tot de atîtea ori 
vrîncenii au săvîrșit acte de vi
tejie, Aici, în împrejurimile Foc-

de- 
de

sau 
ca

determină apariția maladiei. 
Este necesar controlul siste
matic al tineretului în peri
oada 13—16 ani pentru a ’ 
pista formele incipiente 
gigantism.

Nanismul hipofizar 
microsonia hipofizară se 
racterizează pTin încetinirea 
sau oprirea creșterii și dez
voltării. în aceste situații zo
nele osoase de creștere per
sistă la vîrste cînd ar fi tre
buit să fie osificate. Aproape 
de regulă este prezentă o 
întîrziere în dezvoltarea or
ganelor sexuale, dar se pot 
asocia și alte tulburări : dia
bet insipid, obezitate, dia
bet zaharat, idioție, epilep
sie. Etiologia se poate rezu
ma la factori infecțioși, toxici 
tumorali, traumatici capabili 
să vatăme glanda hipoflză 
anterioară sau centrii nervoși 
corticosubcorticali care Inter
vin la reglarea secreției. 
Profilaxia : pentru preveni
rea nanismului se iau la fel 
măsuri de combaterea bolilor 
infecțioase, pediatrii fiind o- 
bligați să urmărească dezvol
tarea copilului în cele 6-12 
luni care urmează unei boli 
sau unei intoxicații grave. 
Tratamentul curativ va ur
mări să înlăture factorii care 
dereglează sistemul neurohi- 
pofizar. Totodată să se utili
zeze o medicație adecvată 
care să stimuleze creșterea 
și să corecteze celelalte' tul
burări endocrine.

apăruse în Statele Unite, cea
laltă în Italia.

în rafturi la aceeași biblio
tecă s-au aliniat 30 de 
volume cu același titlu : 
„ION BARBU — COSMOLO
GIA JOCULUI SECUND" 
ieșite de sub tipar la Edi
tura pentru literatură. Exem
plarele cuvenite autorului — 
diplomatul universitar în fizi
că BASARAB NICOLESCU, 
interlocutorul meu de azi.

Ne desprindem de banca îm
brăcată în verde, pornind spre 
ieșirea din parc.

Un releu interior rămîne co
nectat sub tensiunea versului. 
„HIPNOTIZAT DE-ADÎNCA 
ȘI LIMPEDEA LUMINA / A 
BOLȚILOR DESTINSE DEA
SUPRA LUI, AR VREA /SĂ 
SFĂRÂME ZENITUL, ȘI-NNE- 
BUNIT, SĂ BEA / PRIN MII 
DE CRENGI CRISPATE, LI
COAREA OPALINĂ".

șanilor, pe apa Milcovului s-a să
vârșit în fapt Unirea Principate
lor. Aici, Moș Ion Roată, țăranul 
moldovean cu a sa înțelepciune 
îndemna la Unire.

VRANCEA
Vrancea — arc herculean.
Sînt oare vrîncenii chemații de 

acum să întindă arcul mitic, sim
bol al forței și al istețimii ? Așa a 
și fost. La Mărășești, Monumen
tul Eroilor neamului stă drept 
mărturie, cu ale sale săpături în 
granit, faptelor incandescente de 
arme săvîrșite de către ostașii ro
mâni în .acei ani 1917—1918.

„Pe aici nu se trece", suna 
chemarea rostită din mii de piep
turi. Și nu s-a trecut.

Vrancea — județ al prefaceri
lor și al redimensionărilor. Foc
șanii reintegrat prin decret dat 
de Domnitorul Cuza în 1862, ca
pitala de acum a județului, ca
pătă vizibil de la o zi la alta, de 
la un an la altul, prestigiul unui 
oraș cu pondere industrială. Nu
mai între anii 1965—1967 inves
tițiile afectate construirii unor 
fabrici și întreprinderi prelucră
toare a bogățiilor natural© ale ju
dețului au însumat 160 de mili
oane lei. în anul 1964 intra în 
producție Complexul pentru in- 

tril doar.*, cîteva zile, atîte* 
cite îl vor 11 necnara comi
siei care va alege piesele 
cele mai reușite pentru a fi 
expuse în cadrul expoziției 
naționale „Tehnica se însu
șește din anii de școală" or
ganizată de C.C. al U.T.C. și 
Ministerul Invățămîntului și 
care va fi deschisă la 1 iulie 
într-unul din pavilioanele 
din Piața Scînteii.

In aceste zile și alte minis
tere au organizat asemenea 
preliminarii expoziționale cu 
produsele executate de elevii 
școlilor profesionale, tehnice 
și ai liceelor de specialitate 
care le aparțin în vederea se
lecționării lucrărilor cele mal 
reprezentative pentru a figu
ra în cadrul expoziției națio
nale.

M. V.

Elevi bucureșteni admiră 
lucrările executate de co

legi din alte orașe

(Urmări din pag. I)

zeni, un tren cu ferestrele îm
podobite, legate una de alta 
și vagon cu vagon cu verzi 
ghirlande de brad și brațe 
care fac semne salutînd, de 
bună seamă, spațiul gol peste 
care se arcuiește, punte cu 
demne coloane de susținere, 
viaductul.

— Vă mai aduceți aminte 
imaginea ?

— Desigur. Au fost, în fil
mul acela, multe altele asemă
nătoare : scena sosirii unui 
grup de brigadieri pe șantier, 
refrenul „Bumbești-Livezeni" 
scandat în jurul cîtorva în- 
spăimîntați de asprimea și de 
ritmul înfocat al muncii, 
momentul esențial al străpun
gerii tunelului, scena înmînă- 
rii drapelului oferit de coman
damentul șantierului celei mai 
destoinice brigăzi, metamor
foza în bine a lui Niki Gogu- 
leanu etc. Zic asemănătoare 
în sensul-conform cu realul, cu 
ceea ce era autentic și specific 
vieții de pe șantier. Astăzi 
încă recunosc faptul că sur
prinderea lor ne costa destul 
efort.

— In ce sens ?
— Descopeream, într-un 

fel, cine-verite-ul. Era o 
noutate pentru noi cel puțin 
ca modalitate. Nu ne propu
sesem, pe vremea aceea, nici 
eu și nici echipa cu care lu
cram, să realizăm un docu
mentar, deși acum filmul 
poate fi socotit, în bună mă
sură, document. Voiam să 
facem un film cu tineret, des
pre tineret și pentru tineret, un 
film care să transmită pros
pețimea acelei atmosfere de 
entuziasm indiscutabil, noble
țea muncii unor băieți care 
disprețuiau lenea, pasivitatea, 
lipsa de modestie, de inițiati
vă, necinstea, care aveau, cu 
alte cuvinte, un fond moral 
limpede. Trăind și filmînd pe 
șantier am înțeles și am în
cercat să facem să transpar^ 
pe peliculă freamătul acelor 
zile și nopți de la Borzii-Vineți 
cînd, prin forța împrejurărilor 
echipa de filmare, actori, ope
ratori, regizor, brigadieri deve
neam una și aceeași ființă co
lectivă.

Răsună valea, răsună valeâ 
De la Bumbești la Livezeni 
— A fost o temă care v-a 

pasionat.
— Și care mă pasionează 

încă, fiindcă spiritul șantie
relor naționale ale tineretului 
n-a dispărut.

In adevăr, spiritul acela s-a 
menținut viu. Sute de mii de 
tineri lucrează astăzi pe șan
tierele muncii patriotice, șan
tiere de construcții, împădu
riri, amenajări ale unor sisteme 
de irigații, ale pășunilor, înfru
musețarea drumurilor turistice, 
a așezărilor de pe întreg cu
prinsul țării. Iată locurile 
unde fiecare anotimp a des
coperit cîntecul tinereții flutu
rat pe buze, melodia care 
transmite ritm atîtor brațe 
care știu să poarte uneltele. 
Peste 25000 de tineri din ora
șele și satele județului Mara
mureș, ca să dăm un singur 
exemplu, au participat numai

dustrializarea lemnului. Anul a- 
cesta, ’68, Fabrica de mobilă re
cent terminată va produce : 3 271 
camere „Mugur III", 2 300 ca
mere de zi, 1000 dormitoare și 
n-am epuizat. Gospodarii jude
țului au clarviziune. Impresio
nanta cantitate de lemn (700 000 
metri cubi anual) va trebui folo
sită cît mai judicios. Tot anul 
acesta s-a început construirea, în 
cadrul aceluiași complex, a unei 
fabrici de P.F.L. care va produce 
114 000 tone plăci lemnoase 
anual.

Vrîncenii coboară din munți și 
prelucrează anual 2 500 metri cubi 
cherestea din fag de primă cali
tate. Lemnul, bogăție la puterea 
întîi a județului, arc carpatic, 
punct forte pe care se sprijină în 
rotirea lor pămînturile (4 735 km 
pătrați) orașele (5), satele și lo
cuitorii (351 000) și al cărui nume 
are rezonanță de stîncă, lemnul 
metamorfozat prin forța mașini
lor și a oamenilor, valoare 
materială și spirituală, cîntat, în-

în ultima vreme la acțiunile 
de muncă voluntar-patriotică. 
Ei au plantat 90 000 de 
puieți, peste 3 000 de plopi și 
6 000 de arbuști ornamentali 
pe marginea drumurilor și șo
selelor, au curățat 750 hectare 
de pășune, au transportat 
peste 500 m c de pămînt ve
getal pentru zonele verzi, au 
reparat 15 km de drumuri, au 
amenajat 16 baze sportive noi 
etc. La Covasna, în Mehe
dinți, la Galați, între Dunăre 
și Mare pretutindeni spiritul 
muncii patriotice este viu și 
nepieritor.

— El se transmite, adese
ori, din tată în fiu, ne spunea 
ing. IOSIF FELDMAN de la 
Uzinele de laminate neferoase 
„Laromet" din Capitală. în 
cazul meu, cel puțin, așa stau 
lucrurile. Am făcut parte 
din brigada „Ilfov", de la 
Bumbești-Livezeni, am lucrat 
într-un sector greu. Șantierul 
mi-a rămas în memorie, ca fi-
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ind pentru mulți dintre no. 
cea mai bună școală a curaju
lui, a muncii cinstite, a devo
tamentului pentru o ideie, a 
importanței pe care o are în 
viața unui om credința într-un 
ideal. Idealul nostru era să 
avem o țară înfloritoare și ca 
să înflorească țara avea nevoie 
de calea ferată Bumbești-Live- 
zeni. N-am simțit niciodată 
nevoia unor lămuriri supli
mentare în privința aceasta. 
Trebuia să facem totul, repede* 
și bine, orice tărăgănare ar fi 
menținut distanța pe care o 
voiam spulberată între noi, 
brigadierii, și idealul cătie 
care năzuiam. Intr-o noapte, 
pe la două, ni s-a spus că la 
centrala termică s-a semnalat 
o defecțiune. Era pusă sub 
semnul întrebării alimentarea 
cu energie electrică a oompre- 
soarelor. însemna ca a doua 
zi forța a 2 000 de oameni să 
se irosească în vag. Am pornit 
noaptea printre explozii fără 
să ne lăsăm impresionați de 
strigătele artificierilor, am a- 
juns la uzină și în mai puțin de 
două ore totul reintra în nor
mal. 2 000 de oameni au ve
gheat atunci întrebîndu-se 
dacă vor putea munci fără 
timpi morți în următoarele 18

crustat și înnobilat, da vrînceni- 
lor echilibru, siguranță, 
dine.

Vrancea — împărăție 
si ană, izvoare cu apă vie 
în cuirase și împletituri 
lore, treime din a^zerva în vin a 
țării. La Focșani, unde se înnoadă 
și se deznoadă treburile județu
lui, funcționează un modem Com
binat destinat Vin-exportului. Tot 
aici se află în construcție cea mai 
întinsă și mai atotprimitoare 
cramă din țară, și tot la Focșani 
în viitorii ani coniacul va aduna 
stelele de pe cer.

Vrancea — spațiu firesc, exis
tențe omni prezente, vehiculări 
de bunuri materiale și spirituale, 
școli, profesori, medici, ingineri, 
biblioteci, locuințe. Adunînd la
olaltă sumele ce au fost investi
te între anii 1960—1967 în do
meniul social-cultural numai la 
nivelul orașului Focșani, depășim 
2 500 000 lei.

Vrancea — țară a lemnului, 
țară a refacerii climatului alpin,

certitu-

Bachu- 
prinse 
trico-

ceasuri șl doar nid unul din 
noi nu venise acolo să s© că- 
pătuiască. Nu credeam orbește 
în elan, învățasem să ne sub
ordonăm elanul unui scop 
înalt. Titlul d© „brigadier* 
nu însenina pentru noi 
o vorbă goală. îl purtam 
cu mîndric, conștienți de fap
tul că el semnifică prezența 
unor calități umane deosebite. 
Din cînd în cînd stau de vor
bă cu fiul meu, îi povestesc 
întâmplările acelea care nu 
sînt niște întâmplări oarecare 
ci lecții de viață, și simt cum 
se formează, cum crește în el 
dorința de a avea propriile 
sale întâmplări, asemănătoare 
poate cu ale mele, pe caro să 
le povestească, la rîndul lui, 
într-o bună zi. Cîteodată îmi 
spune : „A^ vrea să văd locu
rile acelea*. Dar parcă numai 
locurile acelea sînt de văzut ?

Nu, desigur. Ar mai putea 
fi văzut șantierul de irigații 
al văii Carasu, în secetoasa 
Dobroge, unde tinerii muncesc 
avînd dinaintea ochilor jerbele 
de apă țișnind din canale, ma
rile arcuri de triumf pe sub 
care vor trece recoltele viitoare, 
ar mai putea fi văzut șantierul 
Combinatului siderurgic de la 
Galați, unde eșaloanele de ti
neri s-au angajat în marea bă
tălie pentru oțelul românesc 
și unde înfloresc, noapte de 
noapte, constelațiile albastre 
iscate din brenerele sudorilor, 
pădurile Vrancei plantate de 
tineri, ar mai putea fi văzute 
parcurile și grădinile și vîl- 

*taia gurilor de cuptor unde 
*^tște metalul ca într-o 

~nică, metalul smuls 
‘**e mtinile tineri-

nnsabili-
ve-

Iu
tul cu.
la Salva-» 
împlinite, al 
țel© proprii, al rest 
tru ipuncă, atitudine., 
născută uneori tocmai din v 
trariul ei în conștiințele unor 
oameni pe care normele vieții 
colective i-au făcut să se des
copere și să se transforme, 
cuprind plasma vie a perenită
ții. Iată ce am dobîndit pe 
șantier. De Ia Bumbești-Live
zeni și Salva-Vișeu pînă la 
belșugul de acțiuni de azi 
atît de numeroase îneît cu 
greu poți alege exemplele, 
trece puntea unificatoare a 
dragostei de muncă și de pa
trie — a înaltelor idealuri în 
spiritul cărora partidul crește 
tînăra generație a țării.

Îmi închipui ascultindu-l pe 
fostul brigadier că trenurile 
încărcate cu metal pentru to
pitoriile hunedorene, cele care 
pleacă de la Satu-Mare de 
pildă, așa cum a plecat deună
zi unul cu 300 de tone, prin 
geometria plană a mersului 
trenurilor, sau printr-o întim- 
plare a străbătut kilometrii de 
cale ferată de la Salva-Vișeu, 
sau dintre Bumbești și Live
zeni. Ar fi o suprapunere fi
rească peste ani. Ar fi întru
chiparea vie a unui răsunet. 
Nu al unei văi oarecare, ci 
răsunetul simbolic al acțiuni
lor tinerilor unei țări întregi.

drumuri de reîntoarcere a lem
nului în munte. Puieții cu rădă
cini în pungi de plastic cres
cuți în cîmpie sînt replantați pe 
mii de hectare „rase", altădată de 
către cei ce au stăpânit cîndva 
aceste locuri.

Drumuri de reîntoarcere a 
lemnului în munte. Una dintre 
cele mai revitalizatoare campa
nii cunoscută în țara noastră se 
întîmplă în aceste zile în Vran
cea. Aceeași oameni care cu o zi 
înainte coborau bușteni spre fa
bricile de la Focșani, Gugești, 
Zăbala încă astăzi urcă puieți de 
brad și paltin cu rădăcinile și 
pămîntul de pe locurile lor de 
baștină în pungi de plastic spre 
înlocuire.

Vrancea — Mioriță sub două 
sute de înfățișări, povestită și 
cîntată în serile și diminețile zi
lelor și nopților de către acei ce 
au păstrat cinstea, hărnicia, por
tul și obiceiurile dacilor pînă în 
zilele noastre și cărora dintotdea- 
una li s-a spus și li se vor spune 
vrânceni. înainte de a urca pe 
Valea Putnei spre Măgura 
beștilor las ne stânga în odihn: 
lor pilcuri de oșteni, mă opres< 
un timp în care simt deasupr: 
capului spada care simbolio în 
seamnă „Pe aici nu s© trece**, m.f 
pătrund semnificațiile și mă pier 
...v. v xî pioasa la Monn

' ~ ” neamului de Îs
izi tr-o închinare 
mentul Eroilor 
Mărășești.

ION CUC
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ZOO!
de AUREL BARANGA

Mielul, fiul oii, prezintă cîteva varie
tăți, restrînse ca număr, dar deosebit de 
interesante prin caracterele lor naturale : 
mielul pascal : mîncat. odinioară, de bo
ieri la Crăciun, mielul turbat, o rudă 
parvenita, ajunsă, prin hazard, vedetă de 
teatru și Mielul blind care suge de la 
două oi. exemplar straniu, asupra căruia 
ne propunem să stăruim.

Mielul blind se distinge prin capaci
tatea sa verificată de a folosi ugere mul
tiple. Expresia consacrată, întrebuințată 
și de noi mai sus, care îi atribuie o fi
liație maternă dublă, e un eufemism : de 
fapt — experiența a dovedit-o cu priso
sință — mielul blind suge la trei, patru 
și cinci oi deodată, uneori la toată turma 
și nn rare ori chiar de la berbec. Mielul 
blind suge salarii, prime, călătorii în stră
inătate. fonduri de deplasări și infinite 
alte produse lactate asemănătoare, ingur
gitate deodată sau pe rînd, în funcție de 
pofte, lui nesătulă ș» de poziția sau dis
poziția oilor respective. Mielul blind suge 
rămînînd veșnic miel și etern blind, co
pilăria asta nesfîrșită dovedindu-se pen
tru el un soi de paradis perpetuu. Este 
singurul arierat mintal din biologie de 
o inteligență evident superioară, fiindcă 
numai o capacitate intelectuală deosebită 
se adaptează atît de bine la toate condi
țiile vieții. Mielul blind suge mulțumită 
candorii.

O analiză mai aprofundată, însă, a psi
hologiei saîe arată că blîndețea lui, de 
atîtea ori evocată, ajunsă proverb, e mai 
degrabă ipocrizie și conformism. In fond, 
mielul blind simulează blîndețea pentru 
ea. Ia adăpostul acestei trăsături de ca
racter să corupă, să profite, și să sugă. 
Mimează cu viclenie inocența și trage din 
biberon. Șiretenia lui merge uneori pînă 
acolo că, nrefăcîndu-se a nu lua parte la 
tumultul înconjurător, abstras senin de 
la toate zvîrcolirîle vieții, indiferent la 
complicații, e«te, de fapt, cel care le 
pune la cale din umbră, fericit să rămî- 
nă anonim, ca să sugă, în continuare, ne
tulburat.

Am fi ispitiți să-1 credem un filozof e- 
plcurlan, dacă n-ar fi, de cele mai adesea 
ori, decît un intrigant, care și-a făcut din 
supt mai mult decît o voluptate : 
feric.

Servil — el este acela care a 
circulație proverbul : „capul ce se 
paloșul nu-1 taie" — versatil și gata la 
toate compromisurile, aplică zicala „fă-te 
frate cu dracul pînă treci puntea", cu o 
tenacitate întrecută doar de foamea lui 
pantagruelică și de o lăcomie in absolu
tă contradicție cu o înfățișare modestă, 
resemnată și candidă.

o pro-

pus în 
pleacă,

Medicii veterinari, conservatori în cer
cetările lor de specialitate, sclavi ai știin
ței tradiționale, vorbesc de o molimă 
specifică turmelor de oi : gălbează.

Eroare ! MaladiK cea mai periculoasă, 
primejdia cea mai acută o prezintă Mieii 
blînzi, mai detestabili decît oile rîioase 
de atîtea ori denunțate în fabule. Neiz
gonit la vreme 
mielul blind se 
razit greu de

de lingă țâța colectivității, 
transformă îa căpușă, pa- 
stîrpit.

NEDUMERIRE II

NEDUMERIRE IV

In sfârșit, după o călătorie 
pe Marte se întorcea în orașul 
său așteptat cu o mare ne-

CjM.

reviste
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de NICOLAE MINEI
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1. A scris opera „Don Juan* 
în care eroul mărturisește o

...CARE AU MINCAT 
MICROFONUL...

numai ta- 
i oprește ni- 

vă satisface 
pe care o 

socotindu-vă

nescu, — L-au ademenit pe 
Ulise cu cîntecul lor.
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VASILE BARAN

F
Vă spuneam că la redac

ție mai sosesc și unele scri
sori cărora nu le poți răs
punde decît în glumă. Iată 
și astăzi cîteva :

COSMICE
NEDUMERIRE I

Radu M„ student natura
le, 19 ani. București : Ne 
scrieți că sînteți foarte su
părat deoarece ați scris 
pînă acum zeci de poezii 
dar nu vi s-a publicat nici 
una. Vă sfătuim 
aveți răbdare și să 
nuați să scrieți, 
privește obser
vația că unii 
nu scriu poe
zii, dar publi- 

s-ar putea 
aveți drep- 

1 Noi nu 
ne amestecăm în 
treburile unor 
specialitate 1

Dumitru H., 
22 de ani, Bîrlad : Ne bu
cură și pe noi faptul că vă 
place sportul atît de mult 
și că sînteți un jucător de 
tenis de masă foarte apre
ciat, Referitor la întreba
rea pe care ne-o adresați : 
„de ce tenisul de masă se 
joacă pe masă ?“ n-am pu
tea să vă dăm un răspuns 
exact.

în orice caz, se pare că 
s-a încercat să se joace sub 
masă, dar a fost ceva mai 
greu !

să mai 
conti- 

în ceea ce

electrician,

INVAZIA

CA
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Desen de OCTAVIAN COVACI

Despre inteligențe
Desen de DAN HAYON

Fiecare ascultă numai
Desen de

ce înțelege" 
MARCEL ȚAPU

• Voltaire fu între
bat pe patul de su
ferință de medicul 
său: Cum vă simțiți 
maestre ?. ifNu simt 
altceva decît greuta
tea de a trăi /"

M 
E

Spătaru Tonei, elev, școala 
profesională, 18 ani, Timi
șoara : Doriți să aflați dacă 
numele dumneavoastră de
rivă din „spătar" de scaun 
sau „spătar" — veche dre- 
gătorie la curtea domneas
că.

Ne pare rău, dar nu pu
tem ști dacă strămoșii dum-

neavoastră foloseau scaunul 
cu spătar sau 
buretul. Nu vă 
meni însă de a 
singur dorința 
manifestați, .* 
numele ca descinzînd de la 
destoinicii spătari, conducă
tori de oaste în armata 
domnitorului.

Desen de CIOSU CONSTANTIN 
(Bacău)

în legătură cu pasiunea 
dumneavoastră pentru mu
zică și cu intenția de a-1 
concura pe celălalt Spătaru 
nu ne pronunțăm, aici fiind 
vorba de altă... dregătorie !

Dumitru N., șofer, 21 de 
ani, Pitești: O dată cu scri
soarea am primit și o copie 
de pe contestația pe care 
ați adresat-o miliției și prin 
care susțineți că ați fost 
„amendat pe nedrept" pen
tru viteză excesivă, întru- 
cît atunci cînd a venit mili
țianul, autocamionul dum
neavoastră nici nu mai cir
cula, deoarece se oprise 
într-un pom și n-avea dum
nealui de unde sâ știe cu 
ce viteză intrasem eu în el".

S-o fi orientat după ou- 
cuie, tovarășe Dumitru ! ?

Unde-ai fost ? îl întrebă el 
pe cosmonaut, răsucindu-și 
gîtul cu grijă să nu oprească 
legănarea hamacului.

Copacul sub care stătea a- 
vea ramurile lăsate-n jos, ca o 
umbrelă, pe-alături trecea pî- 
rîul și lui îi plăcea să-1 ascul
te, cu ochii pe jumătate în
chiși și să-și închipuie că 
apa curge invers și că pe lin
gă el susură, de fapt, oceanul.

— M-am învîrtit în jurul 
Pămîntului. Nu ți se pare ui
mitor ?

— Uimitor r De ce ? își în
tinse el picioarele cu aceeași 
grijă să nu oprească legănarea 

j hamacului.
[ — Ți-am spus : m-am în
vârtit în jurul Pămîntului. O zi 

[ și o noapte I
| — Ei și ? ațipi el de-abi-
[nelea. Eu mă învîrtesc de S0 
,de ani in jurul Soarelui1

MIC TRATAI DE PROHTOIOG IE(X)
Verba volant, spuneau romanii. Și pentru homo profitans cu

vintele zboară — dar nu ca rîndunicile, ci ca lăcustele. Ele nă
vălesc în nori denși, potopind totul sub foșnitoarea lor invazie. 
Profitorul jefuiește, fără milă, vocabularul de toate bogățiile 
lui, pentru a-și ascunde sub ele propria sa sărăcie morală și 
intelectuală.

Mediul ideal de cultură pentru verbozitatea h. p. este ședința 
de producție, unde, folosind cunoscutul fenomen de scizipari- 
tate, homo profitans face din fiecare cuvînt cel puțin cinci. Ca 
dovadă :

în întreprinderea noastră...
— într-o unitate căreia. în 
cadrul economiei naționale, 
i s-a repartizat sarcina grea, 
dar de cinste, de a produce 
ace cu gămălie, așa cum se 
întîmplă cu unitatea noas
tră...

... sînt încă lipsuri — ...se 
înregistrează după părerea 
mea, chiar și în momentul de față, o serie întreagă de deficiențe, 
mai mari sau mai mici, de care ne izbim la tot pasul.

Se lucrează în asalt — Astfel, aș putea cita faptul că, lună 
de lună, procesul de producție nu se dezvoltă într-un ritm uni
tar și egal, manifestîndu-se o preferință marcată pentru anu
mite perioade, în dauna altora.

Uneori lipsește materia primă — De asemenea, țin să mențio
nez că nu totdeauna cei cărora le revine misiunea de a asigura 
într-un flux continuu metalul din care noi cu toții ne străduim 
să facem micile, dar importantele, ace cu gămălie, nu totdeauna, 
zic, acești tovarăși își fac datoria cu deplin simț de răspundere.

Alteori, se defectează mașinile — Pe de altă parte, am putut 
constata — și aici, cred că toată lumea va fi de acord cu mine
— că nici latura tehnico-mecanică a producției nu este absolut

ireproșabilă, ceea ce du<?e — mai frecvent sau mai puțin frec
vent, după împrejurări — la stoparea producției.

Unii lipsesc nemotivat de la lucru — Aș mai vrea să adaug 
— și vă rog să mă credeți că o fac cu un profund regret — că, 
printre tovarășii noștri de muncă, se întîlncsc cazuri la care 
bunul mers al unității nu reprezintă preocuparea de căpetenie 
în viață, ei lăsîndu-se distrași de tot felul de alte probleme, 
care-i împiedică de la o consecventă prezență fizică Ia locul 
producției.

Planul nu a fost îndeplinit — îmi voi îngădui să arăt acum 
că, drept consecință a defici
ențelor pe care le-am semna
lat în treacăt și pe scurt, o- 
biectivele puse în fața noas
tră, pe perfoada care a tre
cut, nu au fost atinse în pro
porție de sută la sută, noi ră- 
mînînd astfiel datori față de 
societate cu procentul cores
punzător.

Sînt necesare măsuri energice — Concluzia evidentă pe care 
trebuie s-o tragem de pe urma acestei situații deloc îmbucură
toare — cel puțin așa mi se pare mie — este că se impune să 
purcedem, cu toată hotărîrea de care sîntem capabili, la adop
tarea unui plan de luptă împotriva racilelor de care mai sufe
rim și pe care va fi nevoie să Ie desființăm odată pentru tot
deauna.

Adevărul ne obligă să recunoaștem că sînt și împrejurări — 
mult maj rare, e drept —- cînd homo profitans, în Ioc să lun
gească vorba, o scurtează. De pildă :

De vină, în primul rînd, pentru toate aceste lipsuri este di
recția noastră, care nu a urmărit nici ritmicitatea producției, 
nici continuitatea în aprovizionare, nici întreținerea mașinilor, 
nici păstrarea disciplinei în muncă și nici îndeplinirea planului. 
Eu, atît am avut de spus, tovarăși.

Și-ar fi putut considera mi
siunea îndeplinită.

Cu ajutorul unei aparaturi 
fantastice venusianul a aflat, 
într-un timp record, întreaga 
istorie a Pămîntului cu date 
exacte despre locuitori, faună, 
floră, relief, climă, într-un 
cuvînt era în posesia a
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JOCURICopilul iar a cerut o cioco
lată. „Pleacă acasă “ ! — a zis 
Cumpătescu și a mai cerut 
doi mititei cruzi pentru cățel.

...DIN CARE CAUZĂ AU FOST 
SCOȘI DIN SCENĂ...

...PREVĂZUTĂ CU UN 
MICROFON...

LA ÎNCEPUT A FOST O
SCENĂ

ceea ce i s-a părut esențial în 
cercetarea unei planete.

Șî-ar fi putut pleca 
înapoi, pe Venus dacă, 
diurn spre cosmodrom,
fi urcat într-un troleibuz în 
care un om l-a numit pe cel 
din fața lui „bou“, deși îi se
măna întru-totul ca formă.

Și astfel trebui s-o ia de la 
capăt „ce e o floare, ce 
capră, ce e...“

MICROFOILETOANE
• Regele Macedo

niei, Archelaus, invi
tă la curtea sa pe 
Socrate încerctnd să-l 
ademenească, oferin- 
du-i o sumă imensă 
în aur. Disprețuind 
bogăția ce i se oferea, 
Socrate răspunse : 
„Pîinea este ieftină 
la Atena, iar apa 
costă nimic/"

M BAIA

nu

ori 
lui

• Ori de cite 
i se reamintea 
Martainville, talenta
tul ziarist și autor dra
matic, cunoscuta ma
ximă franceză: „cine 
își plătește datoriile, 
se îmbogățește", răs
pundea :

— Mofturi, iată un 
zvon pe care l-au 
pus în circulație cre
ditorii.

ti

® D. de Chateau- 
neuf, la vîrsta de 9 
ani, fu prezentat ți
nui episcop, care
spuse: „Băiețele, spu
ne-mi unde este 
Dumnezeu și-ți dau o 
portocală".

— Monseniore răs
punse copilul, spu
ne-mi unde nu e și-ți 
dau două.

• Cineva ti spuse 
lui Sofocle: „Euripi- 
de urăște femeile". La 
aceasta, Sofocle răs
punse sarcastic : „Asta 
numai în tragediile 
sale, căci în realita
te..."

O 
R
A
B
I
L
E

NEDUMERIRE III

răbdare.
— Spune, îl întrebară oa

menii, abia ținîndu-și respi
rația, ai fost acolo, există 
viață ?

El își scoase carnețelul, își 
notă întrebarea, îl vîrî înapoi 
în buzunar și se ridică cerîn- 
du-și politicos, scuze :

— Problema mă depășește. 
Trebuie să mă consult cu șe
ful de echipaj.

Nu trecea o zi fără ca șeful 
serviciului de conservare a 
fructelor (atît de bine sînt 
conservate că nici nu mai 
pot fi găsite) să nu reproșeze 
subordonaților săi că sînt in
capabili și că va lua măsuri.

Așa se face că a luat le
gătură cu un mare chimist 
să-i pregătească o soluție care 
să stabilească exact cîți sînt 
capabili și cîți nu.

„Azi începem trierea" — 
a spus șeful serviciului după 
ce a umplut o cadă cu solu
ția cu pricina (soluția avea 
proprietatea de a-i dizolva 
pe incapabili). La ora 9,45 
a început „operația" iar la 
ora 12,00 nu mai era în viață 
decît șeful serviciului ; el nu 
intrase încă în cadă !

un grup de prieteni. Bea și 
plătea omul. Apoi a venit bă
iatul lui, un copil de vreo 7 
ani, să-1 ia acasă. Cumpă
tescu nu l-a luat în brațe 
(avea noroi pe ghete) i-a dat 
un scaun și l-a întrebat: „Ce 
bei ?" „O ciocolată" — a răs
puns băiatul. „Nu e planifi
cată ciocolata azi, ci Ia leafă". 
A venit apoi o 
un cățel. Și dacă 
simpatică, era 
foarte drăguț.
suit cu picioarele pe pan
talonii lui Cumpătescu 
i-a pupat o labă (în contul 
doamnei). Apoi a comandat 
doi mititei cruzi. Băiatul i-a 
șoptit : „Și o ciocolată". „Nu 
e planificată". A servit că
țelul cu mititei. Patrupedul, 
după un timp iar s-a suit cu 
labele pe pantaloni și el l-a 
sărutat în bot (în același cont)

TOCMAI EU?.

CUMPĂTATUL
De trei ore încheiate Cum

pătescu bea în restaurant cu

doamnă cu 
doamna era 
și cățelul 
Javra s-a

Erau trei. Unul lucra la o 
editură (nu are importanță 
care) al doilea la abatorul 
municipal, iar al treilea...

Măcelarul admira mapa sa
lariatului editurii, o mapă pe 
care erau imprimate cuvin
tele : „Congresul de ginecolo
gie" „Dar ce ai tu comun cu 
ginecologia că după cîte știu 
editura voastră tratează cărți 
și nu femei". „Cum, dar eu 
m-am ocupat de confecțio
narea mapelor, tocmai eu să 
nu am una ?" Lucrătorul e- 
diturii nu putea să nu ob
serve pachetul din mîna mă
celarului. „Dar tu ce ai a- 
colo?" „Niște came, pulpă 
de mînzat. Adică eu care tai 
mînzatul, tocmai eu să nu am 
o bucățică bună ?"

AI treilea, fără să spună un 
cuvînt, le-a întors spatele cu 
silă: el lucra la cargourile 
de 4000 de tone.

GH. NEAGU

SATIDe vînzare pian... cu coadă
Desen de TĂNASFSCU CRISTIAN

ORIZONTAL :

1. A compus melodia „Nici 
" o dragoste nu e ca a noastră". 
I — Luigi Ionescu. — 2. „Dra

gostea celor cinci portocale" 
de Prokofiev. — Pictor italian, 

I autorul tabloului „Fîntîna dra
gostei". — 3. Autorul cîntecu- 

Ilui „Poezia dragostei". — Dra- 
?ostea lui Dragomir, dintr-o 
melodie de Elly Roman. — 

■ 1. Papagal’ — A scris romanul 
■ „Puterea dragostei". în Bai- 
Ikal ! — 5. Căsnicie ideală. —

Articol. — Cei I. — 6. Tună I 
I Localitate în R. P. Chineză.

— Personaj din piesa „Scrisori 
de dragoste" de V. Stoenescu. 
— 7. A scris piesa „A doua 
dragoste". — Iubita lui Fer- 

Ihard din basmul „Legenda 
dragostei". — 8. Personaj le- 

Igendar la vechii slavi. — Mar
tor la nuntă. — Autorul me
lodiei ..Oglinda dragostei" 9.

— A scris poezia 
— 10. Poetă, au

toarea piesei „Indrăgostiții" 
— La sonor I — Prefix. — 11. 
Tină — Scriitor indian, autorul

■ culegerii de nuvele „Ghirlanda 
® dragostei". — Cuițe. — 12. 
g „Iubind în taină" , de M. Emi-

and. — Autoarea poeziei „Din 
dragoste de oameni". — 8. 
Nichel — Provoacă rîsul, — 
Auroră ! (pl) 9. Autorul poezi
ei „Scrisoare de dragoste". — 
Jucător brazilian de fotbal. — 
Ella Rind. — 10. Icui I — A- 
colo am văzut „Dragoste la 
zero grade". 11. Dramaturg 
sovietic, autorul comediei 
„Vremea dragostei". — îneîn- 
tător. — 12. Simbolul dragos
tei. — îndrăgostiți! cînd sînt 
certați (fem).

Cuvinte rare : TSI,
ARES.

— Planeta pe care ne-am 
logodit era dintre cele mai 
ciudate, povesti ea strîngîn- 
du-și ochii parcă s-o alunge 
din amintire dar făcînd, tot
odată, vădite eforturi s-o des
crie cît mai exact. N-avea 
munți, era toată un fel de 
cîmpie de piatră și numai în
tr-un loc se ridica un mie 
povîmiș ușor înverzit de tufe 
de ienuperi și ne-am insta
lat acolo corturile pneuma
tice. Pe întreaga planetă nu 
eram decît noi doi, nimeni 
în afară de noi doi, așa că

mie de iubiri — Autorul „Pri
melor iubiri". — 2. Sacagiu.
— Poetă italiană, autoarea vo
lumului „Pădurea dragostei".
— 3. Autorul operetei „Dra
goste de țigan". — Din nou... 
căsnicie ideală (fig.). — 4. 
Curelușă. — Avantaj. — Ban
cnote mari I. — 5. S-a îndră
gostit de propirul său chip. — 
Boureau a scris unul „Fără 
dargoste". — 6. Dragostea lui 
Zeus. — A scris poezia „Maria 
mea" 7. Iubita Iui Chaetas, 
dintr-o operă de Chateaubri-

(6-10)
dacă am fi vrut facem
nunta n-am fi avut nici mă
car pe cine să punem naș. Ei 
spunea însă că e mai bine așa. 
că dragostea face din ienupeii 
păduri de brazi.

Abia târziu, suspină ea 
cînd ne-am înapoiat pe Pă- 
mint mi-am dat seama că ni; 
fusese sincer și că mințise în
grozitor. Și totuși, nu înțeleg 
dacă nu mă iubea de ce îmi 
repetase de atîtea ori, ca vră
jit. că nu mă vedea decît pe 
mine ?

SATIRĂ • UMOR • SATIRĂ
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în zilele de 9 și 10 mai 1968 
a avut loc adunarea activului 
de partid al Ministerului For
țelor Armate, la care au luat 
parte ministrul forțelor armate, 
primul adjunct și adjuncții mi
nistrului forțelor armate, co
mandanți de armată și arme, 
șefii direcțiilor centrale, pre
cum și alte cadre cu munci de 
răspundere din minister.

Generalul-colonel Ion Ioniță, 
ministrul forțelor armate, a pre
zentat o expunere privind în
vățămintele și sarcinile ce se 
desprind din documentele ple
narei C.C. al P.C.R. din 22—25 
aprilie a.c., pentru toți comu
niștii și întreg personalul ar
matei noastre în vederea ridi
cării continue a forței ei com
bative, pentru întărirea neîn
treruptă a capacității de apă
rare a patriei.

Participanții la dezbateri și-au 
exprimat deplina satisfacție, u- 
nanima lor adeziune față de 
toate hotărîrile recentei plenare 
a Comitetului Central. Vorbito
rii au subliniat în cuvîntul lor 
puternicul ecou pe care l-a avut 
în conștiința fiecărui militar 
dezbaterea în plenara Comite
tului Central a problemelor 
pregătirii de luptă și politice a 
armatei, a înzestrării ei cu ar
mament și tehnică. Adunarea 
activului de partid al Ministe
rului Forțelor Armate a dat 
glas hotărîrii ferme a tuturor 
militarilor — de la general la 
soldat — de a răspunde grijii 
ce le-o poartă partidul, guver
nul și întregul popor, sporin- 
du-și eforturile pentru îndepli
nirea neabătută, fără preget, a 
îndatoririlor lor ostășești. Rele- 
vînd rezultatele pozitive obți
nute, vorbitorii s-au ocupat, pe 
larg, cu înalt spirit de răspun
dere, de sarcinile ce le revin 
pentru aplicarea ireproșabilă a 
măsurilor stabilite de plenara 
Comitetului Central al partidu
lui.

Adunarea activului a expri
mat deplina aprobare cu care 
întregul personal al armatei a 
primit hotărîrea justă, străbă
tută de un înalt spirit de prin
cipialitate, a Comitetului Cen
tral privind reabilitarea unor 
activiști de partid și de stat, 
precum și măsurile politice lua
te față de Alexandru Drăghici. 

în încheierea dezbaterilor, a 
luat cuvîntul tovarășul Vasile 
Patilineț, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Adunarea activului de partid 
al Ministerului Forțelor Armate 
a adoptat o scrisoare adresată 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, per
sonal tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune: 

„Adunarea activului de partid 
ai Ministerului Forțelor Armate, 
dezbătînd documentele recentei 
plenare a C.C. al P.ț.R., expri
mă adeziunea unanimă a comu
niștilor din armată, a tuturor 
militarilor, față de hotărîrile de 
însemnătate istorică adoptate, 
încrederea nestrămutată în jus
tețea politicii partidului consa
crată fericirii poporului român, 
înălțării pe noi culmi de civi
lizație și progres a patriei noas
tre — Republica Socialistă Ro
mânia.

Model de analiză principială 
și profund științifică, dovadă a 
înaltei răspunderi față de inte
resele națiunii noastre socialis
te, hotărîrile plenarei Comite
tului Central din aprilie a.c. 
constituie pentru toți comuniștii 
din armată un puternic îndemn 
de a-și pune, cu dăruire și pa
siune, întreaga energie în slujba 
înfăptuirii nobilelor idealuri ale 
partidului, îi însuflețesc la tra
ducerea în viață a programuluiuuucrca in viața a pivgiamuiui 

f elaborat de Congresul al IX-lea 
și de Conferința Națională a 
P.C.R.

Adunarea activului de partid A 
dă glas recunoștinței fierbinți a " 
tuturor militarilor pentru grija 
neslăbită pe care conducerea a 
partidului o poartă întăririi ca- W 
pacității de apărare a patriei, 
în inima și conștiința fiecărui _ 
militar a avut și are un pro- 
fund ecou dezbaterea în plenara 
Comitetului Central a proble
melor pregătirii de luptă și po- A 
litice, a înzestrării armatei. 
înaltele aprecieri date muncii 
desfășurate de forțele armate, A 
ne obligă să dezvoltăm rezulta- W 
tele obținute ; militarii de toate 
gradele nu-și vor precupeți pu- 
terea de muncă pentru perfec- 9 
ționarca procesului instructiv- 
educativ, întărirea ordinii și 
disciplinei, cunoașterea și mî- A 
nuirca cu iscusință a armamen- w 
tului și tehnicii din înzestrare.

Conștienți de eforturile pe A 
care le fac partidul, guvernul " 
întregul popor spre a asigura 
armatei tot ce ii este necesar, 
pentru a-și putea îndeplini cu W 
cinste datoria ce îi revine, ne 
exprimăm satisfacția față de 
măsurile privind intensificarea A 
producției de armament și teh- " 
nică de luptă, angajindn-ne să 
stăpînim la perfecție această 
tehnică, să contribuim prin so- W 
Iuții originale Ia fabricarea și 
perfecționarea ei.

în lumina concluziilor plena- A 
rei Comitetului Central al parti
dului, vom milita neabătut pen
tru creșterea rolului organiza- A 
țiilor de partid in toate dome- " 
niile vieții ostășești, sporind 
contribuția lor la ridicarea ca- 
pacității combative a nnităților V 
și marilor unități ; vom lua 
toate măsurile in vederea mo- 
dernizării învățămîntului mili- 
tar, spre a forma cadre eu te
meinice cunoștințe de speciali- M 
tate. cu înalte calități morale și w 
de luptă, înarmate cu concep
ția materialist-dialectică despre A 
lume și viață, profund devotate " 
partidului, patriei, poporului 
român.

Militarii armatei noastre sus- 
țin pe deplin politica externă 
activă, constructivă a partidu
lui, in toate problemele care A 
privesc dezvoltarea prieteniei și 
alianței cu toate țările socialiste, 
întărirea unității mișcării comu- A 
niște și muncitorești internațio- " 
nale, a tuturor forțelor antiim- 
perialiste, asigurarea securității 
și libertății popoarelor. w

Activul de partid al Ministe
rului Forțelor Armate aprobă 
unanim măsurile de reabilitare A 
a unor activiști de partid și de 
stat — victime ale samavolni
ciilor săvirșite în trecut — și A 
tragerea la răspundere a celor " 
vinovațl. Măsurile luate de ple
nară sint o expresie grăitoare 
a principialității, cinstei, spiri- A 
tului de dreptate, umanismului 
partidului nostru, a Comitetului 
său Central. încercăm nn sen- A 
timent de legitimă mîndrie " 
pentru consecvența și fermita
tea cu care conducerea partida- 
lui militează pentru continua in- 9 
tărire a democrației în viata 
partidului și a țării, a legalită
ții socialiste, pentru crearea ce- @ 
lor mai favorabile condiții dez- 
voltării și afirmării personali
tății umane. A

Profund convinși de Justețea “ 
hotăririlor adoptate de plenara 
C.C. al P.C.R. din aprilie a.c., A 
adunarea activului de partid al 
Ministerului Forțelor Armate a- 
sigură solemn Comitetul Cen- a 
trai al partidului că toți ofițerii, V 
maiștrii, subofițerii, angajați! 
civili și soldații, strins uniți în 
jurul partidului, vor îndeplini ® 
fără șovăire. în orice împreju
rare. la nevoie cu prețul vieții, A 
misiunea sacră de a apăra cu- 
ceririle socialiste ale poporului, 
independenta și suveranitatea 
patriei. ©

SOSIREA ÎN CAPITALĂ A TOVARĂȘULUI CORNELIU MĂNESCU >

Prima parte a călătoriei mele 
a coincis cu marele turneu fot
balistic organizat la Santiago 
de Chile, unde juca și Santos 
cu Pete. Voi fi oare atît de ghi
nionist să fac o atît de lungă 
călătorie pînă în țara lui, peste 
mări și oceane, și să nu-1 văd ? 
Dar turneul nu va dura o veș
nicie...

După trei săptămîni, „perla 
neagră" se întorcea aureolat de 
la amintitul turneu care a în
semnat o reabilitare a fotbalu
lui brazilian pe arena interna
țională după dezastrul din An
glia. Primul drum m-a purtat de 
la Rio de Janeiro spre Sao Paulo 
?i de aici într-un confortabil 
autobuz am străbătut cale de 
76 km. cea mai frumoasă auto
stradă braziliană. Via Anchieta.

Iată ne apropiem de por
tul Santos. Soarele sudului 
scaldă si aici cu mare dărnicie 
țărmurile crestate de apele o- 
ceanului. Tn acest oraș trăiește 
și este înconjurat cu.itare cins
te de concitadinii lui, cel mai 
mare fotbalist din totdeauna. 
Vă imaginați că nu trebuie un 
cît de mic efort pentru a des
coperi locuința lui; Avenida 
Worhenghn Luis 540 este poate 
adresa cea mai cunoscută în în
treaga lume.

Am ezitat puțin la intrare, 
dar cînd mi s-a deschis auto
mat ușa, toată emoția rămăsese 
în stradă. Am văzut-o pe Cris
tina. adorabila lui fetiță, am vă
zut bona, am stat de vorbă cu 
senior Nascimento, tatăl lui 
Pele. Eram însă nefericit. Cu 
două zile înainte. Pete plecase 
în Europa, împreună cu soția, 
fiind în concediu medical după 
turneul din Chile.

Pînă în cele din urmă aveam 
totuși să-mi realizez marea plă
cere a întîlnirii cu Pele. Ziare
le anunțau sosirea „regelui** cu 
un avion al companiei vest-

ZILNIC 15 MINUTE
DĂRUITE 
cu asistentul universitar

DUMITRU HITRU
de la catedra de Atletică 

Grea a I.C.F.
în cadrul aeeotui 

eieiu, așa cum ne-am 
propus, vom executa 
exerciții pentru dez
voltarea membrelor 
inferioare folosind 
atît exercițiile dina
mice cit și cele izo- 
metrice (statice).

Ex. 1. Din poziția 
ițind 
mici 
jenuflexiuni 
:u 
felor 
sus.

Interviu acordat lui petre cristea

germane Lufthansa, iar în ziua 
respectivă, la aeroportul din Rio 
de Janeiro, îl așteptau cîțiva 
zeci de ziariști. Amestecat prin
tre colegii brazilieni, am întins 
microfonul micului meu magne
tofon și cu greu mi-a venit rîn- 
dul să pun cîteva întrebări.

Mi-a cerut vești despre Io- 
landa Balaș, care cu cîțiva ani 
în urmă a vizitat Brazilia și a 
fost oaspetele lui Pele.

— Cunosc România din con
versația cu Iolanda și am ausit 
lucruri foarte frumoase. Sper 
ca anul acesta să vizitez Ro
mânia. în orice caz. voi veni 
să dau curs nnei invitații 
mai vechi a Iolandei Ba
laș. Știu că am foarte mulțl 
prieteni în România, mai ales 
în rîndurilc copiilor, de la care 
am primit mii 
eu îi iubesc și 
o surpriză.

I-am spus că___ ______
casă, că am plecat dezamăgit, 
dar sper să-1 revăd pentru o 
discuție mai amplă. M-a invitat 
la Santos, mai precis în apro
piere de Santos, la cantonamen
tul clubului, pentru că începea 
campionatul statului Sao Paulo.

— O altă întrebare : veți par
ticipa la viitorul Campionat 
mondial din Mexico ? Am citit 
foarte multe informații contro
versate în ultimul timp !

— îmi amintesc cu regret cli
pele grele pe care le-am trăit 
în Anglia. Am fost lovit în me
ciul cu Bulgaria șl încă nere- 
stabilit am jucat în meciul de
cisiv cu Portugalia. Am vrut să 
dau totul, am dorit mai mult ca

de scrisori. Și 
le-am pregătit

l-am vizitat a-

SĂNĂTĂȚII
FORȚEI

• Fotbalul este un

sport frumos,

nu este război

O Voi participa

la Campionatul

Mondial din Mexic

9 In acest an voi

vizita România

oricînd să aduo echipei mele 
victoria. Dar din nou am fost 
lovit, fără milă, și am jucat 
bandajat. Adevăratul motiv al 
înfringerii noastre — nu așa 
cum au scris ziarele, că s-ar da
tora accidentării mele — a fost 
acela că echipa lui Eusebio a 
jucat exceptional, a meritat vic
toria și eram convins că Euse
bio va primi, la finală, pentru 
echipa lui, Zeița de aur. Supă
rat pentru că nu era prima 
oară cînd nu puteam să termin 
nelovit o competiție mondială, 
am luat hotărîrea de a nu mai 
participa la nici un campionat 
mondial.

— Această decizie a surprins 
pe toți specialiștii șl, mai ales, 
pe marii îndrăgostiți ai fotba
lului din Brazilia.

— A fost o hotărî re luată sub 
impulsul supărării. Eu sfat Insă 
un soldat disciplinat al Brazi
liei și dacă țara mea va avea 
nevoie de mine, voi răspunde 
prezent. Pentru mine, Campio
natul mondial din Anglia a de
venit o obsesie. Eu trebuie să 
mă revanșez. Nu am dreptul să 
fug ca un laș. Mi-am băgat în 
cap că trebuie să luăm, noi, bra
zilienii, revanșa fn primul rfad 
asupra Angliei și apoi, pentru

că sintem sud-americani, de a- 
semenea, trebuie să luăm o re
vanșă asupra europenilor. Știu 
că în Mexic va cîștiga cine va 
arăta mai mult fotbal și nu cine 
știe să se războiască. Sud-ame- 
ricanii nu pot pierde acest cam
pionat. Nici o dată nu am fost 
răutăcios și nici răzbunător. Am 
fost uneori temperamental, am 
reacționat în fața acelor acte pe 
care le-am considerat o nedrep
tate. Este foarte adevărat că 
pînă acum eram hotărît să nu 
mai particip, insă acum acest 
lucru mi s-ar pare absurd. Dacă

aș proceda așa, voi da satisfac
ție celor care îmi doresc sfîrși- 
tul. Aș vrea să mă întîlnesc cu 
unii din aceia care s-au distrat 
cu mine, lovindu-mă, trîntin- 
du-mă în timpul jocurilor cu 
Bulgaria și Portugalia.

Fotbalul este un sport frumos, 
nu este război. Tocmai, de aceea, 
îl iubesc atîți oameni pe pămîn- 
tul întreg. Sînt pentru fotbal 
frumos, spectaculos, nu pentru 
război pe terenul de sport.

— Credeți în victoria Brazi
liei la Mexico ?

— Brazilia va prezenta o e- 
chipă mare, la fel de bună ca 
în 1958 și 1962. Avem un mare 
număr de. jucători valoroși, ex
trem. de tineri, cu calități ex
cepționale. Cred că cele două 
turnee cîștîgate anul acesta de 
formații braziliene în Chile și 
Mexico (este vorba de Santos 
și Botafogo), poate reprezenta 
un argument la ceea ce spun.

— O întrebare indiscretă : 
pînă cînd veți mai juca ?

Pete a zîmbit și m-a întrebat 
dacă vreau să fac public răs
punsul lui, sau îl voi ți*e nu
mai pentru mine.

— Pînă cînd voi obosi. Totuși, 
se pare că mai am încă forță. 
Sincer vorbind, un singur lucru 
mă neliniștește : călătoriile lungi 
și obositoare. Yă asigur însă că 
vreau să fiu prezent în Mexic. 
Prezența mea aici în 1970 s-a 
transformat într-o problemă 
personală care este revanșa și 
pe care vreau să o obțin. Aceas
ta reprezintă ultimul meu crez 
sportiv, marea mea, suprema 
mea satisfacție pe care o cer 
înainte de a spune adio celor 
care m-au iubit și m-au aplau
dat pe toate stadioanele din 
lume.

Mi-am luat la revedere și am 
promis o vizită la Santos, unde 
peste o săptămînă m-a primit 
emoționant de prietenos și am 
stat îndelung de vorbă, dar des
pre acestea într-un număr viitor.

piciorul

FRUMUSEȚII
picior în tocul opus, 
cu respirația blocată, 
timp de 5 secunde a 
două repetări pentru 
fiecare picior.

Ex. 6 Din poziția 
stînd, fandări late
rale avînd brațele cu 
haltere la umeri. Se 
execută 2 serii a 10 
repetări. alternativ 
pe un picior și pe ce-. 
lălăit.

Ex. 7 Din poziția 
stînd pe seîndură cu 
picioarele semiflexa- 
te, depărtate la ni
velul umerilor, trun
chiul întins apucăm 
cu brațele flexate de 
minerul de sus. Exe
cutăm împingeri pe 
verticală ; 2 repetări 
a 6 secunde cu ins
pirația blocată.

Ex. 8 Din poziția 
stînd cu picioarele 
depărtate la nivelul 
umerilor se execută 
flexii și extensii din 
articulația genunchi
lor odată cu balan
sarea brațelor îna
inte și înapoi. Se 
execută 4 serii a 10 
repetări.

Ex. 9 Din poziția 
șezînd cu picioarele 
întinse depărtate la 
nivelul picioarelor 
unui scaun executăm 
strîngerea între glez
ne a scaunului; 3 
repetări a 5 secunde.

cu halterele 
se execută 

adînci 
ducerea bra- 

întinse în 
Se execută 3 

serii a 10 repetări ; în 
frecare zi se adaugă 
cîte o repetare, astfel 
ca la sfîrșitul săp- 
tăminii să avem 
3 x 16.

Ex. 2 Din poziția 
culcat pe spate a- 
vînd un capăt al ex- 
tensorului fixat la 
vîrful piciorului în 
flexie iar celălalt ca
păt apucat cu unul 
sau două brațe se 
execută extensii din 
articulația genun
chiului. 3 serii a cîte 
8 repetări cu 
benzi ; la 3 zile 
mai adaugă cîte 
bandă astfel ca 
sfîrșitul săptămînii 
să executăm exerci
țiul cu 5 benzi.

Ex. 3 Din poziția 
șezînd cu picioarele 
semiflexate pe seîn
dură depărtate la ni
velul umerilor, apu-

PRONOSTICUL NOSTRU

PENTRU CONCURSUL
„CURSA PĂCII"

2 
se 
o 

la

• LIDER — BELGIANUL THYGEM
• CICLIȘTII NOȘTRI MERG LA MIJLOCUL PLUTONULUI
• GABRIEL MOICEANU ELIMINAT DIN CURSA

SPECIAL PRONOSPORTcăm de minerul 
sus cu brațele în
tinse. Executăm îm
pingeri cu picioarele 
— 2 repetări a 6 se
cunde cu inspirația 
blocată.

Ex. 4 Din poziția 
stînd executăm țăn
dări înainte cu duce
rea simultană a bra
țelor cu greutăți mici 
în sus. Se execută 
alternativ 3 serii a 
10 repetări cu picio
rul drept și aceeași

iozare 
itîng.

Ex. 5 Din poziția 
șezînd cu spatele li
pit de ' *
împingem 
cu ambele 
in tocul 
inspirația 
timp de 5 secunde. 
Se execută două re
petări.

Din poziția stînd 
cu spatele lipit de 
tocul ușii împingem 
pe rînd cu cîte un

NR. 19 DIN 12 MAI
tocul ușii 

puternic 
picioare 

opus, cu 
blocată,

Etapa a dotia a „Cursei Păcii* 
Berlin—Halle disputată pe o 
ploaie torențială, însoțită de vînt, 
s-a încheiat cu victoria belgianu
lui Noel van Thygem, cronome
trat pe distanța de 189 km în 
4 h 49’ 19” (medie orară 40,400 
km). La interval de cîteva secun- 
de au sosit cehoslovacul Vavra 
și polonezul Kegel. Grosul pluto
nului în care se aflau și cicliștii 
români Ion Stoica, Nicolae Ciu-

meti și Gheorghe Moldoveanu a 
trecut linia de sosire la 4’03” în 
urma învingătorului.

I. Ardeleanu și W. Ziegler au 
ajuns cu plutonul trei, iar Ga
briel Moiceanu nu a luat startul 
în etapă fiind eliminat pentru a- 
batere de la regulamentul Cursei.

După două etape, în clasamen
tul general individual conduce 
belgianul Van Thygem.

Crișul—Vagonul X
Minerul B. M.—C.F.R. Tim, 1 
A.S. Cugir—C.F.R. Cluj 1 
Portul—Politehnica Iași X 
Vie. Roman—C.F.R. Pașcani 1 
Bologna—Mantova 
Cagliari—Intern azionale 
Lanerossi—Fiorentina 
Milan—Varese 
Napoli—Brescia 
Sampdoria—Atalanta 
Spal—J uventus 
Torino—Roma

r

. rațiunii

cu : Lxjuis de Funes, Claude Rich, Agatiie
cu : Catherine Deneuve și Samy Freycu : Norman Wisdom

Natanson, Sylvia Sorel, Claude Gensac

Toma Caragiu, Dem. Radulescu, Carmen 
Galin, Peter Paulhoffer, Elena Caragiu, Ovid 

Teodorescu, Tudorel Popa

Vineri după-amiază s-a îna
poiat în Capitală ministrul a- 
facerilor externe, Comeliu Mă- 
nescu. președintele celei de a 
XXII-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Peste cîteva zile, Comeliu 
Mănescu se va reîntoarce la 
New York pentru a prezida în 
continuare lucrările sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U. 9 

(Agerpres)
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unei ședințe a Adunării Generala a O.N.U.Aspect din timpul

Tineretul Parisului. Aceste fete 
șl acești băieți care inundă ma
rile bulevarde în orele de răs- 
pîntie ale zilei, care iau 
asalt, de la primele adieri

PARIS: PRIMELE CONTACTE

PARIS 10. —- Trimisul spe
cial Agerpres, G. Davidescu, 
transmite : Vineri au avut loc, 
Ia Paris, primele contacte în
tre reprezentanții R. D. Viet
nam și S.U.A. Reuniunea, la 
care a participat din partea 
R. D. Vietnam colonelul Ha 
Van Lau, iar din partea S.U.A. 
ambasadorul Cyrus Vance, a 
fost consacrată exclusiv unor 
probleme tehnice și de pro
cedură. Cei doi diplomați au 
sosit la Centrul de conferințe 
internaționale, din strada 
Kleber, la ora 14,00 GMT, 
fiind întâmpinați de un repre
zentant al Ministerului de Ex
terne al Franței, care i-a con-

dus în sala de conferințe. Reu
niunea a durat aproape două 
ore. S-a aflat ulterior că dis
cuția asupra problemelor teh
nice și de procedură va con
tinua sîmbătă dimineața, ur
mând ca convorbirile oficiale 
între reprezentanții celor două 
guverne să înceapă efectiv 
luni,.

Vineri dimineața, Averell 
Harriman, reprezentantul gu
vernului S.U.A., și Xuan Thuy, 
reprezentantul guvernului R. 
D. Vietnam, au fost primiți 
succesiv de ministrul de ex
terne al Franței, Maurice 
Couve de Murville.

Dezbaterile sesiunii O.N.U.
Ședința Comitetului politic

în ședința de joi dimineața Comitetul politic al Adună
rii Generale a O.N.U. au luat cuvîntul reprezentanții Suediei, 
Austriei și insulelor Maldive.

Exprimînd în intervenția sa „a- 
titudinea fundamental pozitiva a 
tării sale față de scoaterea în a- 
fara legii a răspîndirii armelor nu
cleare", delegata Suediei, Alva 
MyrdaJ, a subliniat că deși tex
tul proiectului tratatului de ne- 
diseminare este în mod cert îm
bunătățit, în comparație cu ver
siunile originale prezentate de 
Statele Unite și Uniunea Sovie-, 
tică în luna august a anului tre
cut, totuși, fără îndoială trebuie 
făcute unele noi îmbunătățiri. 
Sublinind că ar trebui să fie date ' 
tuturor statelor, și în special ace
lora care au o teribilă nevoie de 
a imprima o dezvoltare economi
că mai rapidă asigurări că vor 
avea posibilitatea să se bucure de 
binefacerile energiei nucleare în 
scopuri pașnice, vorbitoarea a 
spus : „nu este posibil să se ad
mită ca o permanentă caracteris
tică a viitorului omenirii, situația 
în care unele țări, datorită faptu
lui că sînt avansate din punct 
de vedere militar, să aibă de ase
menea acces direct la importan
tele avantaje economice și tehni
ce ale noilor tehnologii nucleare 
în scopuri pașnice, în timp ce alte

țări vor avea numai un acces in- 
‘âijecfL:

‘Reprezentantul Austriei, Hein- 
riph Haj/merle, a arătat că gu
vernul}, sau „este gata să accepte 
tratatul; în actuala sa formă". 
VorbitdțpEa declarat, în legătură 
cu obie^tnle. care au fost ridicate 
în cursul dezbaterilor, că dele
gația! sd&,nu a rămas indiferentă 
fațk~cîe* argumentele aduse, în 
sensul,că proiectul de tratat, în 
actuala sa formă, nu stabilește 
un , echilibru acceptabil de res
ponsabilități și obligații reciproce, 
că el nu prevede nici o măsură 
concretă privind dezarmarea nu
cleară".

„Noi, de asemenea, am fi pre
ferat să existe un echilibru mai 
adecvat între responsabilitățile și 
obligațiile reciproce, a declarat 
H. Haymerle. In special, guver
nul austriac ar fi dorit ca trata
tul să cuprindă prevederi concre
te și explicite vizînd încetarea 
proliferării armelor nucleare nu 
numai orizontal, ci și vertical".

In încheierea ședinței de joi 
dimineața a luat cuvîntul repre
zentantul insulelor Maldive, Ab
dul Sattar.

Vizita delega 
ției P. C. R.
in Tunisia

în continuarea vizitei pe 
care o face în Tunisia de
legația C.C. al P.C.R.,
condusă de tovarășul 
Manea Mănescu, mem
bru supleant ai Comitetu
lui Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a poposit în 
regiunile Kairouan și Gaf- 
sa. Cu acest prilej, delega
ția a vizitat instalația de 
tratare a fosfaților de la 
Metdaoui și stațiunea agri
colă pilot de la Deglache, 
oaza de la Nefta, școli din 
orașul Gafsa, precum și alte 
obiective economice, socia
le și culturale. Cu acest pri
lej, membrii delegației au 
avut întîlniri cu conducă
tori ai 
partid, 
răni și 
ssalem 
torul regiunii Gafsa. mem
bru supleant al C.C. al 
Partidului Socialist Destu- 
rian, a oferit o masă

organelor locale de 
cu muncitori, ță- 
intelectuali. Abde- 
Guedira, guverna-

Alegerile municipale parțiale

din Anglia

Eșec înregistrat de laburiști
In aproximativ 350 de 

comune și comitate urba
ne din Anglia și Țara Ga
lilor s-au desfășurat joi 
alegeri municipale, în care 
Partidul conservator a ob
ținut un mare succes.

Franța, Paris,

Turnul Eiffel... (III)

L-am întâlnit Ia Lido 
di Ostia, la conferința 
în problemele securi
tății europene: un tî- 
năr mărunțel cu o 
barbă tunsă scurt, îm
brăcat îngrijit dar des
tul de modest. La masa 
conferinței, un carton 
pe care fuseseră scrise 
inițialele organizației 
sale — S.D.S. îl 
scutea de ritualul pre
zentărilor protocolare. 
„Sozialiștischer Deut- 
scher Studentenbund" 
este o prezență con
semnată nu numai pe 
străzile orașelor vest- 
Î;ermane, ci și în co- 
oanele ziarelor. După 

atentatul asupra lui 
Rudi Dutschke, vio
lentele manifestații stu
dențești au plasat 
In actualitate S.D.S.

zanți și reușim une
ori să adunăm chiar 
o masă mai mare de 
tineri. După ce s-a 
comis atentatul asu
pra Iui Dutschke, la 
demonstrațiile organi
zate de noi au lua* 
parte 50.000 de oa
meni. Erau, firește, 
printre ei și social-de- 
mocrați, liberali...

— Se scrie mult 
despre S.D.S...

— Este adevărat. Nu 
dorim, însă, o publi
citate cu orice preț, 
n-avem ambiții de 
vedetă. Noi milităm 
pentru realizarea obi
ectivelor noastre, îm
potriva unui imobilism 
ce poate avea serioase 
consecințe. încercăm 
să atragem atenția 
supra unor pericole

fl
ee

— Springer prin mij
loacele de care dispu
ne manipulează o mare 
parte a opiniei publice. 
Este un monopol inad
misibil — asupra infor
mației și al dreptului 
Ia opinie. Concernul 
Springer trebuie să fie 
expropriat. Repet, nu 
fratern accepta monopo- 
ul asupra formării i- 

deilor...
— încotro se 

dreaptă efortul 
poziției 
mentare" ?

— Această 
constituită în 
Bunidestagului, 
camdată 
își afirmă 
de vedere 
blema legislației 
cepționale, războiului 
din Vietnam și refor-

tn- 
„o- 

extraparla-

opoziție 
afara 
deo- 

eterogenă, 
punctul 

în pro- 
ex-

pașnică a raporturilor 
intereuropene. Salutam 
orice pas înainte în 
această direcție. Orien
tarea anacronică a 
N.A.T.O. pune, însă, 
în pericol procesele 
pozitive de pe con
tinent. Deși Vietna
mul este departe de 
Europa, nu ostenim 
demascînd politica 
Washingtonului și ma- 
nifestîndu-ne solidari
tatea cu atît de încer
catul popor vietna
mez...

— Proiectele S.D.S. ?
— Sîntem o organi

zație care luptă. Tine
retul care populează u- 
niversitățile cunoaște 
frămîntărî și este 
confruntat cu proble
me de o însemnătate 
vitală. Generația noav

Rezultatele parțiale ale testu
lui electoral de joi sînt apreciate 
ca o nouă confirmare, poate cea 
mai accentuată, a scăderii popu
larității laburiștilor. Ele consti
tuie de fapt o reeditare a înfrân
gerilor electorale din septembrie 
și noiembrie 1967, precum și a 
celor din martie a.c.

La Londra, unde consiliile mu
nicipale au revenit anul trecut 
pentru prima oară după 30 de
ani opoziției, conservatorii au
cîștigat 529 de locuri fără a se 
ține cont de cele patru noi man
date nou create. Laburiștii au 

cîștigat un singur loc, pierzînd 
“ în schimb 517. Liberalii au obți
nut două locuri și au pierdut 
nouă. De remarcat că Partidul 
conservator a ieșit învingător în 
orașe în care n-a deținut puterea 

generații întregi. Principalade

cauză a severei infringed o con
stituie lipsa de popularitate a 
măsurilor economice adoptate de 
guvern în cadrul așa-numitei „po
litici de austeritate".

Comentând noul eșec laburist, 
agenția A.P. subliniază că re
zultatele scrutinului oglindeso 
reacția pe scară națională împo
triva actualului guvern. " 
noul test electoral, scrie 
citată, nu afectează majoritatea 
guvernamentală, el amenință to
tuși poziția de lider a lui Harold 
Wilson".

De altfel, în editorialul ziarului 
londonez „Daily Mirror", cunos
cutul publicist englez Cecil King 
atacă pe premierul britanic și 
cere Partidului laburist să 
leagă un nou lider.

„Sîntem acum amenințați, se 
spune în articol, de cea mai 
mare criză financiară din istoria 
noastră. Aceasta poate fi înlătu
rată nu prin minciuni privind re
zervele noastre, ci printr-un nou 
start, cu un nou lider. Revine 
Partidului laburist sarcina să de
semneze cît mai curînd pe noul 
său conducător".

„Dacă 
sursa

a-

Rezoluție inițiată de România

VIENA 10. — Cores
pondentul Agerpres, P. 
Stăncescu, transmite: 
Lucrările celei de-a doua 
sesiuni a Consiliului Dez
voltării Industriale con
tinuă cu dezbaterea pro
iectelor de rezoluție.

„Nu putem fi indiferenți
față de revanșism “

Un reprezentant al organizației S. D. S. vorbește

Consiliul a adoptat în unanimi
tate trei rezoluții: prima se refe
ră la întărirea cooperării dintre 
O.N.U.D.I. și comisiile economice 
regionale tn domeniul dezvoltării 
industriale. Această rezoluție a 
fost inițiată de România, avînd 
drept coautori un număr de 8 
țări. Prezentînd în numele coau
torilor proiectul de rezoluție cu 
privire la cooperarea dintre 
O.N.U.D.I. și comisiile economice 
regionale, delegatul român, Ion 
Barac a subliniat activitatea fruc
tuoasă desfășurată de comisiile e- 
conomice regionale în diferite do-

menii ale dezvoltării economice, 
precum și vasta și bogata experi
ență acumulată de acestea în pro
movarea dezvoltării industriale. 
El a arătat, de asemenea, necesi
tatea intensificării cooperării din
tre aceste comisii și O.N.U.D.I., 
Ideea de bază a rezoluției iniția
te de țara noastră, constă în in
staurarea unei colaborări active 
între O.N.U.D.I. și comisiile eco
nomice regionale, în scopul acce
lerării procesului dezvoltării in
dustriale.

Celelalte două rezoluții, la 
care România a fost coautoare, 
privesc activitatea consilierilor in
dustriali atașați la comisiile eco
nomice regionale și coordonarea 
de către O.N.U.D.I. a activitățiloi 
desfășurate de organismele din fa
milia Națiunilor Unite în dome
niul dezvoltării industriale, în 
vederea obținerii unor rezultate 
mai eficiente.

cu 
___ ____ _  ______ ______ ale 
primăverii, aleile parcurilor, mu
zeele, librăriile, cafenelele și 
bistro-urile cu măsuțe multico
lore, de plastic, așezate în aer 
liber ; aceste fete și acești bă
ieți care fac obiectul atîtor son
daje, dezbateri și controverse 
ale institutelor și publicațiilor, 
specializate sau nu în „problema 
tineretului" ; aceste fete și acești 
băieți fără de care Parisul n-ar 
avea nici lumină, nici farmec ; 
și care nu sînt numai sportivi, 
sau „blousons noirs", sau colec
ționari de fotografii cu vedete 
de cinema, sau iubitori ori pro
motori de „mode" în toate do
meniile și cu «orice preț, ci con
stituie — ca să cităm dintr-un 
recent discurs al lui Giscard 
d’Estaing — o prezență de prim 
plan în istoria lumii contempo
rane, „principala forță de con
testare politică". Fără a con
testa existența unor tineri 
care-șl limitează preocupările 
doar la dobîndirea unei califi
cări, peisajul contemporan al 
Franței îți oferă imaginea tine
rilor activi politicește, a tine
rilor care reflectă profund asu
pra coordonatelor esențiale ale 
vieții economice, sociale și po
litice.

Tinerii cu care am stat de 
vorbă, aici, în acest® zile, m-au 
impresionat prin maturitatea 
deosebită, deplină, eu care pri
vesc chestiunile cardinale ale 
existenței lor în această lume, 
prin raporturile pe care le fao 
între ei, ca indivizi, ca membri 
ai unei clase sau alteia, ocupînd 
locuri diferite, la diferite nivele 
ale amfiteatrului social, dar u- 
niți prin ceea ce este etern și 
comun tinereții —- prin gînduri- 
1® orientate, toate, spre viitor.

Prezența activă a tineretului 
în viața Franței contrazice de
finitiv și irevocabil opiniile u- 
nor politicieni care s-au stră
duit să acrediteze ideea „apoli
tismului" tinerilor, să creeze o 
imagine falsă, puternic retușată, 
a gândurilor și credințelor cu 
care pășesc în viață reprezen
tanții noilor generații. Franța 
este o țară a tinerilor (se apre
ciază ca, în 1970, tinerii sub 25 
de ani vor constitui peste 40 la 
sută din populație) și aceștia 
sînt profund angajați, cu senti
mentele și cu faptele lor, în 
miezul problemelor vitale ale 
poporului, ale patriei lor. Parti
ciparea lor efectivă Ia soluțio
narea acestor probleme e, aici, 
un fapt curent, cunoscut, la or
dinea zilei. Ei luptă pentru a- 
părarea drepturilor lor și luptă, 
în același timp, pentru dreptu
rile națiunilor și ale umanității 
întregi. Ei discută despre viito
rul Franței și al lor, despre ho
tărârea de-a se reduce în anul 
viitor cu 10 la sută efectivei® 
celor ce vor să intre în învăță- 
mîntul superior, despre ace 'e 
îngrădiri ale reformei învăță- 
mîntului care reprezintă o piesă 
dintr-un mecanism ce face ca 
fluxul firesc al vieții sociale a 
tinerei generffî’ să cunoască 
ocoluri sau întreruperi, unele 
de-a dreptul dureroase. Recent, 
ziarul „LE FIGARO" consemna 
existența unui număr de „200.000 
tineri șameri între 16 și 20 de 
ani". „în realitate — adăuga a- 
celași ziar este vorba de încă 
700.000 tineri care sînt înregis
trați ca neavînd nici o ocupa
ție". In ceea ce privește 
evuluția șomajului, rezultatele 
depind de felul cum va fi mane
vrat acest „clește" care cuprin
de în prezent, toată Franța : p® 
de o parte — necesitatea econo
mică de a se mări competitivi
tatea ; pe de alta — imperativul 
politic de a se crea mai multe 
locuri de muncă. Guvernul fran
cez, prin politica sa internă de 
dezvoltare armonioasă a tuturor 
regiunilor țării, urmărește o .a- 
devărată expansiune economică 
care să asigure „guvernarea" 
tehnicii moderne în întreaga in
dustrie franceză. Resorbirea șo
majului va înregistra, se apre
ciază, o relativă încetineală, în 
raport cu expansiunea econo
miei. Și aceasta, atît din cauza 
„șomajului mascat" fdupă Cha- 
landon, ar exista, în întreprin
deri, un surplus de forță d® 
muncă d® încă 400.000 de oa-

meni), cît și a modernizării apa
ratului de producție.

Numeroși cercetători ai „pro
blemei tinerilor" reduc această 
problemă la o schemă simplă, 
esențială : vîrsta de 18 ani, vîrs- 
tă care înseamnă, practic, însăși 
definiția tinereții. Patronul e
obligat să acorde salariatului
care a depășit vîrsta de 18 ani 
un salariu mai ridicat și, în a- 
ceste condiții, preferă să dea 
afară și să angajeze un altul, un 
băiat de 15—16 ani. Iată de 
ce, un băiat din doi și 
două fete din trei, care 
lucrează, nu au nici o calificare 
profesională ; iată de ce, nu o 
dată, cei care dobîndesc o califi
care sînt nevoiți, Ia 18 ani, s-o 
abandoneze și să-și caute o altă 
slujbă, să facă orice, indiferent 
ce, avînd ca unică perspectivă 
„șansa", ca unică încredere ace
ea în ei înșiși. Nu este greu să 
ai o astfel de încredere la 
ani. Dar mai departe ?

Pe Champs Elisees sau
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____ ________ în 
Saint-Germain de Preș, în deco
rul splendind, somptuos și dis
cret în același timp, al inimii 
„orașului lumină", cu poezia sa 
inefabilă, cu aerul său care res
piră dulceața de a trăi, tînărul 
care vine, seara, să se plimbe 
un ceas, după o cursă drăceas
că prin suburbiile cu uzine cu 
porți închise, ni se înfățișează 
vesel, surâzător. £a va ! Azi n-a 
găsit nimic de lucru, o .să gă
sească, poate, mîine. Viața e 
frumoasă, Parisul e frumos, fe
tele sînt frumoase, tinerețea 
irumpe prin mugurii primăverii 
și face semne cu mina din vitri
nele mari, împodobite cu pozele 
unor tineri de vîrsta lui, ași ai 
muzicii ușoare sau ai sportului. 
Tînărul se plimbă un ceas sau 
două, intră apoi într-o librărie, 
ia o carte din raft și, rezemat 
de un perete, citește, se scufun
dă în această lume a cărții care 
este lumea francezului dintot- 
deauna, sub privirile binevoitoa
re ale librarului, ridicate o cli
pă de pe paginile altei cărți. Va 
intra apoi într-una din micile 
cafenele în aer liber sau cu pe
reți de sticlă, prin care intră 
toată forfota colorată a străzii, 
și lîngă ceașca fierbinte, va răs
foi ziarele, căutind, deopotrivă, 
anunțuri de angajări și știri 
despre ultimele experiențe în 
transplantarea inimii omenești.

Tinerețea și romantismul nu 
sînt, însă, incompatibile cu rea
lismul politic, cu acțiunea pro
testatară. Mulți dintre tinerii 
noștri interlocutori ne-au des
cris cu entuziasm demonstrațiile 
inițiate de organizațiile de tine-

ret din Franța, ne-au vorbit 
despre participare» k>r la dezba
terea unor probleme cruciale ale 
vieții internaționale: solidarita
tea cu lupta eroică a tineretu
lui din Vietnam, împotriva Im
perialismului american și a acp- 
liților săi, securitatea europeană, 
integrarea profesională și socia
lă a tineretului. Rețin, din aces
te discuții, o frază „un om nu-șl 
poate cîștiga fericirea dacă nu 
e pregătit să se integreze în so
cietate, în exigențele sale". Mi-a 
spus-*3 un tînăr ; unul din mi
lioanele de tineri parizieni, unul 
din purtătorii idealurilor unei 
întregi generații. Derulînd aces
te gînduri, aceste fete și acești 
băieți ai tinerei generații, îșl 
pun mari speranțe în „amena
jarea teritoriului*1 — un vast 
program de dezvoltare econo
mică și socială a Franței inițiat 
de guvern. In acest cadru, rolul 
principal, în prezent, revine în 
aceeași măsură instrucției înalte 
și industrializării. Aceste mă
suri, urmărite constant de gu
vernul generalului de Gaulle, 
propulsează Franța modernă nu 
numai ca un producător de va
lori materiale, dar și ca un par
tener activ în relațiile interna
ționale. Eforturile statului fran
cez — salutate de întreaga opi
nie publică mondială — privind 
lărgirea relațiilor dintre Est și 
Vest, întregirea operei de des
tindere internațională cu cea a 
colaborării și cooperării între 
state, dovedesc, ea și In alte 
împrejurări, realismul și suple
țea politicii Franței. E în toate 
acestea, dovada peremptorie a 
unei atitudini civic® mature, res
ponsabile, plină de făgăduințe 
pentru viitorul Franței.

„.Dar e-a făcut tîrziu. Umbre
le serii palpită surd printre ar
borii marilor bulevard®. Tînă
rul nostru stă mai departe, la 
masa de plastic, lingă ceașca 
fierbinte și citește ziarele^. In
tr-o revistă, cineva seri® că 
nouă zecimi dintre oamenii de 
știință pe care l-a cunoscut isto
ria omenirii trăieso în zilele 
noastre. Cîți la Paris, cîți la 
New York, cîți la Bonn 7

...Turnul Eiffel se decupează 
negru pe cerul nopții, ridicat 
statuar peste secolele de glorie 
ale istoriei, ța va! Parisul e 
frumos. iar el, ornai tînăr, e tî-

cititorilor „Scinteii tineretului"

și pe membrii 
Studenții 
au cules 
fluierături, 
însuflețite 
ții fără

săi.
protestatari 

aplauze și 
aprobări 

și contesta- 
drept de 

apel. Apariția S.D.S. 
scena politică a 

fost furtunoasă și u- 
nii se mărginesc să-i 
înfățișez® pe acești ti
neri drept niște teribi
liști lipsiți de idealuri, 
navigatori fără busolă 
pe marginea incertitu
dinilor.

L-am rugat pe K. Po- 
zoli, care a reprezentat 
S.D.S. la Lido di Os
tia, să înfățișeze suc
cint cititoriloi noștri 
obiectivele organiza
ției sale, influența pe 
care o exercita în via
ța universitară.

— Avem ramificații 
în toate centrele uni
versitare. Numărul 
membrilor este de 
2.500, poate ceva mai 
mult. Dispunem, însă, 
de 15.000 de simpati-

pe

trebuie sesizate îna
inte de a fi prea tîrziu. 
Există amenințarea re- 
vanșismului și tinere
tul trebuie să fie conș
tient de ceea ce repre
zintă recrudescența ex
tremei drepte. Nu pu
tem fi indiferenți fa
ță de revanșism. Pro
gresele electorale ale 
P.N.D. sînt alarman
te, dezvăluind un fe
nomen cu nenumărate 
implicații. Nu-i vor
ba de o simplă reușită 
în alegeri a unor reac
ționari, ci de revenirea 
pe scenă a unor forțe 
care au adus atîtea 
nenorociri poporului 
german și Europei. 
P.N.D. cîștigă teren 
pentru că drumul nu îi 
este barat cu energie. 
Ani de-a rîndul ni1 s-a 
spus că stînga primej
duiește democrația. Dai 
putem fi orbi în fața 
realităților ?

— S.D.S. se află în 
de război cu 

Springer, 
motivele ?

stare 
concernul 
Care sînt

mei universitare. Le
gislația^ stării excepți
onale 'primejduiește li
bertățile individuale. 
Acuitatea problemelor 
învățămîntului superi
or a fost recunoscută 
chiar de personalități 
guvernamentale. Este 
vorba, în esență, de 
a pune în acord uni
versitatea cu uluitoarele 
progrese ale lumii mo
deme de a egaliza con
dițiile de învățământ 
din diferitele landuri, 
de a privi în perspec
tivă problemele univer
sitare. Enunțînd liniile 
mari ale orientării 
noastre politice trebuie 
să amintim cerința re
cunoașterii R. D. Ger
mane și a liniei Oder- 
Neisse» pentru aborda
rea lucidă a proble
mei germane și a 
problemelor continen
tului european. Secu
ritatea în Europa este 
un obiectiv realist care 
presupune o unificare 
a forțelor ce se pronun
ță pentru o evoluție

trfi înțeleg® mereu mai 
profund antagonismul 
dintre idealurile salo 
și structurile anchilo
zate. Este încurajator 
pentru noi că oame
ni clarvăzători ne a- 
probă. Lărgim rînduri- 
le, colaborăm cu forțe 
tot mai diverse. Ne 
preocupă unitatea cu 
tinerii muncitori, uce
nici, elevi. Legăturii® 
cu lumea muncitoreas
că ne for
țele. .S. î
A continua să lupte...

Este noaptea, tîr
ziu, Interlocutorul 
nostru se scuză pen
tru răspunsurile laco
nice și îșî exprimă spe
ranța că va mai avea 
prilejul să se adreseze 
cititorilor „Scinteii 
neretului". Se 
bește să plec® 
Roma iar cîteva 
mai tîrziu să ia avionul 
spre Frankfurt pe 
Main.

• EXPOZIȚIA de fotografii 
„București, orașul florilor" s-a 
deschis recent în sala de arhi
tectură a Universității centrale 
din Caracas (Venezuela), cu con
cursul Institutului Român pentru 
Relațiile .Culturale cu Străină
tatea.

Expoziția, care a fast vizitată 
de un numeros public, va fi 
deschisă și în alt® oraș® din Ve
nezuela.

viață în timp ce era transpor
tat spre Salonic. In comunicatul 
dat publicității se arată că 
moartea sa ar fi intervenit în 
urma unui atac de cord. Potri
vit autorităților polițienești, în 
urma arestării celor patru mem
bri ai E.D.A. a mai fost arestat 
un grup de 21 persoane, acuzate 
de activitate ilegală.

• AGENȚIA P.A.P. anunță 
că la Universitatea din Varșo
via au țost reluate cursurile, 
suspendate la data de 30 martie, 
în urma unor acțiuni întreprinse 
de studenții de la mai multe fa
cultăți, fără aprobarea foruri
lor conducătoare ale universi
tății.

ti- 
gră- 

la 
ore

1
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• WILLIAM Deng, lider al 
populației negre din Sudan, 
fondator al Partidului Uniunea 
Națională Africană din Sudan 
(S.A.N.U.) a fost ucis de per
soane necunoscute într-una din 
regiunile meridionale ale Suda
nului. Partidul S.A.N.U. al că
rui președinte a fost Willian 
Deng a obținut în recentele a- 
legeri din Sudan numărul cel 
mai mare de mandate dintre 
partidele din provinciile meridi
onale care au prezentat candi
dați.

• AUTORITĂȚILE polițieneș
ti din Salonic au anunțat că fos
tul deputat al partidului E.D.A. 
(Uniunea democrată de stînga) 
Gheorghios Tsarouhas. care a 
fost arestat joi împreună cu alți 
trei membri ai acestui partid, 
scos din legalitate, a încetat din

• DELEGAȚIA P. C. R. 
ÎN VIZITĂ LA SARAIEVO
Vineri, delegația de activiști 

af Partidului Comunist Român 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Pană, prim-secretar al Comite
tului județean Brașov al P.C.R., 
a vizitat orașul Saraievo. Ea a 
avut convorbiri cu Hamdia Poz- 
deraț, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Bosnia și Herțe- 
govina, precum și la Consiliul 
republican al sindicatelor și la 
Uniunea scriitorilor. Apoi, mem
brii delegației române s-au in
teresat de activitatea Bibliotecii 
centrale și a căminului cultural 
din Sareievo Novo, au vizitat 
muzeul „Mlada Bosna" și alte 
obiective turistice și monumente 
Istorice din capitala R. S. Bos
nia fi Herțegovlna.

• Trimisul special al secreta
rului general al O.N.U. în Ori
entul Apropiat, Gunnar Jarring, 
a avut vineri noi consultări cu 
ministrul afacerilor externe al 
Libanului. Fouad Butros. în 
urma acestei întrevederi Butros 
a declarat ziariștilor că „succe
sul sau eșecul misiunii lui Jar
ring depinde în întregime de 
atitudinea Izraelului, și anume 
de dorința sau refuzul acestuia 
de a aduce la îndeplinire rezo
luția Consiliului de Securitate". 
La sfîrșitul convorbirii cu Bu
tros. Jarring a părăsit capitala 
libaneză îndreptîndu-se spre 
Stockholm de unde, la 15 mai 
va pleca spre New York pentru 
a remite secretarului general U 
Thant un nou raport privind re
zultatele misiunii sale.

• AȘA-NUMȚTA' Adunare Na
țională a Vietnamului de sud a 
adoptat vineri cu 02 de voturi 
contra 25 proiectul guvernamen-

ION POPESCU

tal de lege privind mobilizarea 
generală în întreaga țară, anun
ță agenția France Presse. In 
cursul dezbaterilor deputății au 
propus mai multe modificări la 
textul inițial al proiectului de 
lege.

Pentru a căpăta putere de lege, 
proiectul urmează să fie examinat 
și adoptat de „senatul sud-vietna- 
mez". Agențiile de presă anunță 
că în cursul unui discurs radiote
levizat, președintele regimului mi
litar de la Saigon a cerut celor 
două Camere ale parlamentului 
să adopte 
supus spre

de urgență proiectul 
examinare.

CONSULTĂRI
LA BRUXELLES

• PREMIERUL demisionar 
Paul Vanden Boeynants, care a 
fost însărcinat de regele Baudo- 
uin cu formarea unui nou gu
vern belgian, a avut primele 
contacte cu liderii principalelor 
partide politice. Cu acest prilej, 
Boeynants, le-a prezentat un pro
gram menit să soluționeze criza 
politică, care durează de peste 
90 de zile. Programul său inclu
de propuneri de modificare a 
relațiilor instituționale dintre 
flamanzi și valoni, modernizarea 
structurii de stat și o reformă 
economică. Amănuntele progra
mului nu au fost încă dezvălu
ite. Liderii politici consultați vor 
studia pînă luni programul pre
zentat de Boeynants. după care 
ar urma să se angajeze eventu
ale negocieri.

în cadrul discuțiilor care se 
desfășoară la Adunarea Mon
dială a Sănătății asupra rapor
tului prezentat de directorul 
general al O.M.S., a luat cu- 
vîntul șeful delegației româ
ne, acad. Aurel Moga, minis
trul sănătății. Trecînd tn re
vistă succesele repurtate de 
O.M.S. in cei 20 de ani de 
activitate, vorbitorul a insis
tat asupra realizărilor în do
meniul eradicării variolei și 
paludismului, precum și asu
pra campaniilor inițiate de 
O.M.S. pentru combaterea al
tor boli.

Problemele pe care trebuie 
să le rezolvăm, fiind comple
xe și chiar dificile, a spus 
acad. Aurel Moga, este nece
sar ca toate statele să partici
pe la găsirea soluțiilor adec
vate.

în acest sens: delegația ro
mână a arătat că absența re
prezentanților legitimi ai gu
vernului R. P. Chineze — sin
gurul în drept să reprezinte 
China pe plan internațional 
— este de natură să slăbească 
eficacitatea activității organi
zației. Pronunțîndu-se pentru 
realizarea universalității or
ganizației, delegația română a 
sprijinii cererea R. D. Germa
ne de a fi primită în O.M.S.
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