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REPURLICII FRANCEZE,
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număr

luntar-patriotice,

din nou, în

mare, tinerii
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șantierele muncii
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GENERALUL CHARLES DE GAULLE

I
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REFREN NEÎNTRERUPT
Unde-î vom întîlni

Vineri dimineață, președin
tele Republicii Franceze, gene
ralul Charles de Gaulle, și so
ția au plecat din Craiova, în- 
dfeptindu-se spre București.

împreună cu oaspeții se află 
președintele Consiliului- de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și so
ția, Emil Bodnaraș, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, 
precum și persoanele oficiale 
române și franceze care i-au 
însoțit în vizita la Craiova.

înainte de plecare, oaspeții 
au fost salutați de președintele 
Consiliului popular al județu
lui Dolj, Gheorghe Petrescu, cu 
soția, Ion Zăvăleanu, primarul 
municipiului Craiova, cu soția, 
și de alți reprezentanți ai or
ganelor locale de stat.

O gardă militară prezintă o- 
norul.

La ora 9, cei doi conducători 
de stat, aflați într-o mașină 

' deschisă, precum și celelalte 
persoane oficiale, și-au început 
călătoria. Un mare număr de 
locuitori ai municipiului Cra
iova au venit să-sWia un căl
duros bun rămas de la oaspeți, 
să ureze „drum bun“. Se flu
tură stegulețe tricolore, se a- 
runcă flori, se fac semne prie
tenești. Ovații, urale puternice 
răsună pînă dincolo de ieșirea 
din oraș. Cei doi președinți 
răspund cu căldură manifesta
ției entuziaste a mulțimii.

Aceeași manifestare de prie
tenie și caldă ospitalitate în- 
tîmpină pe conducătorii de stat 
români și francezi în toate a- 
șezările pe care le străbat în 
drumul spre București. Șo
seaua este străjuită de Șiruri 
nesfîrșite de săteni, îmbrăcați 
in straie de sărbătoare. Cer-

Cîntec de brigadier 
pe viitoarea magistralăI duminică pe tinerii din

La Uzina de aluminiu din Slatina

dacurile și gardurile caselor 
sînt împodobite cu scoarțe, cu 
covoare țesute cu motive na
ționale ; în fața caselor sînt 
așezate mese încărcate cu vaze 
cu flori. Tineri și tinere, în pi
torești costume oltenești, se 
prind în hore, saltă în ritmul 
vioi al cîntecelor populare.

li orașul aluminiului românesc
Ajunsă la Olt, coloana ofi

cială trece printr-un original 
tunel din ramuri de stejar, cu 
care a fost împodobit scheletul 
metalic al podului. La intrarea 
pe pod, pe o pancartă încărcată

cu drapelele de. stat ale Româ
niei și Franței este înscrisă în 
limbile română și ■ franceză 
urarea „Bine ați venit distinși 
oaspeți în orașul Slatina !“

Pe străzile Slatinei, oraș care 
împlinește în acest an șase

secole de existență, au 
ieșit în întîmpinarea președin
telui Charles de Gaulle și a 
soției sale, a președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și a celorlalți oas
peți, mii de locuitori. La so
sirea în centrul orașului, în 
piața acoperită de un covor 
multicolor din flori îmbinate în 
motive populare, oaspeții sînt 
întîmpinați de Constantin 
Sandu, președintele Consiliu
lui popular județean Olt, și 
alți reprezentanți ai organelor 
locale 
dinți 
ziasm

de stat. Cei doi preșe- 
sînt salutați cu entu- 
de locuitorii vechiului

oraș. Tineri îmbrăcați în fru
moase costume populare oferă 
oaspeților, după obiceiul pă- 
mîntului, tradiționala „pîine cu 
sare“, ploști cu renumitul vin 
de Sîmburești, buchete de flori 
și marame.

Președintele Republicii Fran
ceze, Charles de Gaulle, și pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, iau loc pe 
un podium amenajat în piața 
din centrul orașului și răspun- 
zînd cuvintelor de bun sosit și 
manifestației entuziaste de 
prietenie făcute de populația 
orașului, au rostit scurte cuvîn- 
tări.

Cuvîntarea președintelui Franței, 

generalul Charles de Gaulle
Sînt profund mișcat de mi

nunata primire pe care ne-au 
făcut-o populația și autorită
țile clin Slatina.

Sînt foarte fericit să vin aici 
în compania domnului Ceau
șescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, pentru a vă aduce 
salutul de. prietenie al Franței.

Acum cînd văd orașul dum
neavoastră atît de frumos, atît 
de activ, cînd vă văd pe toți 
atît de înflăcărați, cînd văd 
frumosul dumneavoastră ti
neret, sînt plin de încredere 
în destinul țării dumneavoas
tră. Colaborarea noastră cu 
țara dumneavoastră este ne
cesară pentru ceea ce avem 
de înfăptuit în vremurile 
noastre: adică o Europă uni
tă, o Europă a progresului și 
păcii. Vizita pe care am cins
tea s-o fac în țara dumnea
voastră, la amabila invitație 
a domnului președinte Nicolae 
Ceaușescu ne-a permis nouă, 
celor două guverne ale noas
tre. să discutăm despre intere-

sele și scopurile noastre comu
ne.

V-a spun dumneavoastră, 
aici la Slatina, că îmi exprim 
satisfacția pentru ceea ce s-a 
realizat încă de pe acum la 
întrevederile noastre. Sîntem 
pe calea cea bună, pe calea 
unei strînse, deosebit de strîn- 
se colaborări între România 
și Franța. Această colaborare 
este conformă istoriei noas
tre, a dumneavoastră și a 
noastră, este conformă necesi
tăților noastre, ale dumnea
voastră și ale noastre, este 
conformă serviciilor pe care 
le putem aduce, dumneavoas
tră și noi, Europei și cauzei 
întregii lumi.

Vă mulțumesc din toată i- 
nima, în numele Franței, pen
tru minunata primire pe care 

cu 
o

mi-ați făcut-o. Intîlnirea 
dumneavoastră îmi va lăsa 
amintire de neuitat.

Trăiască
Trăiască
Trăiască prietenia româno- 

franceză !

Slatina ! 
România !

In rechea cetate de scaun, străjuită de Turnul „Chindiei*

județul Galați?
— ne răspunde VASILE CARO
LICĂ, prim secretar al comitetu

lui județean al U.T.C.

CIMPINA-COMARNIC
Interviu cu ing. LIVIU VASILIU, 

șeful șantierului

Cuvîntarea președintelui 
Consiliului de Stat, 
Nicolae

Dragi tovarăși,

Doresc să subliniez în fața 
dumneavoastră că vizita pe 
care o face în țara noastră 
domnul președinte al Franței, 
Charles de Gaulle, doamna 
de Gaulle și celelalte perso
nalități franceze, se înscrie în 
tradițiile prieteniei româno- 
franceze, în relațiile prezente 
care se dezvoltă minunat, și 
în colaborarea noastră de vi
itor, pentru dezvoltarea patri
ilor noastre, pentru pace în 
Europa și în lumea întreagă.

Dumneavoastră cunoașteți 
bine cum se materializează co
laborarea dintre Franța și Ro
mânia, deoarece aici s-a cons
truit și se află în curs de dez
voltare Combinatul de alumi
niu, înfăptuit în colaborare cu 
specialiștii francezi. Este o do
vadă a ceea ce pot realiza, 
printr-o cooperare pașnică, 
două popoare care doresc să-și 
creeze un viitor fericit, liber 
și independent.

Așa cum a relevat aici 
domnul președinte al Franței, 
în întrevederile pe care le-am 
avut am căzut de acord asu
pra dezvoltării colaborării 
multilaterale dintre țările noa
stre. Am căzut de acord să ne

★

Ceaușescu
unim eforturile pentru a asi
gura securitatea tuturor națiu
nilor europene, pentru a con
tribui la pacea în întreaga lu
me. Considerăm că aceasta 
corespunde intereselor tuturor 
națiunilor din Europa, din în
treaga lume. Cooperarea ro- 
mâno-franceză este menită să 
unească popoarele din Europa 
nu să le dezbine, este îndrep
tată spre prietenie, spre pro
gres pentru toate națiunile din 
Europa și din întreaga lume.

Poporul nostru a primit cu 
multă căldură pe oaspeții 
francezi, știind că împreună 
vom putea să aducem o con
tribuție mai activă la cauza 
progresului națiunilor noastre, 
la cauza păcii și colaborării în 
lume.

Mulțumesc domnului preșe
dinte al Franței pentru cuvin
tele adresate locuitorilor din 
Slatina — oraș care în anul 
acesta sărbătorește 600 de ani 
de existență — iar dumnea
voastră vă urez mult succes 
în activitatea pe care o desfă- 
șurați, astfel îneît să vă adu
ceți din plin contribuția 
măreția patriei noastre, 
prietenia dintre Franța 
România, la cauza păcii 
Europa.

★

la 
la 
Și 
în

★

Cuvîntările sînt subliniate în 
repetate rînduri de puternice 
ovații pentru prietenia ro- 
mâno-franceză.

In timpul popasului din pia
ța centrală a orașului Slatina, 
formația corală a Casei de 
cultura și taraful din comuna 
care poartă numele vestitului 
haiduc de pe aceste meleaguri, 
Iancu Jianu, participant la re
voluția de la 1821 a lui Tudor 
Vladimirescu, interpretează 
cîntece populare.

Oaspeții trec prin mulțime. 
Au loc calde și spontane ma
nifestări de prietenie. Se fac 
urări pentru prosperitatea

doiFranței și României. Cei 
președinți string călduros mîi- 
nile a zeci și zeci de cetățeni 
care îi înconjoară, mulțumesc 
pentru primirea ospitalieră.

Coloana de mașini se o- 
prește apoi în fața uzinei de 
aluminiu, ale cărei produse sînt 
astăzi cunoscute în peste 20 de 
țări de pe diferite meridiane 
ale globului. La intrarea în 
uzină, realizată după proiec
tele firmei franceze „Pechi- 
n'ey“, oaspeții sînt întîmpinați 
de Matei Ghigiu, ministrul 
construcțiilor pentru industria 
chimică și rafinării, de mem
bri ai conducerii uzinei, de nu-

— Chemarea C.C. al U.T.C., ne vorbește Va- 
sile Carolică, prim-secretar al comitetului ju- 

fdețean Galați al U.T.C., a însemnat pentru 
tineretul din județul nostru o mobilizare activă 
la continuarea unei glorioase tradiții. Ea a 
pătruns din organizație în organizație, s-a 
transmis de la tînăr la tînăr, într-un entuziasm 
total, generînd inițiative și punînd temelie u- 
nor acțiuni ce se vor înscrie cu certitudine ca 
noi pagini de abnegație în cartea de onoare 
a muncii voluntar-patriotice deschisă acum 20 
de ani.

Județul nostru s-a transformat într-un șan
tier al forței brațelor tinere, în sute de locuri 
a fluturat simbolic steagul Uniunii Tineretului 
Comunist, punînd în valoare energii nebănvtâe. 
Peste 15 000 de tineri au ținut să răspundă pre
zent încă din prima zi cu entuziasmul, hărnicia 
și dăruirea proprii vîrstei tinerești, punînd ba
zele unor noi și însemnate transformări.

— Ceea ce, probabil, s-a con
cretizat în fapte.

— Evident. Cei 1 000 de tineri 
'din Combinatul siderurgic Ga
lați care mai înainte de a în
cepe lucrul s-au întîlnit cu foști 
brigadieri pe șantierele Bum-

„Circulăm pe autostrada care leagă Ploieștiul 
de Brașov. Ea are două benzi moderne de cir
culație care asigură zilnic tranzitul a peste 
10 000 de autoturisme cu o viteză de peste 
120 km pe oră. Cu ani în urmă transportul 
era însă îngreunat de vechea șosea care era 
întreruptă de mai multe bariere printre care și 
cele de la Comarnic și Podul Vadului. De ase
menea, în localitățile Cimpinița, Breaza, Gura 
Bellei, serpentinele nu permiteau o viteză mai 
mare de 30 km pe oră. Noua autostradă cu 
eleganța sa, cu brazdele sale de îlori așternute 
pe ambele părți sînt rodul unor activități fe
brile desfășurate de specialiști împreună cu mii 
șl mii de tineri care și-au adus prinosul prin 
acțiuni de muncă voluntar-patriotică la con-

ION TEOHARIDE

(Continuare în pag. a III-a)

Scrisori câtre tinârul care-și

Ibești-Livezeni și Salva Vișeu, 
au colectat 125 000 kg metale 
vechi, au efectuat lucrări de 

s-au specializat în în/treprin- ra 
deri similare franceze. Pe clă- g 
direa pavilionului administra
tiv al uzinei, împodobită cuB 
drapelele României și Franței, g 
se află portretele președinte
lui Republicii Franceze, gene- ■ 
ralul Charles de Gaulle, și pre- g 
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, iar pe ung 
fundal albastru inscripții îng 
limbile română și franceză : 
„Trăiască pacea și prietenia 
între popoare !“

Inginerul Constantin Spoitu, 
directorul uzinei, care a făcut, 
un stagiu de specializare în mai l 
multe întreprinderi franceze 
producătoare de aluminiu, pre- ■ 
zintă macheta uzinei, subli-B 
niind că întreprinderea pro
duce în prezent 75 000 de tone 
de aluminiu anual, cu o pu
ritate de 99,8 la sută. El a in
format pe oaspeți că actualele 
lucrări de extindere a uzinei 
vor permite ca în următorii 
ani la Slatina să se producă în g 
fiecare an mai mult de 100 000 B 
tone de aluminiu. Vorbind 
despre rodnicia colaborării g 
franco-române în înfăptuirea 
acestui obiectiv, care a pus 
bazele industriei aluminiului g 
românesc, directorul a relevat 8 
condițiile bune asigurate în 
Franța muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor români în 
vederea specializării lor rapide 
și la un înalt nivel tehnic îng 
domeniul producției de alu- g 
miniu.

Mulțumind directorului pen- B 
tru prezentarea făcută, preșe- B 
dintele Franței, Charles de 
Gaulle, a spus : Știam că e- B 
xistă această uzină de alumi- S3

meroși muncitori, ingineri și 
tehnicieni, dintre care unii

i
I

I
1

I

NICOLAE DĂSCĂLESCU I 
NICOLAE VAMVU ■
PETRU UILĂCAN

(Continuare în pag. a III-a) I

alege profesia
calitate pe magistrala nord-sud 
și în incinta combinatului pe o 
lungime de 1,5 km.

La Măstăcani, localitate în 
Lunca Prutului, unde cu 20 de 
ani în urmă era o tabără a 
brigadierilor, la Vlădești, Mun
teni și în celelalte comune, tra
diționalul „Hei-rup“, s-a mate
rializat în 1 260 hectare pășune 
curățate. Pretutindeni cifrele 
sînt concludente.

— Și vor fi, bănuim, într-o și 
mai mare măsură.

— Cu siguranță. Adeziunea 
deplină a tinerilor, entuziasmul 
de nedescris, cu care ei au 
pornit încă de la început să dea 
viață chemării C.C. al U.T.C., 
propunerile făcute în organiza
țiile U.T.C., ne-au determinat să 
modificăm substanțial angaja
mentele inițiale, să găsim noi 
forme de activitate patriotică, 
axîndu-ne în mod deosebit pe 
acțiuni de mare amploare. A-

I. MIHIȚ
(Continuare în pag. a III-a)
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- spicuiri din agenda 

de lucru a zilei de mîine -

PROGRAMAREA

AUTOMATĂ
Acad. GRIGORE MOISIL

. Ă.m urătat într-un articol trecut că pentru a-i comunica ma
șinii ordinele de lucru, ceea ce se numește programul de lucru 
omul trebuie să alcătuiască acest program în limbajul mașinii'. 
Dar aceasta muncă e grea. Ea cere nu numai cunoștințe generale 
de matematică și ^cunoștințe speciale de teoria programării. Ea 
cere în plus multă atenție și chiar cu multă atenție programa
torul poate să greșească. Iată de ce oamenii s-au gîndit să în
locuiască munca de programator a omului și s-o treacă mașinii 
Aceasta e ceea ce se cheamă programarea automată. Omul face 
un program într-un limbaj de programare, mult mai apropiat de 
limba naturală și de limbajul întrebuințat de matematicieni. 
Mașina traduce din limbajul de programare în limbajul mașinii. 
Pentru aceasta e nevoie să se introducă în mașină un program 
de traducere din limbajul de programare în limbajul mașinii. 
Operația aceasta de a traduce (sau cum se mai numește de 
compilare) seamănă cu traducerea unui text din limba engleză 
în limba rusă sau în genere dintre două limbi. Esențialul e că și 
limbajul mașinii șî limbajul de programare și limbajul de com
pilare sînt limbaje cu reguli gramaticale foarte stricte. Sînt ceea 
ce se cheamă limbaje formale. Omul se înțelege cu mașina prin 
intermediul mai multor limbaje formale.

Aceste limbaje formale trebuie să fie create de om. Iată o 
meserie nouă, care seamănă foarte mult cu meseria de lingvist: 
meseria de constructor de limbaje formale.

Ce trebuie să știe cineva care creează un limbaj formal ? Bine
înțeles el trebuie să știe cum funcționează mașina. De asemenea 
el trebuie să știe să analizeze logic operațiile de gîndire ome
nească deci trebuie să știe logică matematică. Dar pe lîngă a- 
ceasta, trebuie să cunoască un capitol al lingvisticii matematicii 
și anume studiul matematic al limbajelor, formale. Iată care e 
disciplina care nimeni nu ar fi crezut că va intra în programa u- 
nui institut politehnic. Lingvistica matematică e astăzi absolut 
necesară pentru cei care vor să se ocupe de tehnica și de știința 
calculului numită astăzi mai scurt, informatică.

Informatica și cibernetica sînt două științe noi care au fost 
create de matematicieni pentru a utiliza posibilitățile calculatoa
relor electronice. Iată pentru ce la facultatea de matematică 
au fost create cursuri post universitare pentru cei care sînt di- 
plornați ai facultății de matematică în domeniul informaticii. A- 
ceste cursuri au început de curînd și ele vor continua ca cursuri 
regulate în fiecare an.

Timpul de studiu e. după obținerea diplomei Facultății de ma
tematici, de doi ani de zile.

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

FONDURILE
îl întîlnisem anul trecut pe 

Dumitru Gherman. Se întorsese 
dintr-un institut de reeducare. 
Aproape nu mi-a venit să cred 
că adolescentul acela înalt, tă
cut, care lăsa sfios capul în pă- 
mînt cînd cineva îi amintea de 
viața lui dinainte, fusese, cu ani 
în urmă, „problema" orașului și 
a organelor judiciare. Discuția 
cu el s-a închegat repede, băia
tul îmi vorbea despre proiecte, 
despre meserie, dar de cite ori 
încercam să aduc vorba despre 
perioada în care Gherman fusese 
reținut în institutul de reedu
care, el tăcea încăpățînat. Sin
gurele lui observații au fost le

gate de părinți, nu-i învinuia pe 
ei pentru actele antisociale co
mise de el, dar manifesta o ne
încredere și o detașare neaștep
tată pentru vîrsta lui.

— Ei săracii, spunea el, n-au 
putut să facă nimic pentru 
mine... Cînd am fugit prima oară 
de acasă și am ajuns tocmai la 
București, am aflat că trecuse o

RES-
săptămînă, în care nici unul din 
ei nu observase lipsa mea...

...Am reconstituit amintirile lui 
Gherman la Camera minorului 
de la Miliția Capitalei. Se rătă
cesc copii, unii mai pleacă sin
guri de acasă, alții mînați de a- 
ventură, dispar cu rucsacul în 
spate, dar sînt repede găsiți și 
înapoiați familiilor. Pentru mili

ție, rcclamația părinților este 
primul semnal de alarmă : a dis
părut un copil, iată-i numele, 
semnalmentele. Și micul fugar 
revine poate ca o învățătură de 
minte pentru părinți, poate și 
pentru el.

Dar la Camera minorului, 
mi-am amintit de observațiile lui 
Gherman. Marin Dincă n-a îm
plinit încă 10 ani. E un obișnuit 
al Miliției, vine sau mai bine zis 
este adus aici a zecea, a unspre-

GALINA BADULESCU

(Continuare în pag. a (V-a)
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Desen de MIHU VULCĂNESCU

DIALOG CU UN ADOLESCENT «>

CINEVA
A SUNAT LA

UȘA MEA...
Mioara Cremene

...Cineva, a sunat la ușa mea 
— și era, bineînțeles Dan, ve- 
chiul meu prieten, cel care îmi 
arătase cîndva, pe c'ind era pio
nier, începutul unui roman ștjin- 
țifico-fantastic, cel care mi-o 
adusese pe Maia, prima lui iu
bire, Dan, partizanul echipei 
Progresul, viitorul speolog, ex
ploratorul peșterilor secrete de 
la Bocșa și cunoscătorul unor 
depozite cu semi-prețioase încă 
nedescoperite. Dan, cititorul pa
sionat, campionul în exerciții 
ca statul cu capul în jos y ținu
tul respirației sub apă, în sfirșit. 
cineva pe care socotisem că îl 
știu bine.

— Ia te uită, i-am spus, cum 
te-ai schimbat...

— Se observă ?
— Firește.
— A, pricep, vrei să spui că 

am mai crescut.
Nu. nu asta voiam să spun.

— Totuși, nu port încă favo- 
riți, și nici nu mi-am cumpărat 
pantaloni fora manșetă ș» croiți 
larg în față...

— Favoriți n-ai decît să-ți 
lași, — se rad repede — dar 
pantaloni, mai așteaptă, mai 
gîndește-te. e păcat de bani.

— Ascultă : nu știu dacă ai 
băgat de seamă, dar am trecut 
în ultima vreme rar... Poate iț| 
închipui că am fost ocupat ?

— Ar fi o explicație.
— Falsă. Se zice că ocupațiile 

sporesc atunci cînd îmbătrînești, 
dar am descoperit că, totdeo
dată, omul învață să-și automa
tizeze mișcările, să-și economi
sească forțele, gîndurile... îmi 
rezolv obligațiile destul de re
pede.

— Atunci nu timpul • de 
vină ?

— Ba da.
— Nu te înțeleg.
— E vorba de alt timp. Fiind

că și eu, între timp, am devenit 
altul.

— Al „îmbătrînlt", după cum 
spui ?

— Poate.
— De fapt, judecind * astfel, 

n-ai mai trecut niciodată pe la 
mine ?

— Exact. Și am venit să te 
Întreb pentru prima oară, dacă, 
sincer, crezi că am putea să fim 
prieteni.

— Știu cu Ar trebui să fa
cem cunoștință.

— Nădăjduiesc că glumești.
— Cîtuși de puțin. Nu fae 

parte dintre cci care văd înțr-un 
tînăr de 17 ani, doar continua
rea celui care a fost adolescent 
și copil. Cu toate că exterior, 
ha’.nele se Ipngese, el trece din- 
tr-o clasă într-alta... Dar astea 

sînt doar cele mai neînsemnate 
dintre schimbări... Adevărul e că 
prea ne-arn obișnuit să judecăm 
totul evolutiv ; a devenit o pre
judecată... Nu mai sîntem în 
stare să inventariem, constata- 
tiv. Am observa atunci poate 
lucruri uimitoare despre tinere
țe.

— ...Am citit în „România li
beră" niște anunțuri. Călătorii, 
decese. Poate ar fi cazul să se 
dea și un astfel de anunț : tînă- 
rul cutare își înștiințează fami
lia, că începînd de mîine nu mai 
dorește să fie considerat un 
copil...

— Da, și am putea extinde 
procedeul... asupra prieteniei. 
De ce nu s-ar obișnui asemenea 
înștiințări : domnul X, are onoa
rea să aducă la cunoștința dom
nului Y, că din păcate, priete
nia dintre ei a decedat... Dorești 
să pun magnetofonul ?

— Constat că totuși glumești!
— Deloc, ți-am mai spus-o...
— Dacă-i așa, mai vrei să fim 

prieteni ?
— Depinde, trebuie să aflu 

mai întîi cine ești.
— Foarte bine. Atunci să stăm 

de vorbă.

OSCAR (cinemascop)
rujează Ia cinematograful Pa
tria (orele 10 ; 12,15 ; 14,30 ;
16,45 : 19; 21.15) ; Festival (o- 
rele 8.45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21).

K.O. (cinemascop)
rulează Ja București (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18.45; 21).

OBSESIA (cinemasoap) 
reulează la Republica (orele 
9 ; 11.30 ; 14 ; 15,15 : 18,45 ;
21,15), Capitol (orele 8,45 : 11 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21).

BALUL DE SIMBĂTA SEARA 
rulează Ia Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ț 18,30 ; 
20,45) Victoria (orele 8.45 ; 11 ;
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
(cinemascop)

rulează la Lumina (orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45).

SFIRȘITUL AGENTULUI W 4C 
rulează la Giulești (orele 15,30; 
18: 20,30).

STATORNICIA RAȚIUNII 
rulează la Central (orele 9 ;
11 • 13 ; 15 : 17 •, 19 ; 21).

GIOCONDA FARA SURÎS 
rulează la Union (orele 15,30 ;
18 desene animate ; 20,30).

VIATA ÎN DOI
rulează la Doina (orele 9 ; și 
10) Desene animate pentru ea-

TELEVIZIUNE
SiMBATA 18 V 1968

• 17,30 — Lumea copiilor — 
magazin muzical-distractiv 
pentru copii.

• Stadion — emisiune de ac
tualitate sportivă.

• 18,30 — Mult e dulce și 
frumoasă — Emisiune de 
limba română.

• 19,00 — Pentru școlari: A- 
plauze pentru colegii noș
tri.

• 19,30 —- Telejurnalul de 
seară.

• 20,00 — Tele-enciclopedia.
• 21,00 — Vom reveni... pes

te 6 luni.
• 21,10 — Film serial : „Răz

bunătorii".
• 22,00 — Intermezzo — emi

siune muzical-coregrafică.
• 22,45 — Parada vedetelor 

— Sacha Distel.
• 23,35 — Telejurnalul de 

noapte.
DUMINICA 19 MAI

• 8,30 Ora exactă. Cum va fi 
vremea, astăzi ? Gimnasti
ca de înviorare.

• 8,40 Pentru copii și școlari: 
•EX-TERRA '63 : Cum să 
construim o rachetă pla
nor (III).
• Noile aventuri ale echi
pajului Val-Vîrtej „Expe
diție în Nord", scenariu de 
Octavian Sava.

• 10,00 Ora Satului.
g 11,30 Concert Simfonic.
o 12,15 închiderea emisiunii 

de dimineață.
• 14,00 Telejurnalul de prînz
• 14,15 ZIG-ZAG — telema- 

gazin duminical, transmi
siuni sportive.

• 19,30 Telejurnalul de seară.
• 19,45 Telesport.
• 20,10 RAPSODIA ROMA

NĂ — Pe plaiurile Bacău
lui.

• 20,40 Cronica duminicală.
• 20,45 TEATRU ÎN STUDIO 

„Apus de Soare" de Barbu 
Ștefănescu Delavrancea. 
Spectacol pentru televiziu
ne realizat în colaborare cu 
Teatrul Național „I. L. 
Caragiale".

• 12,15 Parada Vedetelor : 
Pia Colombo.

• 22,45 Telejurnalul de noap
te.

CINEMATOGRAFE
pii (orele 11.30; 13.45 ; 16;
18.15 ; 20,30). Vitan (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

EROII DE LA TELEMARK
rulează la Crîngași (orele 15,30; 
18; 20,30).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
(cinemascop)

rulează la Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),
Excelsior (orele 9,45 ; 12 ; 14,15;
16.30 ; 18,45 ; 21), Gloria (orele
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30).  Tomis (orele 9—16 în 
continuare ; 18.30 20.45).

ZILE DE VARA
rulează la Grivița (orele 9;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30), 
Flamura (orele 9 : 11.15 ; 13,30 ;
16 ; 18.15 ; 20.30),

RĂPIREA FECIOARELOR
rulează la Cosmos (orele 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30).

PRAȘTIA DE AUR
rulează la Buzești (orele 15,30 ;
18 ; 20,30), Cotroceni (orele
15.30 ; 18 • 20,30).

PENTRU CÎȚIVA DOLARI IN 
PLUS

Franc și jovial — ar
tistul emerit Gheorghe Leahu 
cultivă în jur o dispoziție cal
dă. între o repetiție și un 
spectacol-matineu cu „Opi
nia publică", unde împrumută 
identitatea directorului de 
ziar incapabil și pișicher, în 
cabina de machiaj — d-sa a 
insistat îndelung asupra unor 
probleme aflate permanent în 
obiectivul oamenilor de tea
tru, cu aptitudinea disputei 
teoretice.

— Anumite noțiuni — zi-^ 
cea Shakespeare — întrebuin-^ 
țațe abuziv, riscă să se uzeze. 
Lucru perfect valabil dacă ne 
gîndim numai la faptul că, în 
fel de fel de ocazii, persona
lități ca Radu Beligan, Liviu 
Ciulei ș.a. se pronunță asupra 
celor mai dificile chestiuni, 
aducînd soluții originale și a- 
decvate teatrului românesc, 
pe baza confruntării multiple 
cu întreaga mișcare teatrală 
contemporană — și gînduri
le d-lor găsesc’uneori un ecou 
vag la forurile de specialitate. 
Desigur, nu se speră de 
la un interviu sau un ar
ticol să aibă o rezonanță 
imediată, dar nici nu poate 
măguli pulverizarea totală 
a opiniilor difuzate. Su
praestimez, cu bunăștiință uti
litatea măsurilor concrete în 
dirijarea vieții artistice (de ce 
cuvîntul dirijare pare deseori 
oamenilor de artă ca un atac 
la actul libertății creatoare ?), 
a unei lucide și consecvente 
autodirijări și consider folosi* 
toare orice intervenție, inte
grată într-un amplu dialog, 
capabil să reclame revirimen
te în practică.

— .Un artist dramatic com
plet = un summum de vo
cații ?

— ...Expresie circulată în 
critica de specialitate, alătura
tă de ceea ce obișnuim să

Din frumusețile naturii
Foto : SORIN DAN

(cinemascop)
rulează la Dacia (orele 8—15,30;
18,15 ; 20,45), Popular (orele
15.30 ; 18 ; 20,45).

EL DORADO (cinemascop) 
rulează la Bucegi (orele 9,30 ; 
12 ; 15,30 ; 18 ; 20.30). Aurora 
orele 8,15 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 
18- 20,30), Arta (orele 10; 12,30; 
15; 17,45; 20.30). (In grădină
ora 20).

CAPCANA (cinemascop) 
rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
18).

SINT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
(cinemascop)

rulează la Lira (orele 15.J0— 
18), Floreasca (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

TOPKAPI (cinemascop)
rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 17.30 ; 20), Volga (orele 10 ;
12.30 : 15 ; 17.45 : 20.30).

SFÎNTUL LA PÎNDA
rulează la Pacea (orele 15,45; 
18; 20,15), Progresul (orele
15.30 ; 18 • 20,30).

EA VA RÎDE
rulează la Melodia (orele 8,45 ; 

numim artă teatrală totală. 
Dezvoltarea impetuoasă căpă
tată de regie în descifrarea 
originalității și subtilității tex
tului, rolul din ce în ce mai 
pregnant al regizorului a în
depărtat din păcate grija pen
tru profesia actorului și poate 
nimănui nu îi este mai po
trivită „osîrdia profesională" 
decît actorului talentat. Miș
carea noastră teatrală are o 
abundență de talente nu su
ficient de profesionalizate. 
„Răul" vine în primul rînd 
din institut unde ar trebui să

BUCURIILE Șl SUFERINȚELE
„ARTEI TEATRALE TOTALE"
se realizeze o colaborare mai 
efectivă și de durată între stu- 
denți și anumite teatre și s-ar 
contura în această situație ne
cesitatea unei serii de modifi
cări în sistemul de învățămînt 
artistic. Pe de altă parte — 
și în timpul funcționării în 
instituție — perfecționarea 
profesională s-ar impune ca o 
preocupare centrală a foruri
lor de specialitate și a con
ducerilor artistice ale teatrelor 
respective. Mai mult decît în
deplinirea normelor cantitati
ve, mi se pare obligatoriu 
studiul teoretic continuu, care 
se presupune că are loc în 
jurul spectacolelor, fără să șe 
țină seama că în provincie 
timpul acesta este extrem de 
scurt, iar regizorii nu totdeau
na și pedagogi — „meșteșu-

(orele 15,30;
NEBUNA,

11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45), 
Modern (orele 9 ; 11,15 : 13.30 ; 
16 • 18.30 : 21).

LEUL AFRICAN
rulează la Ferentari (orele 
15,30: 18; 20.30).

EU, EU. EU... Șl CEILALȚI 
(cinemascop)

rulează la Miorița (orele 9,30 ;
12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30).

ANGELICA Șl REGELE 
(cinemascop)

rulează la Moșilor (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

NOUL LOCATAR 
rulează la Viitorul 
18: 20.30)

O LUME NEBUNA,
NEBUNA
(cinemascop) 

rulează la Munca
19.30) .

EDDIE CHAPMAN
SECRET 
(cinemascop)

rulează la Flacăra (orele 14,30;
17,30 ; 20,30).

UN IDIOT LA PARIS 
(cinemascop)

rulează la Rahova (orele 15,30 ; 
18 ; 20.30). duminica matineu
10.30)

TOM ȘI JERRRV - BUCURIA 
DRAGOSTEI

rulează la Timpuri Noi (orele 
9-—21 în continuare). 

(orele 16;
- AGENT

gări" în sensul sublim al cu- 
vîntului. Pentru a nu mai a- 
minți de categoria tehnicieni
lor lipsiți de calificare supe
rioară, de aparatura „de-a 
dreptul medievală", cum a- 
precia îndreptățit Liviu Ciu
lei, de...

— Exista criterii ferme în 
alcătuirea repertoriului ?

—- înclin să cred că fiecare 
teatru își pune ca problemă 
majoră întrebarea : „Cu ce re
pertoriu putem ajuta mai 
mult dialogul dintre scenă și 
public ?“. Putința de a capta

De vorbă cu 
artistul emerit

Gh. Leohu
voința publicului (oameni di
ferențiali ca gust, cultură, e- 
xigențe) căruia nu i te poți 
adresa global, ca unei mase 
amorfe... Se discută curent, în 
presă, despre piese și specta
cole de succes — opuse une
ori artificial celor cu o filozo
fie subtilă, foarte moderne și 
pentru care ne-ar felicita per
sonalități apusene : despre cri
teriul ideologic sau caracte
rul social al teatrului; despre 
criteriul experimental, moder
nitatea reconsiderării clasici
lor, necesitatea valorificării 
unor figuri de dramaturgi ro
mâni „uitați" sau insuficient 
„jucați", de readucerea în sce
nă a marilor autori „negli
jați".

— De toate acestea se lea
gă ideea de noutate, confun
dată abuziv cu aceea de con
temporaneitate.
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Opera Română— FALS- 
TAFF ora 19,30 ; Opereta 
VĂDUVĂ VESELA - ora 
19.30; Teatrul Național 
Sala Comedia — REGINA 
DE NAVARA, ora 19,30 
sala Studio — JOCUL A- 
DEVARULUI, ora 19.30 ; 
Teatrul Lucia Sturdza Bu- 
landra — sala Studio — 
D-ALE CARNAVALULUI, 
ora 20 ; Teatrul de Comedie
— OPINIA PUBLICA, ora 
17 și 20,30 ; Teatrul Mic — 
DOI PE UN BALANSOAR, 
ora 20 ; Teatrul C.I. Nottara
— sala Magheru — MIRA
COLUL, ora 19,30 ; Sala 
Studio — ATELIER ’68 ci
clul III ora 20 ; Teatrul de 
stat din Tg. Mureș (secția 
maghiară) în sala Schitu 
Măgureanu a Teatrului Lu
cia Sturdza Bulandra — IU
BIRILE LUI PLATONOV, 
ora 20 ; Teatrul Barbu De
lavrancea — KATHLEEN, 
ora 20 ; Teatrul Evreiesc de 
stat — MANGHERIADA, 
ora 20 ; Studioul I.A.T.C. — 
URIAȘII MUNȚILOR, ora 
20 ; Teatrul Ion Creangă — 
ADRESANȚII NECUNOS- 
CUȚI, ora 9,30 ; TOATE 
PÎNZELE SUS ora 18,30 ; 
Teatrul Țăndărică sala din 
Str. Academiei — VRĂJI
TORUL DIN OZ, ora 17.

— Unii cred că sînt con
temporani dacă reușesc să gă
sească o corespondență între 
cibernetică și teatru; unii vor 
să dovedească, de pildă, că 
marele satiric Caragiale e mai 
absurd decît absurzii, chiar 
un predecesor al lor ; alții se 
constituie în apărători ai 
„noutății", prin a fi și mai și 
decît toți cei din apus care 
sînt cei mai și: alții se soco
tesc moderni în datoria ce 
și-o asumă de a descoperi și 
prezenta noutatea celor uitați, 
sau rezonanțe specifice timpu-

lui nostru în texte valoroase. 
Discemămîntul și măsura au 
fost — dintotdeauna — virtu
țile altelor.

— Dacă teatrul actual re
clamă cu pregnanță sincretis
mul artelor, ce anume îi 
menține nealterat specificul ?

— Se exagerează, uneori, 
contribuția celorlalte arte în 
spectacolul de teatru. Sublinia 
cineva că în prezentarea omu
lui în ipostază de umbră pe 
ecran mare, mic, lat sau pa
noramic umbra rămîne umbră. 
Omul de pe scenă are — și 
va continua să aibă — o for
ță egală cu viața. Să nu re
nunțăm — în numele atîtor 
principii care ne călăuzesc — 
a fi noi înșine, oricît de ten
tați am fi să manevrăm sin
cretismul constitutiv și totuși 
subordonabil al celorlalte arte 
cu care în mod obiectiv ne 
înfrățim.

— Un capitol deschis : re
lația teatru — cronicar — 
public.

Sînt într-o sală de spectacole 
dornic să văd și să ascult pe 
acei care împreună prezintă 
pentru prima oară un spectacol. 
Zumzetul caracteristic acestor 
lăcașuri dinainte de sunetul gon
gului. Intens și mai vesel par
că datorită vîrstei tinere a spec
tatorilor și interpreților. Dintr- 
odată s-a stins lumina. Duioase 
ca primele raze de soare ce 
sparg mugurele în floare, pri
mele acorduri ale Doinei... Doi
na românească tristă și scînteie- 
toare, obidită și revoltată, mîn- 
gîietoare și biciuitoare.

„Doină, doină, cîntec dulce / 
Cînd te aud nu m-aș mai duce/ 
Doină, doină, viers de foc, / 
Cînd te-aud eu stau în loc".

Versurile bardului de la Mir- 
cești răsună cînd lin și mîngă- 
ietoare, ca un glas de copil, 
cînd aprig ca o mină voiniceas
că. cînd triumfătoare ca un rîu 
năvalnic de munte. Nici nu știu 
cînd s-a ridicat cortina, cînd 
lumina m-a adus într-o curte 
țărănească. Este șezătoare. Bă
ieți și fete în costume negru- 
alb de Săliște. Caere de lînă 
toarse lin ca un vis. Si odată 
cu lumina, prin ea parcă doina 
răsună în cînt de ciocîrlie, cînt 
de bucurie și optimism» Fluie
rul ce pînă acum singur o în- 
gîna, este o orchestră cu viori 
și țambale, cu clarinete și a- 
cordeoane. Cîntecul și dansul, 
frați buni își dau mîna. își dau 
mina băieții și fetele, se prind de 
după mijloc. învîrtita ! Picioa
rele abia ating podeaua. Plutesc 
într-un hohot nestăvilit. Cu fru
moasele cîntece și jocuri arde
lene, bănățene și gorjene, do
brogene și moldovenești pă
trundem în inima și tradiția sa
tului românesc.

In culise cunosc pe principa
lii animatori a| acestui nebănu

— Roiesc în jurul nostru 
hîtri, obișnuiți să colecțione
ze perle nostime venite din 
partea măriei sale publicul și 
a cronicarului dramatic. Aș 
întreba pe critici: „Ce Ic aș 
putea răspunde spectatorilor 
care citesc cronicile dv. de 
ocară la adresa unui specta
col pe care-l adoră ? Ce să 
le spun criticilor, învestiți cu 
privilegiile de reprezentanți ai 
opiniei publice elevate, cînd 
nu aflu nici un reprezentant 
al opiniei publice care să fie 
de acord cu d-lor. Vor spune 
că sînt excepții cazurile aces
tea. Așa am crezut vreo 15 
ani și e învederat că excep
ția acestui straniu raport sta
bilit între public și o b%ună 
parte a cronicarilor noștri, în 
loc de a confirma regula o fun
damentează. Nu absolutizez, 
de bunăseamă, dar este de
ranjant să constați că specta
cole românești prezentate pes
te hotare primesc o aureola- 
re, căreia nu i se poate con
testa autenticitatea și autori
tatea (știut fiind faptul că în 
Occident nu se suferă de com
plezență în ceea ce privește 
„trupele" venite dintr-o țară 
socialistă) — nu se bucură de 
aprecieri critice corespunză
toare. Paradoxal — și nu caut 
să generalizez — cronicarii 
dramatici cer spectacolului o- 
riginalitate, profunzime, poe
zie, accentuează asupra nece
sității culturii spectacolului, 
justificat sau nu, în timp ce 
față de ei înșiși nu-și acordă 
obligația aceleiași severități. 
Cînd va veni ziua ca 
să-și caute cea mai 
prietenie de principii 
nicarii dramatici, iar 
torii pe cel mai cald , ,
tențios Vergii al său ? (cu 
Vergilius, Dante a mers și în 
Infern și în Paradis, cu ace
lași respect. Poate oare și l-a 
ales singur ?). Nădăjduiesc că 
vom fi îneîntați cu toții de un 
plus de responsabilitate și din 
partea criticii, în ascensiunea 
ei corespunzătoare procesului 
artistic din al cărui studiu 
trăiește...

teatrele 
dragă 

în cro- 
specta- 
și pre-

ION B. VICTOR

it de interesant spectacol. Pro
fesoara Olga Popescu, care sem
nează împreună cu Eugen Loș- 
nuc regia, urcată pe un scaun 
participă cu însuflețire la tot 
ce se petrece. In altă parte, 
profesorul Alexandru Cîmpea- 
nu din priviri parcă își dirijea
ză dansatorii. Arcușul profeso
rului Liviu Petrișor, și a or
chestrei sale din pridvorul casei, 
trece năvalnic prin Hore, Sîrbe. 
Invîrtite și Bătute. De pe unde
va, de lingă mine, o fetiță, cu 
ochii mari și negri, Anișoara 
Matiaș. nemaiputînd răbda să 
stea cînd alții joacă, întreabă: 
„Pot să intru și eu?"

Și împreună cu ea la 
re vin copiii. Se prind 
și cîntă laolaltă cu 
Cînd totul se termină, 
ovațiile spectatorilor,

șezătoa- 
în joc 
ceilalți, 
cînd în 

___  ____ . artiștii 
îmbujorați se înclină pînă la 
pămînt. în aer plutește regret 
și bucurie. Regretul că totul s-a 
terminat așa de repede, bucu
ria că ei, cei 218 elevi și mun
citori din orașul Sibiu, consti- 
tuiți în ansamblul folcloric mu
zical coregrafic, „La șezătoare" 
au putut oferi acest spectacol 
în sala clubului Independența. 
Spectacol care vorbește cu su
perlative despre inițiatori, orga
nizatori și interpreții Jui — 
comitetul municipal U.T.C. Si
biu. profesorii amintiți, tinerii 
și tinerele care au primit aici 
prima confruntare a talentelor.

Un succes și o invitație a- 
dresată tuturor de a le urma 
exemplul. în încheiere, propu
nem televiziunii care de atîtea 
ori a promovat în emisiunile 
sale autentice talente, să pre
zinte acest spectacol în cadrul 
emisiunilor tineretului.

G. GHIDRIGAN

HARALAMB ZINCĂuCJt,

KING
- ROMAN -

Mihai Miroiu, vameș în portul Constanța, sosește în București 
pentru a-și petrece concediul. Se instalează în casa mătușei 
sale. Eufrcsina Bănescu. întimplător, i se oferă prilejul de a o 
cunoaște pe Virginia Munteanu — funcționară la Direcția va
lutară a Eăncii Naționale de care se îndrăgostește. întruna 
din zile. Mihai Miroiu dispare în chip misterios. Cazul i se 
încredințează tiparului căpitan de miliție, Liviu Roman.

După primele cercetări, moartea subită a Eufrosinei Bănescu, 
apoi unele intîmplări ciudate eu Virginia Munteanu complies 
brusc situația.

— Pe lingă Piața Domeniilor, spuse șoferul.
— Exact !
Marin Iliescu nu era căsătorit, și de mai bine de doi ani în- 

chiriase o cameră mobilată în casa unei foste cîrciumărese, vă
duvă de război.
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„A dispărut, după ce, bineînțeles a nenorocit-o pe Virginia 
Munteanu, gîndea Roman, în același timp, n-am nici o probă a 
vinovăției lui... Dacă aș face rost de un pantof..."

Nu-și făcuse iluzia că-1 va găsi acasă. îi ieși în întîmpinare 
proprietăreasa — o femeie scundă și foarte grasă, trecută de 
cincizeci de ani. Se vedea că suferă din pricina căldurii, mirosea 
a transpirație.

— Cum ați spus, îl întrebă femeia gîfîind, că sînteți un prie
ten de-al domnului Marin ? Nu v-am văzut niciodată pe la dîn- 
sul, rîse ea arătîndu-și dantura de aur.

— Locuiesc în provincie, se explică Roman.
— Așa, da... fu proprietăreasa de acord. Păi domnu’ Marin 

nu-i acasă.. A trecut aseară, și-a luat niște lucrușoare într-o va
liză și-a plecat.., pe teren, mi-a spus.

Femeia rîdea într-un fel ciudat. Știa ea ce știa. „Dacă aș avea 
un pantof de-al lui !“ gîndea Roman uitîndu-se la fața grasă 
și lăcuită de transpirație a femeii.

— N-a spus unde pleacă ?
— Parcă dumneavoastră nu știți ce-nseamnă terenul ! Femeia 

își tampona obrajii plini și transpirați. Poate la Constanța, că 
doar e consțănțean...

— N-a spus cînd se întoarce ?
—• Nu.
— Doamnă, urmă Roman, freeîndu-și nervos părul scurt și on

dulat, aș avea nevoie de un pantof al lui Marin.
— De un pantof?! Sprîncenele subțiri ale femeii se înălțară 

a mirare ; ochi se căscară de parcă ar fi vrut să iasă din adăpos
tul lor pentru a-1 putea vede mai bine. Domnule ! izbucni ea. 
Buzele-i tremurau nervos înainte de a rosti celelalte cuvinte : 
Domnule, sînteți neserios... Nu vă supărați, îmi dă laptele în 
foc.,.

Lui Roman nu-i rămase decît să se întoarcă la mașină ; întîm- 
plarea i se părea acum de-a dreptul caraghioasă ; pantof, vă
duvă de război.. lapte care dă in foc.,. Și peste toate astea, ar
șița zilei. Se așeză nemulțumit lingă șofer. Totuși, am nevoie 
de pantoful lui Iliescu... să știu dacă trebuie sau nu să mă îm
piedic da el“.

— La D.G M. ? îl întrebă șoferul.
— Da !„Iliescu a plecat pe teren... fără să anunțe la serviciu- func

ționarul pînă mai ieri conștiincios a devenit subit indolent... 
Totuși, numai pentru un pantof, nu mă pot deconspira... Dacă 
i-aș fi spus femeii că sînt de la miliție mi-ar fi dat pantoful...
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— Cîndva, erați un om mai vesel, observă șoferul.
— Nene Sandule, îmbătrînesc. Rîse și fața-i mare, rotundă, 

căpătă o lumină ștrengărească. Tristețea, nene Sandu, nu mi-e 
în fire... Am și eu hopuri. Apoi, adăugă cu o voce dramatică.

— Dau un regat pentru un pantof II
La D.G.M. Roman nu mai apucă să urce la etaj, unde-și avea 

biroul. Se întîlni pe scări cu ofițerul de serviciu care-l anunță 
să se prezinte imediat la maiorul Suharu. „Te-a căutat în cî- 
teva rînduri" îl avertiză colegul. „O fi intervenit ceva nou", 
gîndi Roman și se grăbi să ducă ordinul la îndeplinire. îl găsi 
pe șef citind posomorit „Mica publicitate" din ziarul „România 
Liberă“.

— Șezi, îi spuse ofițerul fără să-și ridice ochii de pe ziar.
Se supuse. își scoase pipa din buzunar și începu să se joace 

cu ea.
— Am consultat buletinul pe țară, zise maiorul, ca și cînd ar 

fi citit din ziar. Despre Miroiu nici un cuvînt, nici o veste.
— E și firesc. Părerea mea e că lui Miroiu nu i s-a întîmplat 

nimic grav. Cred că este cel care a provocat moartea mătușii 
sale... șocul nervos al Virginiei Munteanu...

— Cu ce școp ?
— Asta nu mai știu, tovarășe maior.
în sfîrșit, Suharu, abandonă ziarul îndreptîndu-și privirile 

spre colaboratorul său.
— Adică... nu înțeleg... vine omu’ la București să-și petreacă 

concediul... Dar de fapt nu și-l petrece, ci își organizează pro- 
pria-i dispariție... Nu de alta, dar ca să atragă atenția autorită
ților, ca pe urmă... Vreau să-ți dau o veste care o să te cam 
desumfle...

— O să mă desumfle ? I exclamă căpitanul uimit și își duse 
pipa fără tutun în colțul gurii.

— Miroiu n-are nici un amestec în moartea mătușii sale.
— Cum ați ajuns la concluzia asta ?

Moartea Eufrosinei Bănescu a fost provocată de apariția 
în casa acesteia a vestitului cuplu de hoți de „bună dimineața".

— „Gogea Mitu“ și „Patachon". izbucni Roman, 44 la picior, 
cum de mi-a scăpat ?...
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— Căldura asta caniculară... îl scuză maiorul. Au fost ares
tați în timp ce lăsau valiza la un bătrîn tăinuitor... Au mărtu
risit totul... au intrat după metoda lor, pe fereastră, bătrîna a 
apărut pe neașteptate în camera unde operau ; văzîndu-i s-a 
speriat, a căzut și a murit pe loc. Hoții au fugit nu pe geam ci 
pe ușă... Vezi bine, Miroiu n-are nici un amestec.

Palma dreaptă a tînărului căpitan porni automat spre crește
tul capului și se apucă să-1 mîngîie.

— Mda, mormăi el, însă ieri, Virginia Munteanu a primit două 
telefoane de la Miroiu... Deci e în București, trăiește...

— Și crezi că el este acela care a vizitat-o pe Virginia Mun
teanu acasă ?

— Da, căci din capul locului și-a anunțat vizita... Totuși, re
cunoscu Roman, gîndindu-se la pantoful lui Iliescu, deocamdată 
nu mai cred în nimic...

Maiorul rîse, dueîndu-și mîna la ficat.
— Chiar așa, deocamdată nu mai vrei să crezi în nimic.
După prinderea celor doi hoți de „bună dimineața", Roman 

înțelese că este absolut necesar să fie ceva mai prudent cu ipo
tezele gîndite în pripă. îi raportă șefului, în puține cuvinte, 
supozițiile sale cu privire la Marin Iliescu.

— Bănuielile tale, sînt într-un fel, îndreptățite. Și ce propui ?
— Să efectuăm o percheziție la domiciliul lui Marin Iliescu.
— Nu ți se pare că ceri prea mult pentru niște supoziții ? Fap

tul că el este cel care i-a făcut cunoștință Virginiei Munteanu 
cu Miroiu, nu reprezintă încă o probă a vinovăției sale. Nimic 
din ce mi-ai înșirat aici nu reprezintă o probă materială care 
să-mi permită să-i cer procurorului aprobarea efectuării unej 
percheziții... în schimb ți-aș propune altceva...

Maiorul făcu o pauză, închizînd pentru o clipă ochii din pri
cina unui junghi la ficat.

— Ți-aș propune să pleci urgent Ia Constanța și șă iei acolo 
legătura cu Luiza Urseanu. Sînt convins că autoarea celor cinci 
scrisori ar putea să ne ajute...

Nu, maiorul nu glumea.
— M-ați chemat de la mare... Acum, mă trimiteți la mare... 

oftă el cu tristețe.
— Și dacă ești acolo, uită-te și prin dosarul profesional al 

lui Miroiu...
— Propunerea dumneavoastră sună a ordin ?
— Perspicace ca întotdeauna, rîse scurt maiorul. Acum, lă- 

sînd gluma de-o parte, îmi poți formula o contra-propunere ?
(Continuare în numărul de MIERCURI)
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niu de la Slatina și am vorbit 
cu președintele Ceaușescu de 
planurile pe care le aveți pen
tru dezvoltarea ei. Știm că a- 
veți proiecte mari, că vreți să 
produceți anual 200 000 tone de 
aluminiu.

Sînt fericit că francezii și 
românii, inginerii noștri și ai 
dumneavoastră, cooperează în 
această muncă. Această coope
rare este un exemplu de ceea 
ce putem face împreună și,

Pe plaiuri
Șoseaua — cu largi ser

pentine — șerpuiește printre 
dealuri terasate, printre așe
zări de oameni gospodari ce 
și-au împodobit festiv comu
nele cu drapelele de stat ale 
Franței și României. Răsună 
urale pentru prietenia româno- 
franceză, pentru conducătorii 
de stat ai Franței și României. 
Pe alocuri, coloana de mașini 
se oprește, conducătorii celor 
două state schimbă calde strân
geri de mînă cu cei veniți în 
întâmpinare.

Buciumași anunță de departe 
sosirea oaspeților în municipiul 
Pitești. In centrul orașului, mii 
și mii de oameni îi întîmpină 
cu puternice ovații. Pe o es
tradă, amenajată în fața mo
numentului evocator „1907“, 
formațiile corale ale Palatului 
culturii, sindicatelor, ale că
minului cultural din Domnești,

Cuvîntarea președintelui Franței? 
generalul Charles de Gaulle

în primul rînd vă mulțu
mesc, domnule președinte, 
pentru cuvintele foarte ama
bile de bun sosit pe care le-ați 
rostit pentru mine. Vă mul
țumesc dumneavoastră tuturor 
locuitorilor din Pitești, pen
tru că ați venit să mă primiți 
și în persoana mea să salutați 
Franța.

La amabila invitație a 
domnului Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
am venit în țara dumneavoa
stră pentru a studia împreună 
cu dînsul, pentru ca guvernele 
noastre să studieze împreună 
mai temeinic și nwai precis, 
cooperarea foarte -prețioasă, 
foarte prietenească care a 
început între țara dumnea
voastră și țara mea.

Am venit, de asemenea, pen
tru ca împreună să studiem 
care sînt îndatoririle noastre 
de mîine și în același timp, 
pentru a aduce întregii Româ
nii salutul întregii Franțe.

Prima dintre îndatoririle 
noastre este aceea de a munci 
împreună pentru unirea Eu
ropei, de la un capăt la celă
lalt. Din nefericire, pînă a- 
cum Europa nu a fost uniiă 
niciodată. Aceasta a provocat 
mari nenorociri atît Europei, 
oît și lumii întregi. Trebuie 
să unim Europa pentru pacea, 
pentru progresul, pentru fra
ternitatea ei și a întregii o- 
meniri. Aceasta este o înda
torire franco-română.

Cuvîntarea președintelui 
Consiliului de Stat? 
Nicolae Ceaușescu

în acest vechi oraș românesc, 
care în anii puterii populare 
cunoaște o puternică dezvolta
re, ași dori să subliniez, la fel 
ca domnul președinte Charles 
de Gaulle, că prietenia dintre 
Franța și România — care are 
vechi rădăcini — se dezvoltă, 
în noile condiții, unul din fac
torii meniți să 'contribuie la a- 
sigurarea păcii și securității în 
Europa și în întreaga lume.

Vizita președintelui Franței 
în România s-a transformat 
într-o adevărată manifestare 
sărbătorească a prieteniei ro- 
mâno-franceze. Dintotdeauna 
Franța și România au fost ală
turi, ele nu s-au aflat niciodată 
una împotriva celeilalte. Ne 
exprimăm speranța că întot- 
'deauna România și Franța 
vor fi împreună! Am fost 
împreună și la bine și la 
rău, și în timpuri grele și 
în timpuri bune — cum se 
spune în țara noastră. Azi, 
cînd în fața omenirii se des
chid perspective minunate pen
tru așezarea relațiilor pe baze 
noi, cînd se poate obține în
lăturarea pericolului unui nou 
război, cînd toate forțele pot fi 
consacrate progresului material 
și spiritual, prietenia francezo- 
română se înscrie ca un factor 
activ pentru progresul social, 
pentru pace.

Sînt în întregime de acord cu 
cele spuse aici de domnul pre
ședinte al Franței cu privire la 
îndatoririle care ne revin. 
Vreau să subliniez încă o dată, 
că, fără nicl-o îndoială, ceea ce 
dorim noi să facem corespunde 
intereselor popoarelor noastre. 
Dar, interesele Franței și Ro
mâniei, ale francezilor și româ
nilor, nu sînt interese egoiste, 
nu sînt îndreptate împotriva 
unui alt popor, ci, dimpotrivă, 
ele corespund pe deplin intere
selor tuturor popoarelor din 
Europa, din întreaga lume, 
pentru că ele servesc progre
sul, servesc pacea, cooperarea 
dintre popoare. 

mai ales, de ceea ce trebuie să 
facem în continuare.

La plecarea din uzină, celor 
doi președinți le-au fost în- 
mînate albume cu aspecte din 
uzină.

în drum spre Pitești, la Va
lea Mare, Jitaru, Negreni și la 
intersecția cu comuna Scomi- 
cești, locuitorii acestor așezări, 
purtători ai unor bogate tra
diții în domeniul portului și 
jocului strămoșesc, întîmpină 
pe oaspeți cu cunoscutele lor 
echipe de dansuri populare.

argeșene
elevii școlii pedagogice Muscel, 
în total peste 400 de persoane, 
intonează solemn melodia 
,.Bine ați venit“, compusă de 
dirijorul Alfons Popescu, în 
cinstea distinșilor oaspeți ai 
orașului. Profesorul pensionar 
Constantin Albu, însoțit de un 
grup de tineri, le oferă pâine și 
sare.

Președintele Republicii Fran
ceze, președintele Consiliului 
de Stat al României sînt salu
tați în numele locuitorilor de 
pe aceste străvechi meleaguri 
românești de Petre Duminică, 
președintele Consiliului popu
lar județean Argeș.

întîmpinați cu urale puter
nice iau cuvîntul președintele 
Republicii Franceze, Charles 
de Gaulle, și președintele Con
siliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu.

O altă îndatorire este aceea 
de a munci împreună pentru 
dezvoltarea noastră. Trăim în 
epoca industrială, în epoca 
dezvoltării economice, în e- 
poca progresului social. Este 
necesar ca o țară ca a dum
neavoastră iși o țară ca a 
mea — care dau dovadă de 
atîta omenie și dispun de mij
loace — să muncească împre
ună pentru dezvoltarea pro
priului lor progres, pentru 
propria lor capacitate indus
trială, economică și socială. A- 
ceasta este ceea ce am 
început să facem împre
ună și aceasta este, domnule 
președinte, ceea ce vom face 
în viitor, mai amplu decît 
înainte.

în sfârșit, cea de-a treia în
datorire a noastră este să ne 
iubim și să ne stimăm. O me
rităm, dumneavoastră româ
nii și noi francezii. Sîntem po
poare animate de bunăvoință. 
Sîntem popoare care se asea-r 
mănă — dintotdeauna. Astăzi, 
văd mai bine ca niciodată că 
ne stimăm și ne iubim, pentru 
ca în- faptele noastre și în stă
ruințele noastre, în munca și 
succesele noastre să fim unul 
lîngă altul, iată cea de-a treia 
datorie a noastră.

Noroc Pitești. Urez noroc a- 
cestui oraș mare, muncitor, în
flăcărat și în plin progres. Vă 
las salutul Franței.

Trăiască Piteștii !
Trăiască România !
Trăiască prietenia româno- 

franiceză !

Am citit că un corespondent 
de presă și-a format o imagine 
nu prea fericită despre această 
vizită și despre întîlnirile a- 
vute de noi. Nu vreau să mă 
refer la cineva anume. Trebuie 
însă să înțelegeți domnilor — 
și mă adresez tuturor corespon
denților străini — că discuțiile 
dintre generalul de Gaulle și 
mine, dintre reprezentanții gu
vernelor român și francez 
n-au avut în nici-un moment 
scopul de a dezbina, cum spun 
unii, sau de a încerca să rupă 
anumite prietenii. Dimpotrivă, 
au fost discuții și preocupări 
comune pentru a întări priete
nia între noi și în același timp 
prietenia cu toate popoarele 
din Europa, fără deosebire de 
regimul lor social, pentru că 
numai pe această cale se poate 
asigura pacea și securitatea în 
Europa și în lume.

Discuțiile și preocupările 
noastre au urmărit nu numai 
întărirea prieteniei dintre noi, 
— pentru că ea e bună și are 
perspective minunate —, ci și 
cum să acționăm pentru a dez
volta prietenia mai strînsă și 
cu alte popoare, pentru a face 
din Europa o forță puternică a 
progresului și a păcii. Conside
răm că aceasta corespunde in
tereselor tuturor națiunilor din 
Europa, tuturor națiunilor din 
întreaga lume.

Manifestările călduroase fă
cute de locuitorii Bucureștiului, 
Craiovei, Slatinei, Piteștiului, 
din comunele pe unde am tre
cut oglindesc prietenia dintre 
poporul român și poporul fran
cez. Aceste manifestări demon
strează totodată unitatea de 
granit a poporului român în 
jurul politicii partidului și gu
vernului nostru. Aceasta de
monstrează că poporul român 
este strîns unit și hotărît să 
facă totul pentru a ridica pa
tria sa pe culmile progresului 
și civilizației, să-și aducă con
tribuția activă la cauza păcii 

și cooperării între toate na
țiunile lumii.

Fie ca prietenia româno- 
franceză să triumfe în veci de 
veci.

★

Cuvîntările celor doi condu
cători de stat sînt subli
niate de aplauze puternice, 
entuziaste. Ovațiile mulți
mii nu contenesc. Președin
tele de Gaulle și președintele 
Nicolae Ceaușescu își string 
cordial mîinile.

Generalul de Gaulle se 
oprește apoi în mijlocul 
ansamblului coral, se fotogra
fiază împreună cu artiști, îi

La Tirgovîște — vechea 
cetate de scaun

După-amiază, coloana de 
mașini a plecat spre Tîrgo- 
viște — vechea cetate de scaun 
a Țării Românești. La Topo- 
loveni, localitate rurală cu
noscută pentru bogatele sale 
tradiții în domeniul artizana
tului, unde se face un popas, 
mii de țărani salută cu căldu
ră pe distinșii oaspeți. După 
un obicei străvechi, celor doi 
președinți li se oferă cîte un 
miel alb. Corurile căminelor 
culturale intonează cântece 
populare.

Duipă ce vizitează expoziția 
de artizanat deschisă ad-hoc 
în apropierea, scenei, genera
lul de Gaulle adresează felici
tări locuitorilor comunei pen
tru înalta lor măiestrie artis
tică.

După ce străbat valea 
Dîmboviței, oaspeții ajung în

Cuvîntarea președintelui Franței? 
generalul Charles de Gaulle

Vă mulțumesc foarte mult, 
domnule președinte, pentru 
primirea dv. atît de amabilă 
și pentru cuvintele dv. atît de 
nobile. Mă simt foarte fericit 
că mă găsesc la Tîrgoviște și 
că pot vizita locurile unde 
sînt atîtea mărturii ale ori
ginii poporului român. Sînt, 
de asemenea, fericit de a fi 
putut lua contact cu popu
lația acestui oraș atît de en
tuziastă pentru prietenia ce
lor două țări ale noastre.

împreună cu domnul pre
ședinte Ceaușescu, care m-a 
invitat să vin în România, 
am discutat multe subiecte.

Cuvîntarea președintelui 
Consiliului de Stat? 
Nicolae Ceausescu

Ne găsim aici în orașul care 
timp de mai multe sute de ani 
a fost capitala Țării Româ
nești și care a avut un rol în
semnat în istoria poporului ro
mân.

Poporul nostru, care veacuri 
întregi a luptat pentru ființa 
sa națională, a găsit în sine 
forțele necesare pentru a 
realiza unirea, pentru a for
ma statul național român, 
care este astăzi un stat dornic 
de pace, de colaborare cu toa
te popoarele lumii.

în decursul vremurilor, în
tre România și Franța s-au 
statornicit relații prietenești. 
Nu o dată popoarele noastre, 
oameni înaintați ai națiunilor 
noastre au luptat împreună 
pentru libertate, pentru in
dependență națională, pentru 
pace în lume.

Așa cum a subliniat dom
nul președinte de Gaulle, în
tre noi au avut loc convorbiri 
rodnice. Franța și România 
sînt hotărîte să-și aducă contri
buția la statornicirea unei Eu
rope în care toate națiunile să

★

Apoi, grupuri de tineri îi 
conduc pe oaspeți pe un im
presionant covor de flori și 
cetină de brad să viziteze Pa
latul domnesc de odinioară, 
aflat în curs de restaurare. 
Generalului de Gaulle i se 
relevă aspecte din istoria zbu
ciumată a Curții din Tîrgo
viște, reședință a unor mari 
voievozi care au luptat pentru 
neatîrnarea țării.

Se vizitează- în continuare 
Biserica Domnească, ridicată 
de Petru Cercel, prieten cu 
Henric al III-lea, domnitorul 
român și monarhul francez 
fiind semnatarii unora dintre 
cele dintâi documente care a- 
testă vechimea legăturilor ro- 
mâno-franceze.

După scurtul popas la acest 
leagăn de tradiții glorioase al 
poporului român, președintele 
Republicii Franceze a scris în 
cartea de impresii: „Onoare 
și fericire Tîrgoviștei".

In mijlocul ploieștenilor
„Bun venit în județul Pra

hova !“ scrie, în limbile ro
mână și franceză, deasupra 
unui arc de triumf amenajat 
în Stoenești. Această urare 
este exprimată și de miile de 
țărani, din împrejurimi, care 
au venit aici pentru a saluta 
cu căldură pe oaspeți.

Profilurile industriale ale 
rafinăriilor și uzinelor anunță 
apropierea coloanei de mașini

Fie ca cooperarea româno- 
franceză să contribuie și mai 
mult la cauza unității și coope
rării popoarelor din Europa, la 
cauza păcii în lume.

★

felicită pentru grija cu care 
păstrează datinile străbune, 
pentru grija ce o acordă portu
lui popular, strălucit reprezen
tat aici.-Din nou răsună urale 
și ovații pentru prietenia ro- 
mâno-franceză, pentru pros
peritatea României și Franței. 
Oaspeții se îndreaptă apoi 
spre comuna Micești, unde 
Consiliul popular județean a 
oferit o masă în cinstea lor.

pădurea Dragodana, unde sînt 
salutați de Nicolae Tăbîrcă, 
președintele Consiliului popu
lar al județului Dîmbovița.

Tîrgoviște, glorioasa cetate 
de scaun în secolele trecute, 
evocînd momente înălțătoare 
de istorie și cultură româ
nească, ește în sărbătoare. Pe 
frontispiciul instituțiilor pu
blice, ale unor clădiri în stil 
brîncovenesc flutură drapelele 
român și francez.

Sunete prelungi de bucium 
vestesc sosirea oaspeților la 
porțile străvechii Curți dom
nești.

Mii de tineri și vârstnici le 
fac o entuziastă primire.

In aclamațiile mulțimii, iau 
cuvîntul președintele de 
Gaulle și președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Toate acestea au fost subiecte 
de muncă în comun, de prie
tenie și de cooperare în fo
losul tuturor, fără excepție, 
adică a întregii noastre Eu
rope, pe care vrem să o 
unim, și prin aceasta în 
folosul lumii întregi. Sînt 
fericit să spun aceasta și 
aici, așa cum am spus peste 
tot.

Mulțumind tuturor pentru 
primirea minunată, vă aduc 
salutul Franței.

Trăiască TîFgoviște ’
Trăiască România !
Trăiască prietenia româno- 

franceză !

se dezvolte independent și li,- 
ber, în care să domnească pa
cea.

Dorim să cooperăm între noi, 
să cooperăm cu toate națiunile 
din Europa. Considerăm că îs. 
condițiunile de astăzi toate po
poarele trebuie să-și aducă în- i 
treaga lor contribuție pentru | 
a apăra pacea, că oamenii de | 
stat, cei care au răspunderea 
în statele respective, trebuie 
să pună mai presus de orice 
interesele păcii, ale colaboră
rii între popoare. Numai așa 
își vor face datoria față de 
propriul popor, față de toate 
popoarele, față de cauza păcii 
în lume.

în acest spirit s-au desfășu
rat și se desfășoară vizita 
domnului președinte al Fran
ței în România. Prietenia ro- 
mâno-franceză va servi cauzei 
cooperării în Europa, cauzei 
păcii și securității popoarelor.

Fie ca această prietenie să 
se întărească continuu și să 
fie veșnică. j

Trăiască prietena noastră | 
Franța! •

★

Revenind pe străzile orașu- g 
lui, coloana de mașini trece | 
pe lîngă Muzeul tiparului și g 
cărții vechi românești, pe lîn
gă Muzeul scriitorilor tîrgo- 
vișteni.

înaintea plecării, președin
tele de Gaulle și președintele 
Nicolae Ceaușescu se întrețin 
cu veterani ai primului război 
mondial. Luîndu-și rămas bun 
de la cetățenii orașului, string 
mîinile întinse de locuitorii 
masați de-o parte și de alta a 
traseului, răspund din mașina 
deschisă saluturilor și gestu
rilor spontane de prietenie.

La ieșirea din Tîrgoviște, 
peisajul începe să fie dominat 
de turlele semețe ale sondelor. 
Pe întregul traseu, pînă la 
Ploiești, în toate localitățile, 
aceeași atmosferă de sărbă
toare a prieteniei dintre po
poarele noastre.

de Ploiești, cetatea petrochi
miei românești, centrul unor 
meleaguri cu vechi tradiții de 
luptă pentru libertate, neatâr
nare și progres social. In cen
trul orașului, între siluetele 
noilor ansambluri arhitecto
nice care definesc fizionomia 
pieței centrale, conducătorii 
de stat ai celor două țări sînt 
întîmpinați de o mare de oa
meni. Se poate spune că a

proape întreaga populație a 
orașului s-a revărsat pe stră
zile festiv împodobite, spre 
a-i saluta pe conducătorii de 
stat ai Franței și ai Româ
niei. De pretutindeni răsună 
ovații și urale, sînt fluturate 
stegulețe cu tricolorul celor 
două țări. Piața este dominată 
de portretele celor doi șefi de 
state, încadrate de urarea, 
scrisă în limbile română și 
franceză „Trăiască prietenia 
între poporul român»și fran
cez". Balcoanele și ferestrele 
blocurilor ce înconjoară piața 
sînt înțesate de oameni.

In întâmpinarea distinșilor

Cuvîntarea președintelui Franței? 
generalul Charles de Gaulle

Mă bucur din tot sufletul, 
mă simt onorat să mă aflu 
astăzi în orașul Ploiești. Vin 
în mijlocul dumneavoastră 
pentru a aduce acestui mare 
și frumos oraș românesc, ca 
de altfel întregului popor 
român, salutul poporului 
francez, salutul celei mai sin
cere și profunde prietenii ce 
poate exista între două po
poare.

în timpul vizitei mele în 
țara dumneavoastră am 
avut împreună cu domnul 
Ceaușescu, președintele Con
siliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, con
vorbirile cele mai directe, cele 
mai folositoare și cele mai 
cordiale, pentru a pune de 
acord ce au de făcut Ro
mânia și Franța pentru pacea 
și progresul celor două po
poare și, totodată, pentru 
unirea Europei de la un 
capăt la celălalt.

Ceea ce putem face îm
preună în domeniul eco-

Cuvîntarea președintelui 
Consiliului de Stat? 
Nicolae Ceaușescu

Stimați cetățeni ai Ploieștiu- 
lui,

împreună cu președintele 
Franței, timp de două zile am

HEI - RUP! - UN REFREN NEÎNTRERUPT
Unde-i vom întîlni 
duminică pe tinerii 

din județul Galați?
(Urmare din pag. 1)

ceastă activitate concretizată 
prin cîteva cifre va arăta ast
fel : colectarea a 6 500 tone me
tale vechi, împădurirea a peste 
100 hectare cu salcîmi și plopi; 
plantarea a 25 000 puieți-plopi, 
îngrijirea a 8 000 hectare de pă
șune, lucrări de irigații pe 200 
hectare, întreținerea a 37 
parcuri comunale, amenajarea a 
peste 40 de baze sportive com
plexe (terenuri de fotbal, volei, 
baschet, pistă de atletism, hand
bal), amenajarea a două ștran
duri, preluarea și executarea 
lucrărilor de pe magistrala nord- 
sud și din incinta combinatului 
pe o lungime de 1 500 metri de 
către tinerii de aici.

Paralel cu aceste activități ti
nerii noștri vor participa în con
tinuare la acțiunile de comba
tere a secetei, prășitul manual 
al culturilor, udarea unor su
prafețe întinse de legume și 
pomi fructiferi, lucrări de iriga
ții la Măstăcani și Lunca Pru
tului.

Duminică, ne spune în înche
iere tovarășul Carolică, va fi 
din nou zi de lucru plină. Ceea 
ce oferă reporterului cea mai 
simplă și mai adecvată con
cluzie : Spor la muncă!

Cintec de brigadier 

pe viitoarea 

magistrală 
CÎMPINA—COMARNIC 

(Urmare din pag. I) 

struirea acestor obiective. Ini
țial autostrada era prevăzută a 
fi terminată în cel de-al treilea 
trimestru al anului 1969. Suma 
planificată era și ea de peste 
95 milioane lei. Dar timpul a 
fost mult redus, prețul de cost 
învins și el. Cu cit timp ? Cu 
cîte milioane lei mai puțin?

...Ceea ce am descris mai sus 
este o imagine a viitorului. A 
unui viitor apropiat. Dacă vreți, 
o anticipație la completarea o- 
biectivelor care vor fi descrise 
de ghizii O.N.T. Carpați cînd 
vor însoți cu autocarele pe a- 
ceste locuri, mii de turiști ro
mâni sau străini.

Viitoarea autostradă e acum 
în construcție. Duminica tre
cută aici au poposit peste 1 800 
dd tineri. După cîteva minute 
de la sosire, ei au și început 
lucrul pe o întindere de 12 km 
(între kilometrul 94 și 106). Au 
efectuat săpări, taluzări, încăr
cări sau descărcări de materia
le, au*ășternut balast. Au făcut 
o treabă bună echivalînd cu 
munca pe 1*0—15 zile a munci
torilor șantierului. în legătură 
cu participarea tinerilor la rea
lizarea acestui obiectiv am avut 
o convorbire cu tovarășul ingi
ner Liviu Vasiliu, șeful șantie
rului autostrăzii Cîmpina — Co
marnic.

— Tineretul a înviorat acti
vitatea șantierului nostru. Ne-a 
ajutat să cutezăm pentru a ne 
lua la întrecere cu timpul și 
a reduce considerabil prețul de 

oaspeți au venit Dumitru Ba- 
lalia, -președintele Consiliului 
popular județean, Gheorghe 
Alecu, primarul municipiului 
Ploiești, alți reprezentanți ai 
organelor locale de stat. Ti
neri îmbrăcați în costume na
ționale de pe meleagurile pra
hovene oferă oaspeților buche
te de flori. Președintele Con
siliului popular județean adre
sează oaspeților un cald cuvânt 
de bun sosit.

In aplauzele entuziaste ale 
mulțimii iau cuvîntul pre
ședintele Charles de Gaulle 
și președintele Nicolae 
Ceaușescu.

nomiei, al culturii și în do
meniul politicii constituie un 
exemplu de ceea ce pot în
făptui împreună două țări 
surori, căci țările noastre 
sînt surori latine. România și 
Franța sînt europene prin ex_- 
celență. România și Franța 
sînt țări pașnice, muncitoare. 
Romînia și Franța se iubesc 
din toată inima.

Pentru ceea ce avem de 
făcut în comun, vreau să vă 
spun că nimic n-a fost mai 
încurajator și intr-adevăr en- 
tuziasmant — pentru cel ce 
vă vorbește, și prin el pentru 
Franța — decît primirea de 
nedescris pe care poporul 
român a binevoit să mi-o 
facă pretutindeni și îndeosebi 
dumneavoastră. Vă mul
țumesc din toată inima tu
turor !

Trăiască Ploieștiul I
Trăiască România !
Trăiască prietenia româno- 

franceză.

trecut prin cîteva orașe și ju
dețe ale României. Domnul 
președinte a putut vedea po
porul român la muncă, a vă-

cost al lucrării. Mărturisim sin
cer că am fost de-a dreptul 
copleșiți de numărul mare al 
celor veniți pe șantier la che
marea U.T.C. A trebuit să ’ne 
reorganizăm în ritmul care ni-il 
impuneau tinerii. Am fost prinși 
nepregătiți, dar pentru această 

z duminică ca și pentru viitor 
știm ce avem de făcut. Am luat 
măsuri pentru a asigura un 
front larg de lucru. Fiindcă, sîn
tem siguri, și mîine șantierul 
va răsuna de cîntecele tine
rilor. Ne place hărnicia lor. 
Mulți dintre ei, elevi mai ales, 
ne-au declarat că ar dori ca 
în timpul vacanței, al conce
diilor de odihnă să lucreze pe 
acest șantier. Salutăm astfel de 
dorințe și ne gîndim la o ini
țiativă. S-ar putea organiza 
campinguri sau tabere în preaj
ma șantierului. Lucrînd o jumă
tate de zi, cealaltă distrîndu-se, 
plecînd în drumeție spre Sinaia, 
Azuga, Predeal ori chiar în 
împrejurimi, mii de tineri ar 
putea să-și realizeze dorința de 
a munci pe șantier și în același 
timp să-și petreacă o vacanță 
plăcută, un concediu de neuitat, 
în ceea^ce ne privește, sîntem 
gata s“ primim, să le orga
nizăm bine munca pentru ca 
tinerii să stse simtă bine, să 
plece de aici mîndri că au par
ticipat la construirea unuia din 
cele mai de seamă obiective ale 
muncii voluntar-patriotice ale 
acestui an.

IAȘI — 15 mai, orele 18. Casa 
de cultură a tineretului a găzduit, 
în această după-amiază, un eveni
ment deosebit: sărbătorirea frun
tașilor muncii voluntar-patriotice 
— acțiune a Comitetului munici
pal Iași al U.T.C. consacrată ani
versării celor 20 de ani de la ter
minarea lucrărilor pe șantierul na
țional al tineretului Bumbești-Li- 
vezeni.

Șapte sute de tineri, reprezen
tanți ai tuturor organizațiilor 
U.T.C. din municipiu, s-au întîl- 
nit aici, intr-un cadru festiv, cu 
dublă semnificație: rememorarea 
anilor dinții ai reconstrucției — 
bilanțul mai nou, al activităților 
desfășurate în această primă e- 
tapă a anului în curs.

Atmosferă sărbătorească, clipe 
de mare emoție. Răsună cîntece 
patriotice, tradiționalele imnuri de 
brigadier. Cu vii aplauze este în
tâmpinat tovarășul Aurel Loghin, 
secretar al Comitetului județean 
Iași al P.C.R., fost brigadier pe 
șantierul Bumbești-Livezeni. In 
cuvinte calde, emoționante, dînsul 
a evocat cîteva momente din dra
matismul anilor 1947—1948, a 
povestit despre entuziasmul tineri
lor de atunci, despre eroismul lor 
în muncă, îndemnînd totodată ge
nerația tânără de astăzi la valo
rificarea înaltă a acestei frumoase 
tradiții. A luat cuvîntul, apoi, to
varășul Gheorghe Macovei, secre
tar al comitetului municipal 
U.T.C., care a trecut în revistă 
rezultatele obținute în prezent 
de tinerii ieșeni, angajamentele de 
viitor, inițiativa organizațiilor 

zut entuziasmul;său, a ascultat 
muzica populară și a văzut 
dansurile românești. Toată a- 
ceastă ambianță reprezintă po
porul român muncitor, 
dornic de pace, dornic să-și 
făurească o viață îmbelșugată 
și fericită. Manifestările calde 
cu care au fost întîmpinați 
peste tot solii Franței oglin
desc sufletul poporului nostru, 
spiritul de prietenie dintre 
România și Franța — prietenie 
care este chemată să joace un 
rol activ în instaurarea păcii 
în Europa și în întreaga lume.

Putem spune că la Ploiești 
încheiem o vizită de două zile 
prin România. Domnul pre
ședinte al Franței a declarat 
că din această vizită a rămas 
cu impresii minunate. Noi 
credem că va duce în Franța 
prietenia, bunăvoința, entuzi
asmul și dorința de pace a 
poporului român. Noi dorim 
ca domnul președinte al Fran
ței să transmită poporului 
francez că are un prieten 
trainic în poporul român, că 
acest popor dorește să facă 
din prietenia cu francezii un 
factor important în lupta co
mună pentru făurirea păcii pe 
continentul nostru, pentru 
făurirea unei Europe în care 
fiecare națiune să fie liberă,

★

Cuvîntările celor doi șefi de 
state sînt acoperite de aplau
zele și uralele mulțimii. Se 
scandează cuvintele „Vive la 
France!“, „Trăiască Româ
nia

Coloana mașinilor oficiale 
părăsește apoi Ploieștiul, con
dusă de aplauzele nesfârșite 
ale ploieștenilor. Se trece prin 
fața cunoscutelor uzine con
structoare de utilaj petrolier 
„1 Mai“, prin apropierea ma
rilor unități petrochimice ale 
complexului industrial de la 
Brazi, ce-și anunță prezența 
feerică, în aceste ore ale în
serării, ca o constelație de 
lumini.

In drum spre București, co
loana mașinilor oficiale se 
oprește în dreptul hanului de 
la marginea pădurii Roma
nești, unde echipe folclorice 
susțin un scurt program ar
tistic, o adevărată paradă a

U.T.C. de a cinsti, prin fapte de 
muncă, aniversarea celor 20 de 
ani.

Unui număr de uteciști, băieți 
și fete, evidențiați în acțiunile de 
muncă voluntar-patriotică, le-a 
fost înmînată insigna de „Fruntaș 
în munca patriotică", iar unor or
ganizații U.T.C. li s-au acordat 
premii.

Întâlnirea s-a încheiat cu un bo
gat program artistic, susținut de 
formațiile casei de cultură, corul 
Filarmonicii de stat și orchestra 
„Doina Moldovei".

I. I. WAINBLAT 
activist

al Comitetului județean Iași
al U.T.C.

COMUNICAT
cu privire la cea de-a treizeci și patra 

ședință a Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor 

Economic Reciproc
Intre 14 și 16 mai 1968 a avut 

loc la Moscova cea de-a trei
zeci și patra ședință a Comitetu
lui Executiv al Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc. La șe
dință au participat T. Țolov, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, F. Hamouz, vicepreșe
dinte al Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace, H. Weiss, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Democrate 
Germane, D. Gombojav, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Mongole, P. Jaroszewicz, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Po
lone, G. Rădulescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste- Româ
nia, A. Apro, vicepreședinte al 
Guvernului Revoluționar Mun- 
citoresc-Țărănesc Ungar, M. Le- 
seciko, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste.

La ședința Comitetului Execu
tiv a participat, în conformitate 
cu Convenția dintre C.A.E.R. și 
Guvernul Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia cu privire 
la participarea R.S.F.I. la lu
crările organelor Consiliului, V. 
Gainovici, reprezentantul Iugo
slaviei, șeful Misiunii Permanen
te a R.S.F.I. de pe lîngă C.A.E.R.

Ședința Comitetului Executiv 
a fost prezidată de T. Țolov, 
reprezentantul Republicii Popu
lare Bulgaria, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria.

Comitetul Executiv a adoptat 
propunerile Comisiei permanen
te C.A.E.R. pentru coordonarea 
cercetărilor științifice și tehnice 
cu privire la programul organi- 

independentă, să poată fi ea 
însăși, să se dezvolte în cola
borare cu toate națiunile euro_ 
pene. Noi dorim ca domnul 
președinte să transmită popo
rului francez că poporul ro
mân este pentru colaborare și 
cooperare în toate domeniile 
de activitate, ale creației ma
teriale și spirituale. Sîn
tem convinși că numai o 
asemenea colaborare și coope
rare între popoare — și mă 
refer aici ia colaborarea și 
cooperarea dintre francezi și 
români — corespunde atît nă
zuințelor popoarelor noastre, 
cî.t și cauzei tuturor națiuni
lor europene, cauzei păcii în 
întreaga lume.

Doresc să transmit de aici, 
din Ploiești, poporului francez 
urări de multă fericire, de noi 
și noi succese, pentru a face 
din Franța o țară tot mai pu
ternică, tot mai înfloritoare, 
care să-și aducă contribuția 
— împreună cu toate popoa
rele din Europa — la făurirea 
unei păcii trainice.

Multă fericire poporului 
francez I

Trăiască și să se întărească 
necontenit prietenia româno- 
franceză !

Trăiască Franța prietenă I

★

portului popular prahovean.
Coloana mașinilor oficiale 

se îndreaptă apoi spre Bucu
rești, unde președintele 
Charles de Gaulle, împreună 
cu președintele Nicolae 
Ceaușescu au sosit la ora 22.

Vizita pe care președintele 
Republicii Franceze, Charles 
de Gaulle, și soția, a făcut-o 
timp de două zile în cîteva 
orașe ale țării, împreună cu 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și soția, a fost primită pretu
tindeni cu mare entuziasm, 
constituind o emoționantă săr
bătoare a prieteniei străvechi 
româno-franceze, care, în zi
lele noastre, capătă un con
ținut nou, determinat de lupta 
comună pentru independență 
și suveranitate națională, pen
tru securitate și pace trainică 
în Europa și în lume.

Puncte de interferență 
a energiilor

— spicuiri din agenda 

de lucru a zilei de miine

• în comunele Pietroșița și Bu- 
ciumeni din județul Dîmbovița, 
peste 600 de tineri vor desfășura o 
amplă acțiune de curățire a isla
zurilor ; în Petrești, Pucheni, ~Val
cana, Cîndești, alți 300 de tineri 
vor contribui la urgentarea lucră
rilor unor viitoare școli și cămine 
culturale aflate în construcție ; 
încă 1 600 de țineri din același ju
deț vor colecta plante medicinale 
și vor continua lucrările de ame
najare a bazelor sportive.

zării lucrărilor legate de coordo
narea celor mai importante cer
cetări științifice și tehnice, care 
prezintă interes reciproc și se 
efectuează de țările membre ale 
C.A.E.R. și de R.S.F.I. pe anii 
1971—1975.

Comitetul Executiv a adoptat 
propunerile Comisiei permanen
te C.A.E.R. pentru siderurgie și 
a elaborat recomandări corespun
zătoare. S-a menționat că pro
ducția de laminate în țările 
membre ale C.A.E.R. în ultimii 
ani a sporit considerabil, se îm
bunătățește structura producției 
de laminate pe scama creșterii 
ponderii produselor plate, crește 
producția de tablă lamina
tă la rece și de profile 
economicoase. A sporit sub
stanțial producția de feroa
liaje și crește nivelul tehnic al 
acestei producții.

Comitetul Executiv a examinat, 
de asemenea, și raportul Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru 
industria chimică cu privire la 
activitatea desfășurată și activi
tatea ei de viitor. Comitetul 
Executiv s-a declarat de acord 
cu lucrările Comisiei și a subli
niat că activitatea acesteia a con
tribuit la evidențierea posibilită
ților colaborării între țări în do
meniul asigurării industriei chi
mice cu documentații tehnice și 
utilaje și au contribuit la cola
borarea în soluționarea de către 
țări a unor importante probleme 
tehnico-științifice.

La ședința Comitetului Execu
tiv s-au examinat totodată și 
alte probleme ale colaborării e- 
conomice și tehnico-științifice.

Ședința Comitetului Executiv 
s-a desfășurat într-o atmos
feră de prietenie și înțelegere re
ciprocă.
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ELEVUL NICOLAE VASILE 
DIN BUZĂU VREA SĂ ȘTIE:

1. Ce este memoria ?
2. Există o orientare relativă 

a memoriei ?
3. Cît memorăm și cît uităm ?
4. După ce legi se produce 

uitarea ?
Am adresat aceste întrebări 

tovarășului EMIL VERZA, asis
tent la Catedra de psihologie a 
Universității București.

1. Este știut că toți oamenii 
rețin un timp mai lung sau mai 
puțin îndelungat impresiile cu
lese din realitatea înconjură
toare și pot să le păstreze, să le 
recunoască sau să le reproducă 
în anumite condiții. Dar există și 
reversul : o parte din aceste• im
presii se șterg sau se diminuează, 
dispar cu totul sau se păstrează 
numai unele din ele.

Memoria nu este altceva decît 
fenomenul do întipărită (memo
rare), năstrare, recunoaștere și 
reproducere a experienței congni- 
tîve, afective și voluntare a omu
lui. Specific pentru memorie este 
faptul că acest proces psihic re
flectă acte ale experienței noas
tre anterioare care se lărgesc și 
se îmbogățesc necontenit.

Dar, bagajul de cunoștințe se 
îmbogățește nu numai pe baza 
experienței personale a individu
lui c*. în primul rînd, pe baza 
însușirii experienței social-ssto- 
rico a omenirii. în felul acesta, 
prin procesul de învățare, omul 
urmărește și un alt scop : acela 
de a educa calități ale memo
riei ca : rapiditatea asimilării ma- 
teriolnlui, trăinicia păstrării ce- 
Iot învățate pentru un timp, cit 
mai hmg și exactitatea sau fide
litatea în redarea celor învățate.

Memoria nu se manifestă nu
mai în anumite momente ale 
vieții ci îrt întreaga noastră ac
tivitate psihică ceea ce dă con
tinuitate trăirilor sufletești.

2. Vorbind de aceasta, psiholo
gul france? ‘P.Fraisse arată că 
reținem rhai bine faptele care 
convin modului nostru de a ve
dea lucrurile, care convin pro
priilor noastre interese. Așadar 
orientarea selectivă a memoriei 
este în funcție de particularită
țile individuale și permite enun
țarea unor judecăți de valoare cu 
privire la cunoașterea omului. 
„Spune-mi ce înveți și ce reții, 
ca să-ți spun cine ești" spune a- 
celași P.Fraisse. Dar aceasta nti 
înseamnă nici pe de parte că 
memorarea este numai voluntară, 
sau intenționată ,adică se manij 
festă numai atunci cînd exista 
un scop și cin* sc aleg unele 
metode și procedee speciale ; ea 
poate fi și involuntară sau nein
tenționată, adică nu presupune 
fixarea prealabilă a unui scop și 
nu se au în vedere anumite me
tode și procedee speciale, de fi“ 
xare a unui material. Lq rîndul 
său memorarea voluntară poate 
să aibă un caracter logic sau u- 
nul mecanic în funcție de sco
pul urmărit și de gradul înțele
gerii materialului respectiv.

Memorarea se face în condiții 
mai bune, am putea concluziona, 
dacă se au în vedere următoa
rele situații : o activitate inten
să, în raport cu materialul de 
memorat; înțelegerea materia
lului (memorarea logică este su-

I
Emisiunea realizată de radiote- 

leviziune pe tema „Cum se dis
trează tineretul" a suscitat, cum 
era și firesc, mult interes. La re
dacția ziarului nostru au sosit 
scrisori de pretutindeni, semnate 
de tineri de toate profesiile și 
chiar de vîrstnici. Ni se relatează 
despre modul în care își petrec 
timpul liber tinerii din localitatea 
respectivă, ce bază materială au 
la dispoziție pentru aceasta,; li 
se sugerează noilor organe loca
le, activități ce ar trebui, după 0- 
pinia semnatarilor, 
să înlăture atmosfe
ra de monotonie și 
plictiseala. Numito
rul comun al tuturor 
acestor scrisori este 
dat de dorința tine
rilor de a âvea, ei și 
tovarășii lor de mun
că, condiții optime 
de a-și petrece tim
pul liber cît mai 
plăcut și mai util.

Iordache Răducu, 
din Cîmpulung Mus
cel desfășoară pe 
larg filmul a „două frumoase ac
țiuni culturale, menite să ridice 
la nivel de masă activitatea for
mațiilor artistice din școli". Car
navalul primăverii pentru elevii 
uteciști din școlile orașului a cu
prins în afară de obișnuitul dans, 
patru concursuri pe teme cultura
le. A fost desemnat, cel mai bun, 
cel mai inspirat și spontan crea
tor de poezie, cel mai bun cunos
cător al istoriei orașului Cîmpu- 
hm" : a fost aleasă „Miss-Carna- 
val".

doua zi, duminică, concursul 
echipelor artistice a întrunit for
mații de cor, dansuii, recitatori, 
sol ști, orchestre de muzică popu
lară și ușoară, teatru și montaj 
literar-muzical. Comitetul orășe
nesc U.T.C., organizatorul acestor 
două acțiuni culturale de amploa
re, a oferit premii speciale celor 
mai buni interpret:. Așa cum ne 
scrie corespondentul nostru „cele 
mai bune formații vor realiza 
schimburi de experiență cu alte 
formații din județ".

Clubul muncitoresc „Tractorul" 
din Brașov, este o gazdă foarte 
amabilă și ospitalieră cu cei a- 
proape 750 de tineri ai Uzinei de 
tractoare ce-și. dau aici intîlnire 
în zilele libere. Cel puțin așa ne 
asigură Marcela Bogdan. Totoda
tă roagă, prin intermediul ziaru
lui nostru, pe toți tinerii pasionați 
de distracții, care organizează ase
menea acțiuni, să trimită pe adre
sa clubului muncitoresc „Tracto- 
r ’“. B*35ov. str. Turhu’ui nr. 1, 
conținutul unor jocuri distractive

MĂRULUI
DE AUR

Ce este memoria

Vedere parțială a întreprinderii I.R.A.-Suceava,.

Un buchet de margarete

• • • • • ® • ® • • •

coloane, 
compară 
coloanei 
cele ale

de gradul

după un turneu ne 
va întreprinde prin 
țări europene, tînăra 

urmează să plece 
o lună în India ca

ANCHETA:

perioară memorării mecanice) ; 
materialul să fie cît mai bine 
sistematizat, structurat, organizat; 
să intre în asociații multiple și 
variate cu celelalte cunoștințe și 
în fine, să știm să repetăm ma
terialul de învățat („repetiția 
este mama învățăturii*')

nu rețină nimic sau să uite tot 
ceea ce a învățat.

Omul uită ceea ce este mai 
puțin important pentru el, ceea 
ce nu are semnificație pentru 
viața și preocupările sale, în ul
timă instanță ceea ce impresio
nează mai puțin. Ca atare uita-

3. Cercetările experimentale au 
confirmat ideea că nu există nici 
un om care să fie înzestrat cu o 
memorie atit de bună încît să 
nu uite nimic și să păstreze ab
solut tot Cum de altfel, nu 
există nici O persoană care să aibă 
o memorie atit de slabă încît să

rca este în anumite condiții ne
cesară nu numai pentru faptul 
că eliberează memoria de o serie 
de detalii superflue, făcîrd loc 
unor aspecte esențiale, dar ?î 
pentru că noi dorim sa uităm 
ceea ce este neplăcut sau ne-a 
impresionat în mod negativ.

4. Ritmul uitării depinde de o 
serie de condiții. H.Ebbinghans 
a stabilit legile după care se pro
duce uitarea prin aplicarea me
todei învățării și reînvățării 
unui material lipsit de sens.
Astfel, el a stabilit „curba uită- ® 
rii“ arăți nd că în prima oră nu 
se păstrează decît circa 44 la 
sută din materialul memorat, cir
ca 28 la sută la două zile, după 
care ritmul uitării devine rlin ce 
în ce mai lent după 31 de zile 
se mai păstrează 21 la sută din 
cele învățate.

Cu totul diferit se prezintă 
lucrurile în cazul memorării 
unui material inteligibil. Cerce
tările lui A.Binet și a altor psi
hologi au scos în evidență că 
materialul logic se supune altor 
legi decît celor citate mai sus în 
sensul că gradul și durata păs
trării sînt mult mai ridicate decît 
în cazul materialului fără sens.

Tînărul ILIE DĂ- 
BILARU din Sibiu, 
ne-a ru^at să-i pre
zentăm date în plus 
despre istoria numă
rului de aur. La *u- 
gămintea redac '■•iei 
noastre, a răspuns cu 
bunăvoință prof, u- 
niv. dr. SOLOMON 
MARCUS, de la U- 
niversitatea Bucu
rești.

Luați un segmer t 
de dreaptă $i împgr ? 
țiți-1 în două părj 
neegale, în așa feî. 
încît raportul dintre 
întregul segment $1 
partea mal mare să 
fie egal cu raportul 
dintre partea mai 
mare și partea mai 
mică. Este o proble
mă de algebră ele
mentară, ce se re
zolvă foarte simplu." 
Raportul căutat este 
rădăcina pozitivă a 
ecuației 
al doilea 1 ' x=x: și 
este egal cu 14J/5

2
Este un număr ce

lebru încă din anti
chitate, care, înce- 
pînd cu Platon și 
pină la esteticianul 
român Matila Cos- 
tiescu Ghyka și ălți 
numeroși savanți i-au 
consacrat studii mi
nuțioase. Numit de 
către greci numărul 
de aur, deoarece a- 
pare pretutindeni în 
natură și în artă, 
fiind rezultatul unei 
îmbinări armonioase 
de regularitate și a- 
gimetrie.

Cîteva exemple. 
Unele proporții fun
damentale ale cor
pului omenesc sînt 
date de numărul de 
aur. în opoziție cu 
simetria de tip he
xagonal, expresie a 
unui echilibru inert

și simplist, numărul 
de aur este legat de 
simetria pentagona- 
lă și decagonală, 
care dă naștere unei 
periodicități dina
mice, și de; pulsațiile 
crescînde ale unei 
spirale logâritmice. 
Jocul subtil al pro
porțiilor și asime- 
triilor corpului ome
nesc, exprimat cu fi
delitate prin numă-

tecturale, ci și cele 
ale picturii și ale 
muzicii sînt, de mul
te ori, guvernate de 
numărul de aur. Te
oria pitagoreică a 
armoniei muzicale 
este fondată pe teo
ria proporțiilor. în 
tratatul „De Divina 
Proportione", consa
crat numărului de 
aur, numit de astă 
dată proporția divî-

rul de aur, era la 
greci un model pen
tru formele arhitec
turale. Cînd vorbeș
te despre 
Vitruviu 
proporțiile 
dorice cu 
corpului masculin, în 
timp ce proporțiile 
coloanei ionice îi e- 
vocă corpul grațios 
al femeii. Dar nu 
numai formele arhi-

nă, numeroase ilus
trații, datorite lui 
Leonardo dâ Vinci, 
conțin proporții date 
de același număr. 
Deosebit de intere
santă este apariția 
numărului de aur în 
botanică, observată 
prima oară de Ke
pler. Aspectele bota
nice ale numărului 
de aur au fost apro
fundate către

Wiener, care a ară
tat rolul exact al a- 
cestui număr în așa- 
numitul domeniu al 
filotaxiei, care stu
diază dispoziția ra
murilor, a frunzelor 
și a semințelor. Wie
ner a observat că 
unghiul care apare 
în expresia ecarta- 
mentului unghiular 
constant al ramuri
lor conține pătratul 
numărului de aur. 
Acest unghi se obți
ne ca soluție a pro
blemei expunerii op
time a frunzelor la 
lumina verticală. 
Iată deci, că feno
mene dintre cele 
mai variate sînt, 
cum se exprimă Paul 
Valery în a sa „Can- 
tique des colonnes", 
fiice ale numărului 
de aur. Expresie a 
analogiei profunde 
dintre fenomene și a 
unității lumii mate
riale, numărul de 
aur rămîne în cen
trul atenției cercetă
torilor.

Numărul de aur 
pare să exprime un 
deziderat organic al 
naturii și al omului, 
unul dintre acele e- 
lemente pe care, 
probabil omul le 
are în comun cu ori
ce ființă cugetătoare 
din Univers. Poate 
că acele mesaje la
conice pe care locui
torii planetei noas
tre intenționează să 
le lanseze în Uni
vers, ar trebui poa
te să conțină alături 
de numărul 3,14 de 
șirul numerelor pri
me și numărul de 
aur. Numărul de aur 
nu folosește decît o 
singură cifră, cea 
mai importantă : ci
fra 1.

Narghita
Tînăra artistă bucures- 

teană este cunoscută ca o 
foarte bună interpretă de 
muzică orientală. Ea si-a 
format pasiunea pentru acest 
pen vizionînd filme indiene. 
Apoi, prin muncă asiduă, 
sistematică și eforturi auto- 
didactice depuse timp de 
10 ani, a ajuns să cunoască 
folclorul Indiei și două dia
lecte hinduse. La 16 ani cîn- 
tăreața româncă a imprimat 
primul său disc, după care a 
întreprins diverse turnee în 
țară si în străinătate, bucu-

rîndu-se de succes din partea 
publicului. După părerea sa, 
adevărata „consacrare" a 
primit-o însă cu ocazia unui 
spectacol, la care lua parte 
o delegație guvernamentală 
indiană. Narghita a fost re
marcată atunci de specialiș
tii indieni, aplaudată de pre
mierul Indiei și invitată în 
această tară să studieze cîn- 
tecul și dansul popular. Anul 
acesta1, 
care-l 
cîteva 
artistă 
pentru
invitată a companiei inter* 
naționale „Air India". îj u- 
răm succes.

ȘT. DRAGHIA

interesante pe care să le includă 
în repertoriul serilor pentru tine
ret.

Semnatarii altor scrisori ne sem
nalează însă și foarte multe nea
junsuri.

„Mangalia este orașul în care 
tinerii mor de plictiseală timp de 
nouă luni de zile din cele două
sprezece ale anului (vara distrac
ții sînt mai multe datorită sezo
nului estival)"... „cinematograful 
este în aceeași clădire cu casa de 
cultură și se folosește de sala de

spectacol a acesteia... Cînd are 
chef, directorul casei de cultură 
suspendă spectacolele de cinema 
pentru diferite repetiții. Casa de 
cultură există doar cu numele 
din luna august și pînă în pre
zent nu a organizat măcar o sin
gură seară pentru tineret. Clubul 
funcționează numai vara, iar pro
gramul la televizor se poate vi
ziona numai cînd are chef pazni
cul Trifan. Singură biblioteca 
funcționează, „dar făcînd același 
lucru zi de zi (timpul liber) devi
ne ceva banal și plictisitor..." 
Cel care ne scrie despre aseme
nea stări de lucruri Gh. Vlad, 
este revoltat, și credem că pe 
hună dreptate, că în aceste condi
ții, „tinerii întorc spatele lăcașu
rilor de cultură și își îndreaptă 
pașii spre restaurante.

Mai mulți corespondenți pun în 
discuție aceeași chestiune : lipsa 
bazei materiale, a unor instituții 
de cultură. „Cu două cinemato
grafe, un club al sindicatelor și 
un teatru de varietăți ne scrie 
tov. Stefan Botoș din Deva, nu se 
poale vorbi de distracția activă a 
tinerilor". Aceeași este și opinia 
lui Ion Cirîiac : „la circa 30 000 
de locuitori, cît are orașul Man
galia. există un singur cinemato- 
gra{“.

Iată ce scrie un elev din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej: „Di
recțiunea școlii interzice elevilor 
să frecventeze casa de cultură a- 
tunci cînd sînt organizate seri de 
dans pe motiv că acestea, nu sînt 
pentru elevi. Rar cîte o reuniune

Privit pe hartă, orașul Slobozia 
are o poziție de invidiat. Situat în 
inima Bărăganului, la jumătatea 
drumului asfaltat ce leagă Bucu- 
reștiul de nisipul de aur al lito
ralului, deci undeva aproape de 
punctul terminus al șoselei Euro
pa 15,- ivit între apele Dunării și 
dealurile subcarpatice, Slobozia a 
fost cîndva pentru cimpia dună
reană ceea ce a fost Samarkandul 
pentru Asia, centrală — răscruce 
a caravanelor și neguțătorilor.

Gonim cu automobilul pe șo
seaua argintie, sub un soare fier
binte care leagănă aerul încins ce 
plutește deasupra ogoarelor. Un
dele calde și diafane născocesc la 
orizont ape ciudate, mări și ocea
ne închipuite de arșiță și mira
jul optic cu nume de fată frumoa
să. Intrăm brusc în orășelul de 
cîmpie în care clădirile nu se ri
dică peste înălțimea medie a sal
amului, pomul singuratic al ste
pei. Trecem cu viteză redusă pe 
„strada mare". Eterna „stradă 
mare" provincială, în jurul căreia

ză o listă cuprinzînd 52 de inși 
dintre care 20 au devenit beto- 
niști, 15 dulgheri și 17 zidari. Iar 
alături, al doilea anunț : „Munci
torii necalificați care doresc să se 
califice în una din meseriile : dul
gheri, zidari, betoniști, se vor 
prezenta la serviciul organizarea 
muncii pentru a se înscrie. Cursu
rile vor începe la..

Așa a început noua istorie a 
Sloboziei. Candidații la funcționă- 
rie de ieri au devenit — idr alții 
sînt pe cale să devină — betoniști, 
dulgheri, zidari.

„Va fi cea mai mare fabrică de 
ulei din țară — ne spune ing. 
Bălan Nicolae, (cînd a primit 
conducerea șantierului avea 30 de 
ani și ar fi putut să rămînă în 
București la un institut de proiec
tare). Lucrarea noastră reprezintă 
o valoare de 217 milioane, iar fa
brica va intra în funcțiune în tri
mestrul al treilea al anului. Va 
produce 60 000 tone ulei comesti
bil pe an, prelucrînd la fieoare 
2T de ore 400 tone semințe de

vom adăuga o fabrică de vată, 
alta de mănuși, poate un combi
nat de îngrășăminte chimice, o 
stație de reparat mașini și utilaje 
agricole (pentru că sîntem în Bă
răgan), o fabrică de gheață, ne 
spune tovarășul Saponea, vice
președinte al consiliului popular 
județean. Anul acesta vor fi 
gata : spitalul cu 420 paturi — 
poate cel mai modern spital din 
țară, palatul administrativ, 160 
de apartamente pentru locuit, un 
liceu cu 16 clase, un mare hotel 
pentru O.N.T., un complex co
mercial, canalizarea, pavarea stră
zilor și a trotuarelor. în etapa a 
doua vom începe construcția nou
lui oraș, pe malul drept al lalomi- 
ței, astfel încît apele rîului să 
treacă prin mijlocul Sloboziei. In
tenționăm să degrevăm șoseaua 
București—Constanța (Europa 15) 
ce trece prin centrul orașului 
printr-o arteră de rocadă care va 
Ocoli Slobozia, îmbunătățind tra
ficul rutier".

Slobozia și oamenii săi se

DAR UNDE
S1NT ZĂPEZILE?

la școală și oîte un film la 2—3 
luni"... Autorul scrisorii .propune 
organizarea unui club al tinerilor 
din oraș cuprinși între limitele a- 
cestel vîrste (16—19 ani). Dar se 
pare că nu toți tinerii (ne referim 

la vîrstele mai mari) sînt suficient 
satisfăcuți de activitatea și atmos
fera din cluburile care le sînt 
destinate.

Apariția Student-clubului a fost 
salutată cu mult entuzia^dț de 
către studenții bucureșteni.

M. Pitac — 
dent în anul 1, 
cultatea T ranspor-
turi ne mărturisește: 

,„...m-a entuziasmat 
de-a dreptul. Un ca
dru plăcut, liniștit, 
intim. Sînt un pasio
nat de teatru și poe
zie, și serile care 
s-au ocupat de aces
te teme au fost ex
cepționale. Totuși, 
nu sînt de acord ca 
biletul plătit la in
trare să înlocuiască 

student". Aceastacametul de ___ . ____ T_
facilitează prezența în club a ne- 
studenților, ne avertiza și studen
tul Marian Seitan de la fa
cultatea de foraj. „Aici, (reve
nim la scrisoarea primului stu
dent) s-ar putea purta discu
ții despre poezie, teatru, literatu
ră, artă în general; despre ten
dințele acesteia în contempora
neitate ; să se discute despre toa
te problemele arzătoare ale tine
rilor... Seri speciale în care „clu
bul" să se transforme în Cafenea 
literară".

Un club asemănător este cît se 
poate de necesar și studenților de 
la Politehnică, în aceeași măsură 
îndrăgostiți de frumos, frămîntați 
de problemele tinerești.

In imaginația studentului Șei
tan, o viitoare casă a studenților 
ar trebui să arate „ca un vast 
cvartal de construcții tn care di
ferite cluburi, după profile, să-și 
ducă activitatea".

★
Numărul scrisorilor care conti

nuă să sosească pe adresa redac
ției noastre privind problema tim
pului liber al tineretului demon
strează încă o dată cît de actuală 
și arzătoare este aceasta. Desigur, 
vom mai publica scrisori de la ci
titori pe această temă.

Atelierul unui artist e 
poate mai mult decît un 
sanctuar unde se pătrunde 
cu o stare de spirit anterior 
creată, cu anticipație pre
gătit asupra potențialelor 
simțăminte, fiindcă un ate
lier în care se lucrează în
seamnă și prezența unui 
artist viu deci, implicit, po
sibilitatea de a-l cunoaște 
nu numai prin operă, ci di
rect, prin sine însuși. Difi
cultatea constă numai în 
a-i pătrunde atit opera cît 
și, tn mod egal, personali
tatea strict umană, chiar 
dacă, sau mai ales atunci, 
cînd ele se întrepătrund. 
Nica Petre nu se dezice ci 
la o cunoaștere mai apro
piată se . deslușește prin 
subdiviziune, aș zice, din 
pricina îndeletnicirilor sale 
complexe. Cunoscut de ci
titorii gazetelor literare 
ca grafician ilustrator, de 
către elevii liceului nr. 31 
ca profesor, tînărul artist 
este în fapt prin vocație și 
primordialitatea aspirației 
— întrutotul îndreptățite 
de rezultate —- sculptor. 
Sculptor cu un viguros fi
lon filozofic nefăcut ci în
născut, neconfecționat prin 
colarea artificială a ideii, 
ci aproape instinctual, fie
care lucrare fiind rodul 
unei adinei și autentice 
frămîntări filozofice trans
misă privitorului cu dîr- 
zenie, cu forță, ca pe o 
obligație. Forță și dîrzenie 
acumiilate prin strădaniile 
proprii ale artistului în 
scurta sa existență incepu-

tă ca o nuvelă de Panait 
Istratt: născut, precum ma
rele prozator sau eroul său 
Adrian Zograffi, la Brăila, 
fiu de marinar, orfan de 
timpuriu, împreună cu patru 
frați, Nica Petre a întrerupt 
școala nevoit să-și cîștige 
traiul cu brațele. Prin port, 
adolescentul care picta în 
timpul liber peisaje cu va
poare, a fost descoperit de

Portrete

se grupează viața măruntă a fost 
descrisă în literatură, i s-d dedi
cat un film realizat Intr-un inedit 
stil ce amintea de vigoarea neo
realismului. Strada mare a Slo
boziei nu are însă în aprilie 1968 
nimic din tristețea și inutilitatea 
decorativă a uliței de altădată, 
notabilă cîndva doar pentru că pe 
ea își aveau sediul primăria, pos
tul de jandarmi și douăzeci de 
cîrciumi. Căci Slobozia renaște. 
Prind viață marile sale potente 
pînă nu de mult latente, sacrifi
cate de guvernanții din trecut 
micilor interese locale ■— tîrgul 
nctrecînd, de aceea, atunci nicio
dată dincolo de strictă utilitate a 
unui popas obligatoriu într-un 
drum lung. Calea de fier și cea 
aeriană micșorînd distanțele, ve
chile locuri de popas au devenit 
amintiri. Praful și uitarea se aș- 
terneau darnic peste zidurile bă- 
trîne ale Sloboziei. Au trecut anii, 
țara s-a schimbat. Și totuși, aici, 
la răscrucea dc vînturi a răsări
tului, în cîmpia cu dropii și lanuri 
înalte cît sulița scitică, oamenii 
continuau într-un fel să rămînă 
spectatori ai marilor transformări. 
Era un act de dreptate ca Slobo
zia să se ridice la demnitate. Ca 
locuitorii ei să treacă de la actul 
administrativ al înregistrării rea
lizărilor cooperatorilor din fostul 
raion. Era la propria contribuție 
într-o societate în care travaliul 
industrial a devenit dominant.

Și așa au apărut în primăvara 
lui 1967 — rCvoluționînd peisa
jul patriarhal, oamenii cu cască 
de constructor pe șantierul fabri
cii de ulei. Citim la intrarea în 
clădirea administrativă a șantie
rului un anunț, care sintetizează 
în cîteva propoziții o întreagă eta
pă istorică: „Următorii tovarăși 
se vor prezenta la biroul contabi
lității cu 1 (una) fotografie tip 
buletin de identitate pentru a ri
dica adeverințele de absolvire a 
cursurilor de calificare". Urmea-• •••••

nicla sa au determinat 
finalmente formația lui 
artistică. Fundamentarea a- 
cestor calități de maturita
te nu i-au alterat insă în 
nici un chip tinerețea: 
Nica Petre muncește intens, 
citește, studiază și mai ales 
gindește. dar se bucură tră
ind intens clipa — de mun
că sau de repaus — iubește 
oamenii și li se dăruiește

fl oare a-soarelui, 150 tone soia și 
termeni de porumb. Ceea ce tre- 

ule subliniat este faptul că in
vestițiile vor fi recuperate numai 
în doi ani și jumătate / Cred că 
nu mai trebuie să amintesc faptul 
că fabrica va fi automatizată, de 
la intrarea semințelor de floarea- 
soarelui în întreprindere și pînă la 
îmbutelierea uleiului, muncitorii 
dirijînd complicatele procese teh
nologice numai de la pupitrul 
electronic de comandă".

Tot la Slobozia, am auzit pe ci
neva spunînd „în noua zonă in
dustrială a orașului se va construi 
o fabrică de brînzeturi". Noua 
zonă industrială a orașului — ce 
frumos și la locul ei sună în Slo
bozia această simpla și obișnuită 
locuțiune / Fabrica de lactate — 
avînd ca sursă de muterie primă 
teritoriul unui județ tn care creș
terea vitelor reprezintă o tradiție 
respectată — va produce 2 000 
tone brînzeturi speciale, cărora li 
se vor adăuga zilnic 4 000 litri 
lapte, 2 500 kg iaurt, 500 kg bria
ză proaspătă de vaci, și 2 000 kg 
unt, cu începere din trimestrul 
IV al acestui an.

Cum văd edilii dezvoltarea ora
șului de cîmpie, Slobozia P Caut 
în memorie un model de oraș de 
cîmpie yi mi-e greu să găsesc 
unul. Poate Roșiori de Vede ? Cu 
siguranță Alexandria ? Avem ar
monioase orașe de deal sau de 
munte, frumoase și echilibrate a- 
șezări pe malul apelor — dar 
orașe de cîmpie, integrate nu nu
mai arhitectonic ci și economic 
în spațiul roditor al ogoarelor, 
oricît am privi harta greu găsim. 
Își dau oare seama edilii Slobo
ziei de răspunderea ce le revine 
în proiectarea unui nou oraș și 
anume un oraș de cîmpie P

„Industrializarea Sloboziei va 
duce la fixarea populației. Primul 
nostru obiectiv îl constituie, de a- 
ceea, baza industrială a orașului. 
Fabricii de ulei și de lactate îi

schimbă vizibil sub mîngîierea 
energică a industrializării. .Am a- 
sistat la o adunare a elevilor din 
clasa a Xl-a a liceului din Slobo
zia care își propuseseră ca temă 
de discuție profesia pe care o vor 
alege. Cei mai mulți își mărturi
seau „impasul" în care i-au adus 
noile perspective ale orașului.

Slobozia, care le oferea pînă nu 
demult atit ele puțin, ti determina 
pe unii elevi să opteze pentru 
orice profesie care le-ar înlesni 
evadarea. Pe de altă parte, ori
zontul mărunt nu îi inspira, de. 
cele mai multe ori profesia alea
să constituind un proces mimetic.

Noua Slobozie va crește de la 
o populație de 10 000 locuitori la 
25 000, din care aproape jumătate 
vor lucra nemijlocit in industrie. 
Este și acesta un puternic argu
ment, care justifică „impasul" a- 
mintit, ștergerea vechilor proiec
te ale tinerilor și clădirea altora, 
legate de însăși dezvoltarea in
dustrială a orașului în care trăiesc.

Amintirile — se știe — trezesc 
gînduri nostalgice. „Dar unde sînt 
zăpezile de altădată... exclama 
cîndva cu tristă retorică poetul, 
încălzit de amintirile întîmplări- 
lor trecute. (Căci de cele mai 
multe ori amintirile ne aduc nu
mai latura plăcută a întîmplări- 
lor consumate cu mulți ani in 
urmă).

Tinerii locuitori ai Sloboziei 
vor aminti, poafe, peste ani, cu 
nostalgie de vechiul și prăfuitul 
oraș care a fost. Dar în nici un 
caz nostalgia aceasta nu va lăsa 
loc tristeții. Trecutul anonim, to
pit o dată cu zăpezile dc altădată, 
va face loc orașului modern de 
cîmpie, în care bogățiile Bărăga
nului, rod al sintezei dintre pă- 
mînt, aer și soare își vor lua dru
mul în lume înnobilate, prelucra
te și rectificate în alambicurile 
dătătoare de viață nouă ale in
dustriei.

ATANASIE TOMA

OMUL

statornicia, stăruința, mo
destia și răbdarea muntea
nului vecin doar cu piatra. 
Iar în această piatră el cio
plește cu minuție de gîn- 
dire esența de idei, dusă 
pină la cea mai riguroasă 
și mai gravă concizie. 
„Cariatida" sa. de pildă, 
prezentată la ultima expo
ziție a tineretului, sublimea
ză prin simplificarea sti-

CARE
IUBEȘTE PI A TRA

un profesor de desen. Om 
de inimă, dar și de intuiție 
artistică, profesorul l-a luat 
ca ajutor la decorația sce
nică pentru teatrul din Bră
ila, îndemnîndu-l să-și ter
mine totodată liceul și in- 
sistînd apoi să plece 
București, unde tînărul pic
tor de pe malurile Du
nării a terminat strălu
cit institutul la clasa 
sculptorului Boris Cara- 
gea. Nica Petre știe că 
fără condițiile de studiu 
acordate la noi elementelor 
merituoase n-ar fi reușit să 
depășească stadiul de dile
tantism. dar nu e mai 
puțin, .adevărat că perse
verența, seriozitatea, hăr-

la

cu o mare generozitate pro
prie numai tinereții.

Nica Petre nu 
astăzi de unde i 
dragostea lui cea 
adevărată pentru 
pe meleagurile copilăriei și 
adolescenței lui nefiind 
decît luturi miloase, stuf 
și apă. Dar dragostea cea 
adevărată nu se explică, ci 
se trăiește și se materiali
zează prin creație. Or, 
creația sa e de încăpățî
nată autenticitate, străină, 
ostilă chiar, oricăror influ
ențe, coliziuni, aderențe la 
curente de modă. Nica 
Petre n-a păstrat nici nos
talgia vagantă a locurilor 
natale, ci conține in sine

știe nici 
se trage 
mare și 
piatră —

Uzării operate asupra sta
tuii — coloane ce susți
nea arhitrava templului 
antic, ideea efortului de con
centrare a condiției umane 
aferente fiecăruia dintre 
noi, cu toate obligațiile de 
neîntrerupt efort dar și de 
luptă. „Omul cu bufnița" 
sau ..Revenire" întruchi- 
pind un bărbat ce a infrînt 
pasărea chemată. în timp 
ce imediat primește cu, sau 
fără voia lui. o alta fac din 
lucrare un adevărat punct 
de sprijin al omului în 
lupta permanentă cu ideii1 
sentimentele, deci cu sine 
însuși. în variante perpe
tue. dar mereu altele.

Cert lucru, nimic mai di-

ficil decît portretizarea sub 
varii aspecte a unui artist, 
și încă a ținui artist tinăr 
în plină desfășurare, cînd 
omul și reprezentantul 
artei sînt ca un fir de mă
tase alcătuit din multe fi
bre care despărțite intre ele 
pot însemna ceva flecare in 
parte dar nu mai înseamnă 
întregul. Astfel, Nica Petre 
poate părea pentru cine 
nu-l cunoaște decît trecă
tor, un tinăr inteligent, ge
neros. viu. activ, eneroic, 
care lucrează ca noi a i, 
face sport, se uită la t^.e- 
vizor, citește, merge la ci
nematograf, ca noi toți, e 
profund interesat de ceea 
ce se petrece pe lume, ca 
oricare dintre noi. Acesta-i 
omul. Sau: Nica. Petre îi 
învață pe copii desen, isto
ria artelor, face cu ei 
teatru, regie, și în totul le 
alcătuiește un real miraj 

. al frumosului autentic.
opus celui artificial al ex- 

■ clusivis olului magnetofonu
lui. tranzistorului, automo
bilului. Acesta-i profesorul. 
Dar Nica Petre, in primul 
rind. taie în piatră, cu au 
tentică ardere, idei, ce stră
bat pe toți oamenii, 
cindu-le pentru ei.
două volume, la un 
pe lingă care nu se
trece decit grav, gindind 
profund, meditind cu con 
centrare. Acesta-i artistul.

redu- 
prin 

semn 
poate

VIORICA tAnAsescu
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/. Cei sinceri 
ne au nici
odată ce 

regreta

Transcriu dintr-o scri
soare â unui tânăr, V. D. 
Corneănu, salariat la re
miza de locomotive C.F.R. 
Blaj, 25 de ani, fost boxer 
Ia categoria muscă („83 
meciuri jucate, 17 pier
dute. 13 egale, 53 cîștigate 
dintre care 21 înainte de 
limită. Cel mai mare suc* 
ces în iulie 1963 vicecam- 
pion militar**): ..In 17 iu
lie 1958 la Reșița în ca
drul întâlnirii Reșița—Arad 
încrucișam mănușile cu 
Mărăscu Nic In repriza-n- 
tîia sînt dominat autoritar 
și doar gongul m-a salvat 
de lă K.O. In repriza a 
doua am refăcut parțial 
terenul pierdut, iar la în
ceputul reprizei a IlI-a 
ieșind dintr-un elinei cU 
un croșet de stînga am 
deschis ușor arcada ad
versarului meu. Medierii 
a decis că lupta poate 
Continua. Totuși, din acest 
moment adversarul meu 
era o pradă ușoară pen
tru mine. Pornisem debor
dant și cu lovituri violen
te. în urma unei serii 
scurte la față (aici era 
punctul său nevralgic) îmi 
trimit pentru 8 secunde 
adversarul la podea. Reia 
lupta, însă, sesizez că este 
suficient să-1 întâmpin cU 
o contră că să termin so
cotelile. Totuși riu-1 mai 
lovesc violent protejîndu-1 
pînă la sfîrșitul meciului. 
Decizia a fost de meci 
nul. La coborîrea trepte
lor ringului publicul m-a 
ovaționat îndelung pentru 
sportivitate (lupta în final 
era inegală). Am primit 
felicitări și mulțumiri din 
partea rudelor acestuia și 
a amicilor săi, însă ceea 
ce m-a mișcat cel mai 
mult a f6st diploma ce 
mi s-a acordat atunPi pen
tru sportivitate. Arbitrul 
timișorean care mi-a In- 
mînat diploma mi-a apus t 
„Puștiule (pe vremea 
aceea încă nu împlinisem 
16 ani) îmi place stilul 
tău de luptă care este cu
rat, precum și forța fi re
zistența, luciditatea îft 
momentele în care ești 
dominat, însă în box cu 
inima, cu sufletul tău nu 
vei triumfa. Nu pun re
zultatele modeste obținute 
pe seama acestor afirmații. 
De fiecare dată în meciu
rile pe care le-am susți
nut am dat dovadă de 
sportivitate, iar de adver
sarii întâlniți mă leagă o 
prietenie sinceră. $i as
tăzi corespondez cu majo
ritatea dintre ei printre 
care și Mărăscu Nic. de 
care mă leagă cea mai 
frumoasă prietenie. „în
cheiem citatul dintr-o 
scrisoare al cărui autor îl 
vom mai întâlni în pa
gina de față. Continuăm 
decupajele din răspunsu
rile primite la această 
întrebare. Iată autopor
tretul unei tinere, Rodi- 
ca (atât!) din Iași : „Sînt 
o fată ca oricare alta :
nici prea înaltă, nici
prea scundă, nici urîtă.
nici frumoasă, dar sim
patică după cum spun
cei din jur. Mă cunosc 
din ce în ce mai mult. 
Sânt ambițioasă, nicio
dată mulțumită de mine 
însămi. Respect pe cei din 
jur, respectîndu-mă pe 
mine. Uneori sînt prea • • • • •

vorbăreață, cu maniere 
copilărești. Să nu vă mire 
faptul cînd o să vă spun 
că sînt îndrăgostită de tot 
ce mă înconjoară ; de oa
meni, de păduri, de cer, 
de tot... Cuvîntul fericire 
înseamnă pentru mine 
bucuria de a auzi numai 
bine despre faptele și con
duita mea în societate. 
Sînt fericită cînd pot să 
ajut unde este greu, cînd 
alung tristețea acolo unde 
sînt necazuri. Și cîte aș 
mai putea face, cîte...**

Acestor confesiuni în 
care efortul de obiectivare 
este evident să adăugăm 
0 opinie care încearcă să 
sintetizeze sensul spre care 
converg majoritatea des* 
tăinuirilor celor anche
tați. Streinu Mihai din 
Dolj ne scrie : „In gene
ral sînt obiectiv. După 
mine obiectivitatea e acea 
măsură a lucrurilor care 
contrazice cu blîndețe fa
natismul ce caracterizează 
subiectivismul. Sînt obiec
tiv cu cei din jur, cu fap
tele mele, dar orice devie
re e posibilă. Așa ca une
ori alunec pe panta cea
laltă, atunci Cînd consider 
că primează interese mâi 
mari. în astfel de clipe 
devin egoist și subiectiv 
și chiar dacă în sinea mea 
dau dreptate celuilalt prin 
viu grai mă declar Con
ti a, adică îmi susțin păre
rile mele pline de subiec
tivism. Recunosc însă că 
nu mi-e de loc ușor să fiu 
astfel, să fiu nedrept...**

Indecizia, comoditatea 
lucrului nețerminat, nedus 
la capăt fisurează chiar și 
intențiile cele mai gene
roase spre obiectivitate. 
Ce-i lipsește tânărului 
nostru interlocutor — 
«e-o declară, fără a ști de 
opinia celuilalt, tînăra Ele
na Cornaciu din comuna 
Irimești, județul Vîlcea : 
„Sînt foarte Sinceră. A- 
ceastă calitate îmi dă po
sibilitatea să nu admit 
compromisul și să fiu în
totdeauna cu fruntea se
nină".

Obiectivitatea față de 
tine însuți sau față de Cei 
din jur, breviind opiniile 
înscrise pe agenda primu
lui răspuns lă Această se
rie de întrebări, înseamnă 
Sinceritate și un spirit de 
echitate pe care nea do- 
vedit-o și amintirea pugi- 
listică pe care am rela- 
tat-o pe larg. Cei sinceri 
— se spune —■ nu au nici
odată ce regreta.

2. Să fii 

drept. Adică 

generos

Sinceritatea sau lipsa ei, 
generozitatea sau reversul 
ei, egoismul se corelează 
iar substituirile se pot 
face fără a modifica struc
turile caracterologice. Și 
totuși disputa, tensiunea 
interioară dintre a fi gene
ros, și opusul ei nu e lip
sită — în planul confe
siunilor sincere — de o 
puternică tensionare. în
fruntarea dintre instinctul 
de conservare și valența 
care umanizează într-un 
înalt grad e coordonată, 
conflictuală esențială a so
ciabilității fiecăruia dintre 
noi. „Propria-mi cămașă, 
e, într-adevăr, mai apro
piată trupului meu decît 
orice altceva. Am simțit 
asta în repetate rînduri. 
Nu-s pregătit parcă să 
mărturisesc ce este mai
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jenant în memoria mea 
în legătură cu astfel de 
împrejurări. Momente de 
remușcare am, recunosc". 
(Teodor Mateescu, stu
dent, fac. istorie-filozofie, 
Cluj). La cealaltă extremă 
răspunsul unei sensibile 
corespondente a anchetei 
noastre, încă din seriile 
trecute care continuă să 
?e... mascheze cu un pseu
donim (Wolf din Cora

bia) : „Mă-ntreb dacă am 
simțit vreodată cămașa 
asta Dac-am avut-o chiar. 
Nu, n-am avut-o**. Și între 
aceste două mărturisiri ar
gumentul palpabil a) unei 
întâmplări dramatice unde 
dăruirea de sine înseam
nă în egală măsură curaj, 
eroism : „Am avut ocazia 
să mă verific cu câtva 
timp în urmă la Ploiești, 
în casa unui vecin izbuc
nise un incendiu. In bu
cătăria acestuia butelia de 
aragaz era pe punctul, 
dintr-un moment într-al- 
tul, să explodeze âmenin- 
țînd casa cu distrugerea 
ei. Nici Unul dintre cei 
care au fost de față nu a 
vrut să intre, Să înlăture 
sursa de pericol. Am hotă-

(Desen de DORIN DIMITRÎU)

rft fără să stau prea mult 
pe gînduri să acționez. De 
această întâmplare îmi 
amintesc cu un sentiment 
de bucurie". (G. T., Plo
iești).

Egoismul și puterea de 
a te împotrivi lui este o 
luptă interioară în care 
cîștigi sau pierzi. Nu exis
tă cale de mijloc. Cîștigul 
înseamnă aici întotdeauna 
satisfacție, pierdere... „A 
fi egoist — ne scrie stu
dentul clujean Mihai Mi- 
tea — înseamnă a fi do
minat de instincte pri
mare. Cu toate că sînt 
împotriva egoismului tre
buie să mărturisesc că, 
parcă fără să vreau, l-am 
practicat. Mă aflam în 
fața ținui ghișeu cu bilete 
pentru un concert cu Svia
toslav Richter. înaintea 
mea mai erau câteva per
soane însă biletele erau 
pe terminate. Ca să nu 
pierd concertul am avan
sat peste rînd în ciuda 
unor apostrofări justifi
cate. După spectacol și

pînă acum îmi aduc amin
te cu jenă de această în
tâmplare în care am fost 
un egoist. Urît sentiment 
este egoismul și ori de cî
te ori aud de el mă în- 
fior“.

Și atunci cum rămîne 
cu răspunsul lapidar al 
unui tînăr din Câracal : 
„dacă e proverb înseamnă 
că e adevărat, dar nu l-am 
verificat “ ? Pînă unde ți

Sinteți în general un om obiectiv cu cei din jur ?
Dar cu dv. ? Puteți să vă faceți un autoportret caracterolo

gic ?
In ce situații ați verificat proverbul „cămașa mea e mai a- 

proape de trup“ ? Cu ce sentiment vă amintiți de această situa
ție ?

Dacă prin absurd vi s-ar da posibilitatea să vă alegeți epoca 
în care să trăiți — secolul al XIX-lea, al XX-lea sau al XXI-lea 
— pentru care ați opta ? De ce ?

Care este eroul dv. literar preferat ? Dar dintre marile perso
nalități ? De ce ?

Doriți să vă faceți cunoscut ? Cum, și mai ales prin ce ?

ne adevărul acestei maxi
me și de unde începe ten
tația de a fi nedrept cu 
altul pentru a-ți fi ție bi
ne ? Cred că răspunsul 
unui alt tînăr care ne 
transcrie o observație an
tică merită să ne stimu
leze meditația : „Să tră
iești cinstit, să nu vatămi 
pe nimeni, să dăi fiecăruia 
ce este al său". Să fii 
drept. Adică generos.

3. Trăim in 
mieiul unui

ev aprins

S-o recunoaștem 1 ten
tația devansării imagina
tive a timpului prezentat 
este mare, în primul rînd 
datorită unei curiozități

veșnic proaspete pe care 
o au tinerii. Cu atât mai 
edificator este însă spiri
tul realist, în bună notă 
modernă a majorității răs
punsurilor pe care le-am 
lecturat la acest capitol al 
anchetei noastre. „N-aș 
vrea să trăiesc nici în 
secolul XIX și nici în se
colul XXI (în XXI acum, 
dar atunci cînd îl voi a- 
junge...). Nu vreau fiind

J

că optez pentru secolul a- 
cestâ, pentru epoca mea. 
Ar fi neplăcut pentru 
mine să „evadez" din rea
litatea zilelor mele, față 
de care am datorii, de la 
care âm bucurii pdntru 
satisfacerea unei curiozi
tăți. Sînt omul acestui se
col și trebuie să trăiesc 
în el și să înaintez o dată 
cu el. Frumusețea unui lu
cru e mult mai mare luînd 
parte la crearea lui decît 
admirînd-o. Alegînd se
colul XIX aș face un re
gres. Alegînd secolul XXI 
mi-aș nega înainte de vre
me secolul meu, secolul 
miracolelor, al marilor în
trebări". (Rogojan Aurel, 
București). Tentația. re
pet, este mare și mărturie 
ne stau lecturile de anti
cipație a căror principali 
consumatori sînt tinerii, 
„întotdeauna mă atrage 
necunoscutul, misterul, de
părtarea. Citind întreba
rea m-am gîndit imediat 
la secolul XXI. Cine nu 
vrea să știe cum va fi a-• • • O 

tunci, cum vor arăta oa
menii, cum vor munci ei, 
cum vor trăi ? Cine nu ar 
vrea să trăiască măcar o 
zi în lumea secolului vi
itor ? Prefer însă secolul 
nostru, secolul XX. De 
ce ? Fiecare secol a adus 
transformări mari, dar a- 
cest secol le-a adus pe 
cele mai mari. „Secolul vi
tezei" cum pe bună drep
tate e supranumit. Trans
formările mari cunosc o 
viteză de nebănuit. Sînt 
mîndru de oamenii aces
tui secol, de făuritorii ma
rilor transformări, a ma
rilor cuceriri. Spuneam că 
mă atrage necunoscutul, 
misterul, depărtarea... Dar 
ziua de mîine, de poimîi- 
ne nu constituie și ea, în 
ritmul marilor prefaceri, o 
necunoscută ? Dacă aș fi 
trăit și acum un secol

as închide puțin ochii și 
aș face o comparație în
tre cele două lumi". Oa
menii secolului XX au 
schimbat atât de mult lu
mea îneît aș zice : și soa
rele s-a schimbat de a- 
tunci 1 Iată de ce iubesc 
secolul în care fiecare om 
va spune cu mîna pe ini
mă : „vreau pace !, „de-a- 
cum va fi numai pace !** 
îi voi iubi' incomparabil 

mai mult. Și ziua aceea 
trebuie să vină !" (Vasile 
Pop, Bacău).

Opțiunea categorică face 
încă o dată străină spiri
tului realist al tinerei noas
tre generații evaziunea din 
realitate, sustragerea de la 
înaltele comandamente so
ciale ale timpului prezent, 
dovedind astăzi imposibilă 
drama inadaptabilului care 
a făcut și lâ noi carieră 
reala — într-uri trecut nu 
prea îndepărtat — mai 
mult decît atât semnul ge
neral âl acestei viziuni vi
guroase consolidează con
știința unei continuități as
cendente a epocilor reali
zabilă numai prin acțiuni 
pozitive. „Categoric optez 
pentru secolul XX ! îmi 
place viața îmtemeiată 
pe realități simțite ple
nar, nemijlocit. Optez 
pentru un prezent cu
viincios față de trecut și 
responsabil pentru viitor. 
Nu înțeleg prin asta un în
demn tacit la sărăcirea vie
ții noastre ci, dimpotrivă, 
la îmbogățirea prin prelua
rea ștafetei de la generația 
care trece și purtarea ei 
spre veacul de mîine".

Realismul opțiunii se 
reduce în primul rînd la 
faptă și numai la faptă de 
constructor. Ziua de mîine 
se edifică âzi, în miezul a- 
cestui ev aprins.

4. Tinerii 
intr-o nobilă 

companie 
de eroi 
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Universul intim, cel din 
care pleacă numai confe
siunile — este populat — 
mi-a dovedit și ancheta de 
față — nu numai de oame
nii apropiați / din cercul 
rudelor, al prietenilor, al 
tovarășilor de munca, ci și 
de personaje literare, pre
zențe fictive, dar nu mai 
puțin prețioase, atât pentru 
dezvoltarea unei persona
lități distincte dar și pen
tru crearea unor posibile 
suporturi morale într-o si
tuație sau alta. Prietenii li
terare sînt posibile nu nu
mai între autori și autori, 
ci și între eroi literari și 
cititorii săi. De aceea, pre
ferințele aici developează 
afinități de temperament 
și de orizont spiritual au
tentice fișe de temperatu
ra morală a subiecților a- 
cestei anchete. Spune-mi 
cu cine ești prieten ca să-ți 
spun cine ești — se poate 
aplica fără temei și aici. 
Să ac uităm însă confesiu
nile tinerilor Și să încercăm 
în final să inventariem 
motivele acestor selective 
prietenii literare.

Elena Cornaciu : „îmi 
plac eroii care pun în ceea 
ce fac interesele generale 
mai presus decît cele per- 

sonăle. Eroii care s-au jert
fit pentru o cauză nobilă, 
dreaptă, justă. Eroii care 
atunci cînd au fost puși în 
situația de a-și salva patria 
au mers cu fruntea sus în 
fața morții. Eroii sinceri, 
nepărtinitori, mărinimoși, 
curajoși. Dintre marile per
sonalități va rămîne pentru 
mine o prezență mereu vie 
figura revoluționarului Ni- 
colae Bălcescu. M-au im
presionat profund figura și 
forța, sa combativă, puterea 
de dăruire, fermitatea și 
curajul său, convingerea 
nestrămutată pe care a a- 
vut-o pînă în ultima clipă 
a vieții sale, că Romania 
visată de el va fi o reali
tate".

George Teodorescu : „E- 
roul meu preferat este Vi
toria Lipan din Baltagul 
lui Sadoveanu. Admir băr
băția ei și setea nepotolită 
de nici un obstacol în a-și 
face dreptate"

Aurel Rogojan, Bucu
rești : „Martin Eden, eroul 
creat de Jack London. De 
ce ? Fiindcă detest preju
decățile, iar destinul lui 
Martin Eden este un stri
găt și un avertisment îm
potriva acestora.

Dintre marile personali
tăți admir pe Ciprian Po- 
rumbescu pentru că în mi
nunata lui Baladă a pus 
atâta tristețe, atâta durere, 
atâta optimism identifieîn- 
du-și cu ca propria sa exis
tență. De fapt mi-e greu 
să-1 despart pe Ciprian 
Ponimbescu de George 
Enescu. Pentru același mo
tiv. Și Enescu a tradus 
estetic trăirile poporului 
nostru ptmîndu-le, prin 
prestigiul său, în circulație 
mondială. Deopotrivă însă 
și Iorga, Titulescu, Avram 
Iâncu..."

R. Pîrvulescu, Cîmpina: 

„Teleghin din Calcarul lui 
Alexei Tolstoi pentru com
portarea sa corectă, putere 
de stăpînire, voința de 
care dădea dovadă în ur
mărirea și atingerea țelului 
propus.

Mihail ICogălniceanu, ca 
personalitate istorică și 
culturală pentru prestanța, 
inteligența și caldul său 
patriotism**.

Teodor Mateescu, stu
dent, Cluj: „Am o prefe
rință care-i un erou auten
tic și nu numai atât, e chiar 
autorul literar al faptelor 
sale. L-am numit astfel pe 
dragul meu Saint-Exupery 
pentru care admirația 
nu-mi va osteni niciodată. 
Găsesc în el o pildă de 
viață, de ardere lucidă, 
demnă, inteligentă ce înno
bilează fiecare din clipele 
existenței noastre".

Cinste și spirit de drep
tate, cutezanță și putere 
de dăruire, inteligență și 
sensibilitate sufletească sînt 
cele mai des amintite atri
bute ale preferințelor lite
rare. Tinerii au în intimi
tatea lor o companie de 
cea mai nobilă plăsmuire 
omenească.

5. Ieșirea din 
anonimat

Ultima întrebare a an
chetei găzduită în această 
pagină nu e de loc gratuită 
din două motive : ieșirea 
din anonimat e o chestiu
ne vitală vîrstei tinere și, 

în al doilea rînd, modalita
tea și cîmpul de manifes
tare al realizării succesului 
capătă uneori — fie prin 
necunoașterea adevăratelor 
posibilități, fie prin lipsa 
efortului de împotrivire u- 
nor succese facile — răsu
ciri dramatice. Se pare că 
la această a doua variantă 
a problemei a meditat îna
inte de a ne răspunde și 
Mihail Streinu : „Nu do
resc să mă fac cunoscut cu 
orice preț. Poate nici nu 
am calitățile necesare. De
sigur că e plăcut să fii sti
mat sau cît de cît prețuit 
de multă lume. Dar cînd 
rămîi singur ? Cei senti
mentali se găsesc în clipe 
de mare tristețe, cei orgo
lioși își hrănesc egoismul. 
Nu spun că doresc să mă 
fac cunoscut pentru că-mi 
cunosc posibilitățile. Cel 
mult pot să fiu remarcat 
într-un cerc restrîns : școa- 
lă-servici**. E tin cerc chiar 
atît de restrîns ? „Doresc 
să mă fac cunoscută prin 
muncă — ne scrie o tînără 
din Craiova. Cînd eram a- 
dolescentă mă visam o cer
cetătoare, uri om care reu
șise să iasă din anonimat. 
Și aveam convingerea fer
mă că voi reuși. Nu-i încă 
prea târziu".

S-ar crede că există un 
plafon dc la care se poa
te afirma împlinirea dorin
ței de a fi ieșit din anoni
mat. ,Mai de mult doream 
să știu cînta frumos, să joc 
într-un film, un film care 
să placă și să fie comentat 
— ne scrie un alt tînăr al 
cărui nume la insistențele 
sale nu-1 dezvăluim. Apoi 
am vrut să culeg aplauze 
pe un teren de sport. N-am 
reușit. Poate n-am avut vo
cație pentru așa ceva, poa
te n-am avut suficientă pu
tere de a mă sustrage de 

la activități care-mi ră
peau timpul. Totuși cred 
că sînt pe calea cea bună 
care-ntr-o zi mă va face 
cunoscut: învăț și lucrez 
și deja în secția în care 
muncesc numele meu e de
seori evidențiat".

Succesul facil o dată 
preîntâmpinat poate mobi
liza eforturile într-o direc
ție fecundă dorinței de 
consacrare publică : „Om 
fiind, la urma urmei — ne 
scrie un student — nu-mi 
displace o anume populari
tate : ieșirea din anonimat 
Chiar dacă așa cum am 
spus discreția e în firea 
mea. Mi-amintesc că «le 
multe ori cu prilejul unor 
festivități, aflîndu-mă la 
tribună am cîștigat aplau
ze prelungite. Nu mi-e în 
intenție să mă flatez și 
nici nu vreau să profesez o 
lipsă de modestie spunînd 
că n-am fost satisfăcut de
cît momentan și foarte ex
terior. Nu acesta sînt eu și 
nici nu-mi doresc asta în 
primul rînd. Nu prin im
postură sau elocvență țin 
să mă fac cunoscut. Aș'ie- 
simți amărăciunea victoriei 
gratuite, fals®, trecătoare. 
Mulțumit pe deplin aș fi 
dacă m-aș face cunoscut 
printr-o izbîndă realmente 
utilă oamenilor, neamului, 
țării. Mă gîndesc, spunînd 
asta, la o lucrare, la o in
tervenție științifică de au
toritate care să consoli
deze recunoștința altor 
popoare față de sacrifi
ciile poporului nostru pen
tru ocrotirea și propășirea 
civilizației. Student la is
torie fiind, nu-mi pot dori 
o altă cale..."

Oamenii au visat dintot- 

deauna. Mai ales tinerii. A 
visa este astăzi la noi nu 
numai un privilegiu, ci si 
o obligație socială ca orica
re alta, ca a munci și ă fi 
demn, a nu te irosi pe căi 
mărginașe sau a nu eșua. 
Pentru că visul, visul crea
tor. clădit pe solul sănătos 
al realității, este — trebuie 
să fie 1 — pentru fiecare 
dintre noi o punte dreapta, 
aruncată fără ezitări spre 
ziua de mîine a împlinirii 
noastre, a ieșirii noastre 
din anonimat. Avem dato
ria să visăm și garanția 
morală și materială a so
cietății noastre că ne pu
tem realiza și cele mai în
drăznețe vise. La adoles
cență riu vrei să fii uri oa
recare, un anonim și <s bine 
așa. Disponibilitățile pen
tru a deveni „cineva" sînt 

. reale, sincere prii- autocti- 
noaștere și realizabile pe 
fundalul nostra socialist. 
La optsprezece ani visul 
este . faptă anticipată, la 
douăzeci de ani lucidita
tea te, cenzurează xeveră și 
te obligă — trebuie, ct.ci 
altfel riști ratarea .— să fu 
tu însuți în profesia pe 
care ți-aî ales-O, singura in 
care poți atinge succesul 
dorit. De aici visul adoles
cenței trebuie înnobilat 
prin spirit realist, prin fap
tă profesională poitâtivfi. 
Căci numai aici, în muftgă, 
omul își găsește cîmpul 
realizării sale ca om. Cred 
că această convingere e 
împărtășită de cei prezenți 
la ancheta de față, tineri 
care visează cu ochii des
chiși la realitățile zilei de 
azi, la perspectivele zilei 
de mîine. Să ieșim deci din 
anonimat, dar nu oricum.!

Anchetă realizată de 
VARTAN
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zecea oară. Acum, cînd l-am cu
noscut,. stătea de cîteva zile; 
unul dintre lucrătorii miliției, 
luîndu-se după explicațiile băia
tului, nu reușise să-i găsească 
părinții. Marin e obișnuit cu în
trebările, povestește degajat, cu 
gesturi și mimică expresivă. Are 
niște ochi foarte mobili și se 
pare, o imaginație bogată. De 
fiecare dată cînd ajunge aici, la 
Camera minorului, Marin scă
pase dintr-un coșmar : un „om 
negru", altul care voia să-1 fure, 
o femeie care îl pîndea în întu
neric... înțeleg că culcușul lui e 
mai mult pe străzi, prin balcoa
nele străine, pe la oameni „mi
loși**, prin căruțele sau camioa
nele de pe șantiere.

— înainte, îmi explică el 
calm, venea tata-mare și mă lua 
de-aici. Acu, n-o să mai vină că 
a murit.

Foarte încîlcit, îmi spune po
vestea familiei lui: nu știe 
unde-i taică-său, mama mai are 
și alți copii și cl un alt tată, 
care nu-1 prea hrănește, mai ca
sa pleacă noaptea „la piață" și 
el se sperie, fuge...

Alături de el, o fetiță de a- 
ceeași vîrstă : Elena Trandafir. 
Locuiește în Pantelimon și fu

sese găsită tocmai pe Ștefan cel 
Mare. Știe unde stă, cum îi 
cheamă pe părinți, dar nu înțe
lege un lucru : mama ei, munci
toare la F.R.B. a fost la Miliție 
și i-a spus că nu poate s-o ia 
acasă. Cineva îmi explică : pă
rinții ei s-au despărțit, în casa 
mamei a apărut un alt bărbat, 
mult mai tînăr ca ea... Fetița îi 
incomodează. De cînd stă la Ca
mera minorului a fost bolnavă 
și internată în spital, mama a ve
nit, i-a adus niște haine și apoi 
a dispărut. Elena, elevă în clasa 
a Il-a, nu-și amintește să fi fost 
anul acesta la școală.

Viorica Ioniiă nu-și poate re
lata biografia. După înfățișare, 
are 5 ani, ea mărturisește că are 
șapte ani. E atât de speriată, în
eît nu-și amintește bine numele 
străzii pe care locuiește. O dată 
e Izbiceni, o dată Gheorghe Ște
fan... Pe ea o cheamă o dată 
Mariana, o dată Viorica... Foarte 
tulbure, reface în amintire ziua 
în care a venit aici : tatăl a bă
tut-o, n-a vrut să-i dea de mîn- 
care, apoi a telefonat la Miliție 
să vină s-o ia. Se află la Ca
mera minorului de cinci zile și 
nimeni n-a venit s-o ia, nimeni 
în București n-a sesizat organe
lor de miliție dispariția ei.

FONDURILE RESPON
SABILITĂȚII

Uneori, ne întrebăm pînă unde 
poate merge iresponsabilitatea, 
cară pot fi limitele ei... Sînt ca
zuri contradictorii, bizare aproa
pe ; părinți care cer cu vehe
mență internarea copilului lor 
într-un institut de reeducare ne- 
ținînd seama că acesta n-a să
vârșit infracțiuni, sînt părinți care 
amenința organele de miliție că 
se sinucid dacă nu li se dă co
pilul înapoi, cu toate că acolo, 
în mediul familial, copilul de
vine un infractor, un hoț, sau un 
imoral. Și atunci ne întrebăm 
care sînt limitele iresponsabili
tății...

Se afirmă adesea că problema 
minorilor constituie o preocu
pare de primă importanță a tu
turor organelor menite s-o re
glementeze. Dar în ce măsură 
aceste preocupări respectă reali
tatea ? Cea mai elementară ob
servație va demonstra că în ma
rea majoritate a familiilor ambii 
părinți sînt în cîmpul muncii. Pe 

plan social, pe linia emancipării 
femeilor și încă pe cîteva direc
ții acest fapt este o mare reali
zare. în cercul restrîns al relații
lor de familie s-a petrecut însă 
în unele cazuri o ’ transforma
re : ruptă, dintr-o dată, de 
unilateralitatea preocupărilor cas
nice, femeia și-a dezechili
brat conținutul atribuțiilor 
ei specifice și în special a 
uneia : creșterea și educarea co
piilor. Noile condiții de existen
ță necesită o îndelungă perioa
dă de acomodare, cîte și cîte 
schimbări în 'mentalitatea oame
nilor, cîte transformări în însuși 
procesul educativ. Acestea nu 
pot apare numai pentru că le 

prefigurăm. Și nici nu putem aș
tepta ca timpul să rezolve și 
schimbarea mentalităților și creș
terea răspunderii morale pentru 
cei cărora le dăm viață*.

Tov. Elena Lupu, șefa secției 
MINORI de la Miliția Capitalei, 
bună cunoscătoare a realității, a 
cauzelor care aduc zilnic la Ca
mera minorului 2—3 copii rătă
ciți, găsea ca singură soluție în
ființarea unui număr mult mai 
mare de Case de copii. De obi
cei, găsim o mare parte de vină 
părinților, care nu știu sau nu 
pot să-și educe copiii. Dar, după 
cum spuneam mai sus, uneori sînt 
cauze obiective care generează 

această neputință dintre care e 
suficient să amintim lipsa de 
timp. E ușor să recunoaștem că, 
pentru fiecare din noi, copiii con
stituie bucuria și fericirea vieții, 
că fiecare, oricît de iresponsabil 
am fi, dorim copiilor noștri o 
viață frumoasa. Acuzăm părinții, 
amîndoi în cîmpul muncii, că nu 
se Ocupă de copii, că din cauza 
acestei nepreocupări copiii ne
glijează școala, fug de acasă, va
gabondează, uneori se apucă și 
de lucruri mai grave. Desigur, 
indiferent de volumul timpului 
cheltuit cu alte ocupații, părinții 
pot și trebuie să găsească mai 
multă vreme pentru educația co
piilor lor. E necesar. E normal 
și, de cele mai multe ori, posibil. 
Cînd se descoperă unele situații 
nedorite, părinții aruncă vina pe 
școală, școala pe familie. Dez- 
vinovățindu-se, fiecare are drep
tate în felul lor. Soluția, sau mai 
degrabă unele dintre principalele 
soluții, ar fi mărirea numărului 

de internate de zi, a organizării 
de meditații pe lîngă școală, sub 
supravegherea pedagogilor și, ală
turi de acestea construirea de 
Case ale copiilor.

Ce sînt, sau ce ar trebui să 
fie Casele de copii ? Există și 
acuma cîteva în București,, dar 
mult prea puține pentru a aco
peri necesitățile. Familii dezor
ganizate, părinți lipsiți de ele
mentare sentimente față de copii 
vor continua încă să existe cu 
toate măsurile judicioase luate 
pentru prevenirea lor. Copii 
care, nemulțumiți de situația fa
miliei în care s-au născut, de 
neînțelegerile sau despărțirea pă
rinților, le părăsesc pentru o 
viață de hoinar sau de preinfrac- 
tor, vor exista, dc asemenea. Pro
fesorii semnalează uneori cazuri 
de copii proveniți din familii 
dezorganizate, fie din cele cu 
mulți copii de care nu se mai 
pot ocupa, în educarea lor, însăși 
mediul lor familial fiind o pie
dică. Casele de copii ar putea 
suplini lipsa de îngrijire, de pre
ocupare a unor familii, ar putea 
împiedica alunecarea copiilor pe 
panta vagabondajului, huliganis
mului sau infracționismului. Sînt 
minori, ca cei pc care i-am 
cunoscut la Camera mino

rului, care nu pot fi trimiși în 
institute ds reeducare pentru că 
n-au comis acte antisociale, dar 
care nu pot reveni nici în fa
miliile lor, fie că nu le mai au, 
fie că au, nu mai sînt primiți. 
Casele de copii ar putea oferi a- 
cestora găzduire, căldură, educa
ție. Nu trebuie' să ne ascundem 
în spatele ideii că nici o școală 
și în general nimeni nu poate 
suplini grija și dragostea ma
ternă. Dacă aceasta nu există, 
s-o înlocuim cu ceva, nu de va
loarea ei, dar care ar putea îm
piedica efectele totalei lipse. 
Multor rapoarte pe care -șco
lile. miliția, organele judi
ciare le înaintează csrînd în
ființarea grabnică a Caselor tfe 
copii, li se răspunde birocratic.

Cind este vorba de copii ase
menea răspunsuri nu se pot ad
mite. întreprinderile, instituțiile, 
Consiliile populare, trebuie să 
prevadă, să economisească și să 
utilizeze cu grijă fondurile, în 
așa fel ca rețeaua Caselor de 
copii să crească neîncetat, potri
vit cerințelor reale ale vieții, da
torie pe care cu toții o avem 
față de pregătirea generațiilor 
care ne urmează.

CALINA BĂDULESCU
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E drept că nu are el, tova
rășul Cîrtiță, experiență în or
ganizarea excursiilor, dar fiind 
uri om descurcăreț, toți au fost 
de acord să se ocupe de această 
problemă în cadrul sectorului : 
„Drumeții, Plimbări, Excursii". 
Cu puțină imaginație, cu multă 
fantezie și 
foarte mult 
face multe, 
entuziasmul 
duce uneori 
pildă citești 
„noi am organizat o excursie... 
credem interesantă..." și dacă mai

mai ales cu mulț, 
entuziasm, se pot 
E o chestie și cu 
acesta. El se tra- 
cam așa : dacă de 
pe o hîrtiuță că:

Dar cum nimic nu se face fără 
plan, au și excursiile acestea ne
voie de așa ceva. E, aici e aici. 
Există planuri săptămînale, lu
nare, trimestriale, anuale. Dacă 
în acest plan, tovarășul Cîrtiță ar 
fi trecut o excursie pe o săptă
mână cu 1 000 de participant, ar 
fi fost în pom. „Bine-ar zice 
șeful — ai făcut cîte o excursie 
pe săptămînă dar ce ai făcut în- 
tr-o lună, într-un trimestru, în
tr-un an Dar dacă faci o sin
gură excursie pe trimestru, cu 
lume multă, e cu totul altă po
veste : o treci în toate planurile.

In drum
Trebuia să ajungă acolo laț 

ora trei și de fericire ar fi 
vrut să zboare. Dar toate tre-® 
nurile care plecau din gara a-j| 
ceea ajungeau acolo după ora 
trei cînd ea firește nu l-ar mai 
Ii așteptat.

Cineva i-a spus să iasă Ia
șosea și să se ducă la pod. $

— La pod trec mașini. Doar B 
faci cu mina...

Și a sărit peste linii și ae. 
ajuns la pod unde au trecut, | 
într-adevăr, tot felul de ma
șini wartburguri și fiaturi și ra 
camioane goale. Și el le-a fă-|g 
cut' la fiecare semne dispe
rate și ar fi vrut să meargă și șs MULTA

SĂ FIE LUME
. V’V ’ - ■ z- - 1-

' ,v--.

cu un tractor numai să ajungă E 
acolo pînă la ora trei.

Tîrziu, cînd încerca, pierdut R 
și-nsingurat, să-i vadă chipu-n ® 
apa-mbolbocită, la colțul po- 
du-lui opri un „Fiat“ părînd să @ 
fi trecut anume pentru el, și-a w 
alergat ca spre o ultimă șansă 
și portiera s-a deschis și fe- R 

de la volan, lăsîndu-și fcS 
părul galben în afară, i-a spus 
să urce. ™

Și a urcat. f
Și drumul se făcuse violet, 

ca florile de stînje.n.
Și nu și-a mai dorit să 

juri'gă acolo la nici o oră.
a-

Pe întuneric
0Filmul începuse și s-au așe

zat cum au putut. Scundul în 
spate, înaltul în față. Situația ra 
a fost sesizată de Scund, care R 
l-a rugat pe înalt să-și dea 
capul maî într-o parte, dar, ||

(ii și capul în jos ești ca și pier- 
dut. Adică nu vorbești cu en
tuziasm, ceea ce înseamnă că 
nici excursia nu a fost entuzias- 
mantă. Dar dacă, fără nici o 
hîrtie în față, vorbești tare, pri- 
vindu-1 în ochi pe șef gesticulând 
cît mai des, țipînd chiar : „tovară
șilor, a fost o excursie ca-n bas
me ; muntele ne-a primit cu bra
țele deschise, chiar de la Posa
da..." Vorbind așa, toți vor crede 
că încă nu ți-a trecut entuzias
mul ceea ce înseamnă că și ex
cursia a fost mai mult decît en
tuziastă.

Toate aceste amănunte le știe 
tovarășul Cîrtiță de la sectorul : 
„Drumeții, Plimbări, Excursii**,

In fond, săptămîna, luna, tri
mestrul, nu fac parte dintr-un 
an ?

Și mai e ceva, Cîrtiță are o 
mare specialitate în a așterne 
pe hîrtie „bomba" care să-i sară 
în ochi șefului. în nici un caz nu 
ya scrie: „în ziua de 30 iulie 
vom organiza o excursie pe Va
lea Prahovei cu 30.000 de oa
meni", ci : „30.000 de oameni 
vor merge...", adică întîi cifra, 
că șeful nu se uită decît la cifre, 
nu la text. Totul e cifra, dar ab
solut totul. Așa a făcut tovară
șul Cîrtiță la excursia pe trimes
trul II (pe primul nu răspundea 
el).

Excursia a fost făcută Ia Buș-

teni. în prealabil un delegat a 
fost trifnis să numere copacii din 
poiana unde urma să se facă 
primul popas, scaunele de la can
tină, locurile din tren... Nimeni 
nu-și putea da seama de ce. 
însă tovarășul Cîrtiță știa. Adică 
trebuiau să meargă în excursie 
un număr de oameni care să de
pășească cu unul numărul pomi
lor, al scaunelor, al locurilor din 
tren, ca organizatorii (tovarășul 
Cîrtiță) să rezolve pe loc proble
ma ; să facă rost de un taburet, 
să aducă un pom din altă poiană, 
și atunci, poți face niște referate 
colosale.

Excursia s-a făcut. Cu tăm- 
bălău mare, cu operatori de la 
televiziune și cinematografie, cu 
ziariști și foto reporteri, cu con
cursuri... Nu, în nici un caz cu 
clasicele concursuri : „Cine știe, 
cîștigă" sau „Cel mai bun in
terpret de muzică ușoară", nu, 
deoarece tovarășul Cîrtiță e îm-» 
potriva rutinei. Deci concursurile 
s-au numit „Cine nu știe, pierde", 
„Cel mai bun viers" (e mai popu
lar) etc.

Acum în biroul tovarășului Cîr
tiță e liniște. „Bomba" trimes
trială și-a făcut efectul, acum e 
pregătită explozia pentru trimes
trul trei și tot așa cu pompă și 
mai ales cu lume multă.

Nenorocirea mare e urmă
toarea : Excursia se va face pe 
Dunăre, unde se va seni pește 
la proțap. De unde să știe însă 
tovarășul Cîrtiță cîți pești sînt 
în Dunăre, pentru a aduce un 
excursionist în plus și să-i facă 
el rost de un pește de la Alimen
tara ? Dar o rezolvă el și pe 
asta. Esențialul: lume multă să 
fie I

SATI

în ziua în care profesorul Katta împlini patruzeci de ani ?i 
șase luni și două săptămîni, aniversare pe care o sărbători în 
pacea și reculegerea unei solitudini absolute, luă marea decizie
— una din acele hotărîri despre care romancierii lipsiți de 
stil spun că schimbă cursul vieții — spre stupefacția totală a

prietenilor lui intimi. Absolvent strălucit al facultății de mate
matică cu o contribuție personală la teoria numerelor, doctor 

în economie politică, licențiat în filozofie, autor al unor studii 
strălucite în domeniul arheologiei etrusce, profesorul Katta își 
dedicase, pînă în ziua răscrucii de care vorbeam mai sus, cînd 
începe și povestirea de față, toate forțele sale de creație științei 
fundamentale, acestor cercetări din domeniul speculației pure și 
abstracte, atît de ispititoare, e drept, dar și atît de sterile 
nu arareori.
Celibatar convins, temperament dificil, de reacții imprevizibile, 

profesorul Katta locuia, în condiții mai mult decît modeste, 
îngrijit de o bătrînă devotată, accesibil doar pentru tînărul 
și devotatul său asistent — o reală speranță a științei — timidul 
și respectuosul Stropha. Autorul povestirii de față se simte 
silit să dea cîteva amănunte cu privire la fizicul celebrului 
savant, obligat la aceasta de faptul că, îndeobște între fizicul 
și psihicul unui om există totuși o corelație semnificativă, asta 
împotriva teoriei profesorului Puff, altminteri o mare autoritate 
în materie și care susține teza contrarie. De statură mijlocie, 
cu Un cap neobișnuit de mare și cu o chelie totală, dobîndită 
din frageda sa tinerețe, profesorul Katta ar fi putut părea 
oricui — mă refer la laici, nepricepuți sau profani — o figură 
ștearsă, oarecare, anonimă, dacă nu i-ar fi surprins privirea, 
acea unică și fulgerătoare privire, cînd ironică, devastatoare, 
cînd blîndă și plină de îngăduinți, demonstrînd pînă la evi
dență o inteligență superioară de o asemenea deosebită cali
tate, îneît același profesor Puff, de altfel un spirit dezabuzat și 
sceptic, fu obligat, într-o zi, să recunoască, nu fără o evidentă 
nuanță de regret în glas : „Katta ? Katta e un geniu". In dimi
neața respectivă, însă, privirea profesorului Katta nu era nici 
ironică și nici compătimitoare, ci aspră, îndîrjită și rea, ves
tind furtuni apropiate. Se afla la masa lui de lucru, pe care 
domnea o cumplită dezordine — cărți, caiete, fișe, rigle de calcul
— unde obișnuia să-și ia în fiecare dimineață și micul dejun 

compus, de douăzeci de ani, din două ouă fierte, o felie de pîine 
cu unt și un ceai răcit, uitat}

— Apropie-te Stropha, spuse profesorul fără să-și ia ochii 
de pe filele unei reviste de specialitate. Ia ioc.

Și Stropha înțelese, mulțumită unui instinct verificat, că

GH. NEAGU
Fără cuvinte

Desen de : G. BADEA

Aventurile profesorului 
Katta și ale asisten 

tului său Stropha
C. Sandu, contabil, 22 de 

ani, Urziceni : în scrisoarea 
pe care ne-ați trimis-o ne 
împărtășiți marea dumnea
voastră pasiune pentru vî- 
nătoare, măirturiisindu-ne însă 
și mâhnirea că pînă acum 
n-ați reușit să vînați nici 
măcar o prepeliță. La rugă
mintea de a vă ajuta ou un 
sfat, spunîndu-vă cum să 
procedați pentru a prinde 
mai ușor un iepure, vă su
gerăm o soluție „contabilă**-, 
deci pe profilul dumneavoas
tră : prindeți cinci și dați 
drumul la patru.

Mihaela Z., studentă filo
logie, 19 ani, București : Să 
știți că asistentul are drep
tate. Latina vulgară este una 
și aceeași cu latina populară, 
adică limba familiară, de 
conversație, răspândită în tot

POSTAȘUl SE AMUZĂ1")
CAPITOLUL I MOTTO: „Hic et nunc" Horațiu (sau altcineva)

de AUREL BARANGA
imperiul roman și din care 
s-au desprins limbile roma
nice. în nici un caz latina 
vulgară nu înseamnă, cum 
ați susținut dumneavoastră, 
latina pe care o vorbeau unii 
tineri romani pe... bulevarde.

Patrocle Dionisie, tehnician 
20 de ani, Sibiu : N-aveți mo
tive să fiți gelos ! De altfel, 
singur recunoașteți că prie
tena dumneavoastră este o 
fată foarte bună, atentă și 
drăguță întotdeauna. în ceea 
ce privește ultima ei scri
soare, care v-a pus pe gîn- 
duri, să reconstituim para
graful cu pricina. Vasăzică 
el sună așa : „Dragul meu, 
sînt mereu cu gîndul la tine 
și oriunde aș fi te port în 
suflet. Anteros este singurul 
care mă însoțește pretutin
deni...

Ei bine, trebuie să știți că 
acest Anteros nu este nici
decum vreun rival cu care 
prietena dumneavoastră, 
după cum bănuiți, vă „în- 
șală“ ! Nu ! Anteros este zeul 
dragostei reciproce, fiul lui 
Ares și al Afroditei și fratele 
lui Eros.

Păi tocmai dumneavoastră, 
care aveți un nume atît de... 
mitologic să nu știți acest 
lucru ?!

Sanda S., țesătoare, 20 de 
ani, Buhuși: Am comunicat 
sugestia dumneavoastră la 
Mamaia. S-ar putea ca la 
vară să întîlniți pe litoral 
și plăcuțe cu inscripția pe 
care ați propus-o : „Admi
nistrația stațiunii nu

punde de inimile uitate pe 
plajă“.

Credeți însă c-o să ajute?
Chiriac Z., întrerupt clasa 

opta, 19 ani, București : 
Ați pierdut pariul. Socrate 
nu a fost actor de cinema. 
Dacă nu întrerupeați într-a 
opta poate că aflați pînă 
acum că e vorba de un 
mare filozof și orator grec, 
care a trăit în sec. V înain
tea erei noastre. Au existat 
și „școli socratice", dar nu 

dacă pe acelea puteai 
întrerupi!
săptămîna viitoare!

ION MUSTAȚA
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Fără cuvinte

Mic tratat de profitologie (xi)

deocamdată, înaltul s-a făcui 
că nu aude.

Scundul probabil că a intuil 
această prefăcătorie fiindcă R 
i-a strigat în ureche : ■

— Dă, bă, capul mai într-o 
parte că n-ai fi surd !

Și avusese dreptate, înaltul a 
auzea foarte bine, asta 
constatat imediat fiindcă 
întors aruneînd Scunc 
peste creștet, o înjurătură. A- 
tunci Scundul l-a înghiontit în 
spate, iar înaltul l-a amenințat 
cu o palmă.

Apoi s-au amenințat unul pe|j 
altul cu câte două și cu cîte trei | 
palme.

Cu puțin înainte de sfîrșitul 
filmului fiecare s-a ridicat să 
iasă, să nu se întâlnească, dar 
lumina i-a prins față în față si, fi 
spre uimirea lor, au văzut căR 
în sală nu fuseseră decît ei doi.

în permanentul război per-iiiancuiui ld/JJUl JJVl “ 
sonal pe care-1 poartă împotriva 
umanității, homo profitans aplică

Timpul

unde vin neno- 
mai ales prin

timpul se dila- 
unui cutremur,

Triunghi

profesorul se afla în acea stare de tensiune excepțională, din 
care nasc, întotdeauna, ideile mari. Rămase deci, resemnat, în 
picioare.

— Te-am rugat să șezi.
Și urmă o pauză lungă, apăsătoare de parcă 

tase, triplat în dimensiunea lui, ca în secundele 
cînd clipele par veacuri interminabile.

— Spune-mi, Stropha, te-ai gîndit vreodată de 
rocirile lumii? Întrebarea suna grandilocvent, 
glasul unui om obișnuit să se exprime laconic.

— Răspunde-mi. Și fiindcă liniștea continua să cadă în odaie 
ca o ploaie grea: te-ai gîndit vreodată ?

— Nu, maestre.
T- M-așteptam la răspunsul ăsta. Și pentru prima dată o 

undă ironică își făcu apariția, în dimineața aceasta, în privirile 
profesorului. Nu mă surprinde.

Stropha continua să stea smerit pe sfertul de fotoliu*. din 
fața biroului și silueta lui subțire, miopia adîncă, mîinile 
nepricepute și stîngace, frămîntate cu îndîrjire, îl făceau mai 
bicisnic, mai strivit sub torentul profesorului dezlănțuit.

— Nefericirea lumii, consimți, în sfîrșit. profesorul să se expli
ce, dezastrul omenirii contemporane — iartă-mă că fac apel la 
expresii consacrate și tocite printr-o întrebuințare abuzivă, dar 
n-am altele la îndemînă — deci suferințele umanității vin din 
totala ei dezorganizare.

Stropha respiră ușurat văzînd că savantul se menține în 
zona generalităților absolute. își îngădui chiar să se așeze mai 
confortabil într-un fotoliu ce-i păruse pînă atunci un perfect 
scaun electric.

— Spune-mi Stropha, ce vezi aici pe masa asta ?
— Cărți, maestre.
— Lasă-le, sînt sătul de cărți. Parafrazîndu-l pe Shakespeare 

aș putea exclama ca Hamlet: „cărți, cărți, cărți", altceva 
observi ?

— O tavă.
— Exact. Și pe tavă ?
— Un pahar.
— Și în afară de pahar ? Privește bine.
— Niște coji de ouă.
— Coji de ouă, perfect, începi să te apropii de adevăr. Și ?
Eliptică, întrebarea căzu nemiloasă, necruțătoare, ca un cuțit 

de ghilotină.
— Ei bine, aceste coji de ouă nu-ți spun nimic ?
— Nimic, maestre.
— Fiindcă ești robul unor prejudecăți, Stropha, intoxicat de 

o știință ruptă ae orice realitate. Spune-mi, Stropha, ți-ai 
pus vreodată problema cîte ouă se sparg zilnic pe glob ? Te-ai 
întrebat fie și din curiozitate ce devin aceste sute de milioan» 
de coji zvîrlite zilnic la gunoi din cauza unei dezorganizări 
criminale ? Mărturisește Stropha, nu te simți vinovat pentru 
această risipă la care ai asistat indiferent și complice ? Te-ai 
gîndit cîte mii de tone de calciu sînt aruncate la canal, cînd 
ar putea să capete o întrebuințare imediată și lucrativă ? Ai 
meditat în viața dumitale la chestiunea asta, Stropha ?

— Nu, maestre.
— Umilința te răscumpără de multe păcate. Sînt însă profund 

încredințat că nici la alte probleme n-ai reflectat.
— La care maestre ?
— La nuci. Unde sînt cojile miliardelor de nuci care se con

sumă zilnic pe glob, Stropha ?
— Nu știu, maestre.
— Evident că nu știi, fiindcă nici eu nu sînt mai bine informat. 

Iți dai seama ce avuție se risipește în douăzeci și patru de ore 
pe întinsul întregii planete ? Mă gîndesc: ce nu s-ar putea 
face din aceste coji, zvîrlite la gunoi cu atîta indolență : lemn 
de construcție, mobilă de esență superioară, lucruri de arti
zanat. Realizezi, Stropha ? Și fiindcă avu impresia, că strivit de 
argumentare, asistentul său începe să lăcrimeze, profesorul Katta 
se așeză ca de obicei, la masa lui de lucru și nu mai adăugă 
decît atît:

— Stropha, nu mai e timp de pierdut! La lucru !
(va urma)

Desene de DORIN DIMITR1U

atins încă omnipotența și au mai 
rămas și boli nevindecate. Așa 
se explică de ce, la cel mai mic 
pretext, șeful rage ca un șacal 
în deșert.

A doua mișcare a lui homo 
profitans va fi executată cu pri
lejul proximei ședințe de analiză 
a muncii. Pe frontul dezbaterii 
asupra modului cum s-a înde
plinit planul, defensiva lui e im
posibil, de organizat. Este ine
vitabil, deci, ca el să întreprindă

Lovitura de grație o vor da 
bombardierele. Homo profitans 
declară că nu poate crede, nici 
în ruptul capului, că atitudinea 
critică a superiorilor ierarhici („de 
fapt, nu-s mai mulți, ci unul 
singur, tovarăși") se datorește, 
așa cum susține cel care întâr
zie, unor maladii grave („și nu 
mă refer la apendicită sau dia
bet, tovarăși"). După umila pă
rere a vorbitorului, a spune des
pre un șef că-i nebun de legat 
nu contribuie efectiv la ridicarea 
prestigiului conducerii. în con
cluzie, homo profitans ține să 
precizeze că s-ar putea să nu aibă 
dreptate în aprecierile sale și că 
așteaptă să se pronunțe și cei de 
față, de la care este sigur că vor 
căpăta un prețios ajutor atît el, 
cît și tovarășul menționat („dacă 
mi se cere, tovarăși, sînt gata să 
trec peste legăturile de prietenie 
dintre noi și să-i spun numele").

Cînd atacul e încununat de 
succes, toată încărcătura elec
trică a ședinței se va abate a- 
supra paratrăznetului ales de h.p. 
Dar diversiunile nu sînt infaili
bile. La capătul interesantei sale 
expuneri, homo profitans e adesea 
invitat să nu se așeze, pînă nu 
spune cîteva cuvinte și despre 
o altă problemă — e drept, de 
mai mică importanță decît cea 
ridicată de el — anume îndepli
nirea planului. După ce și-a a- 
runcat în foc infanteria, artile
ria, tancurile și aviația, profito
rului nu-i mai rămîne acum decît 
o singură armă la dispoziție: 
steagul alb.

Au mai pățit-o și alți geniali 
strategi și tacticieni printre care 
unul, Napoleon Bonaparte. Nu
mai că lui homo profitans îi vine 
cam peste mînă să ceară trans
ferul pe insula Sfînta Elena.

cu sfințenie legile strategiei și 
tacticii. Una dintre cele mai ele
mentare este diversiunea : ori de 

Icîte ori situația devine dificilă 
pe un sector al frontului, se exe
cută un atac într-o altă direcție, 
astfel îneît atenția și efectivele 
inamicului să fie abătute în- 
tr-acolo.

Să presupunem că homo pro
fitans poartă răspunderea pentru 
neîndeplinirea planului pe ulti
mul trimestru în secția unde lu
crezi și tu. Să mai presupunem 
că, într-o dimineață, ai venit cu 
întîrziere și că, așa cum se în- 
tîmplă cu o exasperantă regu
laritate, tocmai atunci a între
bat șeful de tine. Să mai presu
punem, în sfîrșit, că șeful ți-a 
reproșat nepunctualitatea pe un 
ton care nu amintea exact tan
drețea unei mame adormindu-și 
copilul cu un cîntec de leagăn. 
(Recunoaștem că cea de a treia 
presupunere este greu de făcut : 
șefii care se răstesc sau țipă la 
subalterni âe întîlnesc atît de rar, 
îneît marea majoritate a sala- 
riaților nu-i cunoaște decît din 
legendele mitologice, ca pe cen
tauri sau sirene. Dar pentru înțe
legerea celor ce urmează, acest 
efort de imaginație e absolut ne
cesar).

Care va fi, așadar, prima ma
nevră tactică a colegului h.p. ? 
Aceea de a te lua de o parte și 
de a te ruga insistent să nu-ți 
pui la inimă observațiile șefului. 
Sadismul acestuia are un caracter 
patologic, îți va arăta el în conti
nuare, lucru pentru care a și fost

I
O, cum mai curge timpul! fi- 

losofa el.
Altfel nici nu s-ar putea 

comparația dună care

I Strategic

poate fi ca rîul și că abia-n 
mare își dă seama de copilărie R 
și adolescentă ! R

Și mai comandă o cafea.

tactică
— Tovarăși, din cauza ab

sențelor, adunarea se amină.

Desene de
CH. SĂSÂRMAN

de NICOLAE MINEI
Desen de : V. CRIȘAN

I
J supus unor tratamente psihiatrice.

Dar — vai! — medicina nu a

MEMORABILE
Tristan Bernard, ciocneș

te areînd o scară, un salahor 
care transportă pe umeri un 
orologiu de 3 metri lungime. 
— Ei bine, prietene, îi spu

ne el punîiîțlu-i mina pe 
umeri, nu poți, purta un ceas 

‘ ” ca toată lumea?- brățară
Wilde întîlnește o 
care n-o mai vă- 
ani.

• Oscar 
femeie pe 
zuse de 15----

— Dumnezeule, Doamnă, 
spuse el, vă rog să mă scu
zați ! Nu v-am recunoscut 
de prima dată. Cît de mult 
m-am schimbat.

O Un pisălog îl întreabă pe 
Churchill. 

— De ce pictați numai pei- 
S3_ Pentru ce ? Pentru că 
niciodată un arbore nu va 
veni să-mi spună că nu sea
mănă.

• Mark Twain povestește*.
Noi eram doi frați gemeni 

în 2 leagăne gemene și ni
meni nu putea să ne recu
noască, chiar nici mama 
noastră.

Și, apoi într-o zi. unul din 
noi 2 a murit. Plictisitor este 
că eu n-am știut niciodată 
care. Și, mai mult : nu știu 
care este în viață, dacă sînt 
eu sau este el...

o diversiune într-un alt sector. 
Drept care va cere, modest dar 
hotărît cuvîntul cît mai devreme 
cu putință.

Pregătirea de artilerie va con
sta în cîteva considerații cu ca
racter general asupra importanței 
pe care o are punctualitatea la 
serviciu („iertați-mă, tovarăși, că 
trebuie să mă opresc asupra unor 
lucruri îndeobște cunoscute"). 
După calculele sale, dacă de-a 
lungul unui deceniu, zece mi
lioane de oameni întîrzie zilnic 
doar cîte un minut („vorba fru
mosului cîntec al tovarășului 
Radu Șerban") se pierd 8 ani și 
3 luni de producție.

Urmează atacul infanteriei. 
Homo profitans își va manifesta 
mîhnirea pricinuită de unii („nu
mele nu interesează, tovarăși") 
care, nu numai că nu respectă 
orarul, dar nu suportă nici critica. 
Nici măcar critica civilizată 
(„uneori poate chiar prea civili
zată, tovarăși"), care se face de 
către conducerea secției numai 
și numai atunci cînd e cazul. 
Or, după părerea sa, a respinge o 
critică justă nu este ceva deose
bit de lăudabil și nu reprezintă 
cea mai convingătoare dovadă de 
atașament față de muncă.

Vin apoi la rînd tancurile. 
Strategotacticianul h.p. va da glas 
durerii pe care i-au provocat-o 
ieșirile neprincipiale ale celor cri
ticați („de fapt, nu-s mai mulți, 
ci unul singur, tovarăși") împo
triva superiorilor ierarhici. Aceștia 
au fost comparați, relatează el, 
cu anumite animale exotice, ca
racteristice pentru fauna pustiu
lui („nu, nu-i vorba de cămile, 
tovarăși, ci de altele, care nu-s 
atît de cumpătate și nici nu tru
desc cot la cot cu omul").

IIHIIIIIHIIHIIIIIIII

• JOCURI • JOCURI • JOCURI •
DE LA MUNTE LA MARE

Bogăție

ții marine — Copil 
al mării. 2) Mare 
mare (pl.) — Oază în 
Arabia. 3) Nota re
dacției — Mare colo- 

. 4) înfloresc în

mă
rile și oceanele. 5) 
Intră în mare — Un
guent pe plajă. 6) 
Șarpe vegetal — în 
mijlocul măriț_7) Cal 
de mare —

u deltei. 8) Prevesti
tor al dezlănțuirilor 
marine. 9) Pămîntul 
mării - - Curelușe. 10) 
Nume de fată — La 
urmă. 11) Instrument 
de... optică marină. 
...La munte : 1) Puri
tatea Alpilor (2 cuv.) 
2) Murate — Caiete ! 
— Orășel în Italia. 3) 
In mare ! — Refren 
popular — Pace (fr.) 
4) Iar (arh.) — îngră
mădit. 5) Mare... cît 
un munte — Vîrf de 
stei ! 6) La șes ! — E 
bine să-1 ai la cap. 
7) La altitudine — ... 
și la înălțime ! 8) Fii
că a lui Cronos — 
Strălucitori. 9) Eu în 
cronici — Canini 
montani. 10) Crestele 
mărilor (sig.) — în
semnare.
TOMA MICHINICI

ORIZONTAL SI VERTICAL

MONOVERB
(6-10)

IVAN I. ION

R TxU

1. Mamifere acvatice roză
toare.

2. Muzeu bucureștean de 
la inaugurarea căruia la 23 
mai se împlinesc 60 de ani.

3. Crede că se ascunde bă- 
gîndu-și capul în nisip.

4. Despre păsări : a scoate 
sunete prelungi și stridente.

5. Cu a brînzei nouă.
6. Soarele Nilului acetic.
7. A treia vocală.

' -----------------------------------------------K. ---------------------------------------------------- --- ---------------

UMOR «SATIRA «UMOR
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Am revăvat ieri programul ultimelor trei etape. Dacă ar 
trebui să dăm credit calculului hîrtiei, apele ar fi limpezi. Am 
putea numi în persoana echipei Steaua campioana t&rii. Îi 
trebuie din trei meciuri — cu Progresul șl Universitatea Cluj 
la București șl Petrolul la Ploiești — numai trei puncte pentru a 
intra în posesia titlului. Dinamo, intrată „în plasă", chiar dacă 
ar realiza maximum de puncte în ultimele trei meciuri, ar 
pierde la golaveraj. Am putea ura, de asemenea, echipelor 
Steagul roșu și Progresul succes la baraj pentru a reveni 
tn A.

Acesta ar fi orizontul apelor limpezi. Dar să nn uităm că 
fotbalul nostru are un mare apetit pentru surprize si atunci 
orizontul se poate întuneca. Normalul poate deveni în ultima 
etapă anormal. Dar pînă atunci, să vedem ce se poate întâmpla 
mi ine.

1. Progresul — Steaua. Mîndru, supranumit „portarul norocos", 
mi-a spus că n-ar vrea să apere în acest meci. Matache, în 
ochimb, apără poate In marele meci al carierei sale. Am Început 
eu portarii Progresului întrucît — după ce am văzut forța 
de pătrundere a înaintașilor militari la Pitești — cred că ei vor 
decide soarta meciului. înaintașii Progresului au de partea 
lor doar providența din meciurile cu Steaua. Mîine acest „mit* 
se va înălța sau se va prăbuși.

2. Rapid — Dinamoț Meciul are două mize. Pentru Dinamo, 
punctele. Și nu unul, • ci amîndouă. Pentru Rapid „miza" de a 
„detrona1" — cum i-a făcut și Petrolului, — contra-candidații la 
titlu. Apărările mi se par egale ca valoare și putere de luptă. 
Soarta meciului se află în picioarele celor două perechi de 
cupluri de la mijloc și din față (Jamaiski — Pop, Ghergheli —

AVANCRONICĂ . 
Ape limpezi, 
ape tulburi

Stoenescu ; Ionescu — Dumitria II și Pîrcălab — Dumitrache) 
Cred mai mult in pofta de joc a ultimului cuplu.

3. Farul — U.T.A. Farul — despărțit de suporterii săi timp 
de trei săptămâni — vrea să-i reconforteze cu o victorie. U.T.A. 
merge la Constanța la plajă și la joc deschis. Cred că meciul 
va avea doi învingători — o echipă (probabil Farul care începe 
acria meciurilor acasă) și spectacolul fotbalistic.

4. U. Cluj — F.C. Argeș — Studenții clujeni pot fi „complici" 
serioși ai prezumtivilor campioni și ai secondaților lor. C. TeașcS 
mi-a spus că echipa sa va juca pentru victorie și cu F. C. Argeș 
la Cluj șl cu Steaua la București. Poți să știi ce vrea „piticul" ? 
Mi-ar pare rău dacă echipa lui Dobrin s-ar fi resemnat. Ce ar fi 
să-și aducă aminte de gustul punctelor aduse din deplasare ? 
Terenul de la Cluj a dat multe puncte ușor.

5. Petrolul — Dinamo Bacău — Soarta oferă Petrolului 
șansa de a șterge repede cu buretele acel 0—4 de pe 23 August. 
Dar marea Întrebare rămîne : de ce a jucat atât de slab cea 
mai tânără linie de apărare a diviziei A ? Să fi fost un simplu 
accident ?!.„

6. A.S.A. — ,,U“ Craiova. Zece din cei 11 jucători ai Universi
tății au obținut în partida cu Farul note de 6 și sub 6. 
Martinovici, în schimb, a obținut nota 9. Martinovici vrea să de
vină Martinovici într-o echipă obosită, măcinată de anumite neîn
țelegeri, și pe capul căreia A.S.A. pune totul pentru obținerea 
celor două puncte. Reversul logicii ar fi un adevărat paradox : 
„U“ Craiova s-ar îndepărta liniștită de „zona apelor tulburi" 
și ar salva de la înec pe Progresul, echipă pe care acum doi ani 
a trimes-o în B

7. Steagul roșu — Jiul. Stadionul de sub poalele Tîmpei va 
sărbători o victorie dar va aștepta cu înfrigurare calculul 
„exact" al mașinilor electronice din ultima etapă. Steagul roșu 
poate rămîne în divizia A numai în trei ipostaze : printr-o serie 
de 6 puncte (4 sînt posibile în jocurile de-acasă), printr-un joc al 
rezultatelor și, în ultimă instanță, cîștigînd barajul. E prea 
scump aerul la Brașov !

 C. PRIESCU

ZILNIC 15 MINUTE
In cadrul celui de al cincilea 

ciclu ne propunem, în conti
nuare, să accentuăm dezvolta
rea principalelor grupe muscu
lare : membrele superioare, a-b- 
domen-spate, membrele in
ferioare, precum și musculatura 
cefii.

La sfîrșitul acestei săptămîni 
ne vom verifioa datele antro- 
pometrice propuse : înălțime,
greutate, perimetru toracic în 
inspirație și expirație, perime
trul abdominal, circumferința 
brațelor și membrelor inferi
oare în contracție și relaxare, 
pe care le vom trece în caie
tul nostru de control.

După efectuarea unui scurt 
program de încălzire vom trece 
la primul exercițiu.

Ex. 1. Din poziția stînd, execu
tăm flexia și extensia brațelor 
în articulația cotu.ui cu greută
țile mici: 2 serii a 10 repetări, 
în fiecare zi se mai adaugă cîte 
o repetare astfel ca la sfîrșitul 
săptămînii să avem 2 serii x 16.

Ex. 2. Din poziția stînd, cu 
greutățile mici la ceafă execu
tăm extensia brațelor în sus. 
Executăm 2 serii a 10 repetări, 
adăugîndu-sc în fiecare zi cîte 
o repetare astfel ca la sfîrșitul 
săptămînii să avem 2 serii x 16.

Ex. 3. Din poziția culcat pe 
spate pe o bancă executăm îm
pingerea greutăților în sus Ia 
nivelul pieptului : 2 scrii a 12 
renetări iar în fiecare zi vom 
adăuga cîte o repetare astfel

ANCHETĂ INTERNAȚIONALĂ
AJ3ELARDO RAIDI 

redactor-șef de sport 
la „El Nacional* Caracas 

(Venezuela)

Fele — regele neîncoronat al 
fotbalului. Cu ce m-a cucerit ? 
Cu versalitatea și inspirația lui, 
cu magia jocului pe care-1 fa
ce și. în același timp, corectitu
dinea exemplară față de adver
sar și public. Pele dă specta
colului fotbalistic acel cuceri
tor suspense. Dar un lucru fun
damental pentru un sportiv es
te ca acesta să demonstreze o 
mare dragoste pentru... sport. 
Și Pele o face ca nimeni al
tul.

JOSE MARIA LORENTE 
ziarul „Arriba“ 

Madrid (Spania)

în 
ani

Don Schollander. Am fost la 
Tokio și sportivul care- m-a ui
mit a fost elevul Don Schollan
der. Pentru ce ? Pentru că la 
o olimpiadă, unde s-au bătut 
atîtea recorduri, unde s-?au con
fruntat atîtea personalități 
materie, acest tînăr de 17 __
a cîștigat 4 medalii de aur, de
venind regele natației. Ce are 
el ? Totul : stilul, clasa înaltă, 
tehnica, forța, tinerețea, prezen
ța fizică, simpatia pe care o 
degajă publicului. Și, pe dea
supra, uluitoarea voință de 
triumf.

M. NASSIF MAJDALANI 
proprietarul ziarului 

„La vie sportif" (Liban)

Jesse Owens, campionul ne
gru care la_olimpiada din 1936, 

nu 
dar

de la Berlin, Hitler 
a vrut să-i întindă mîna 
l-a obligat să recunoască reali
tatea că este eroul olimpiadei 
și să-i acorde 4 medalii de

O SĂNĂTĂȚII

• FORȚEI

• FRUMUSEȚII

Cu asistentul universitar 
DUMITRU H1TRU de la Catedra 

de Atletică Grea a I.C.F.

ca la sfîrșitul săptămînii să a- 
' vem 2 x 18.

Ex. 4. Din aceeași poziție, duce
rea brațelor spre lateral în jos 
și revenire. Executăm 2 serii a 
10 repetări. In fiecare zi se mai 
adaugă cîte o repetare astfel ca 
la sfîrșitul săptămînii să avem 
2 x 16.

Ex. 5. Din poziția stînd pe 
scândură avînd lungimea lanțu
lui sau a frînghiei pînă la nive
lul capului împingem cu brațele 
în sus. Executăm 2 repetări a 
5 secude cu inspirația blocată. 
La două zile se mai prelungește 
cu cite o secundă astfel ca la 
sfîșitul săptămînii să avem 3 re
petări x 8 secunde.

• CARE DINTRE SPORTIVII LUMII V-A CÎȘ
TIGAT SENTIMENTE STATORNICE DE PRE
ȚUIRE ȘI ADMIRAȚIE? PRIN CE ANUME?

• CARE SlNT DUPĂ PĂREREA DVS., CALI
TĂȚILE PRIN CARE UN SPORTIV POATE CU
CERI INIMILE ȘI STIMA SPECTATORILOR ?

VIRTUȚILE ETICE Șl

MORALE ALE SPORTIVULUI CD
aur. Este primul atlet care a 
cucerit fantastica cifră de 10,2 
pe 100 m considerată, în vre
mea adeea, limită a posibilități
lor umane. El este un atlet 
complet : timp de peste două 
decenii el a deținut recordul 
suprem și la săritura în lungi
me cu 8,13 m.

JANOS KERI 
redactor-șef adjunct 

ziarul „Magyar Filmhirado'

în 
și 

adus

Am cunoscut sportivi foarte 
mulți, mari campioni care 
viața de toate zilele erau 
foarte simpatici. Mi-am

PELE SE CONFESEAZĂ
chiar atît de plăcute. Cupa A- 
mericii de Sud, ediția din 1959,

TREI IPOSTAZE INEDITE

„Efendim" PeU, in Turcia

Sorbind delicioasa „cafen 
braziliană

Peli „soldado"

DĂRUITE
Ex. 6. Din poziția culcat pe 

spate cu brațele sub ceafă, a- 
vînd greutățile mici legate de 
picior executăm forfecări : o 
serie de 10 repetări lateral și o 
serie de 10 repetări în plan ver
tical.

Ex. 7. Din aceeași poziție du
cerea genunchilor la piept și 
întinderea lor ; 2 serii a 10 re
petări. în fiecare zi se mai a- 
daugă eite o repetare astfel ca 
la sfîrșitul săptămînii să avem 
2 X 16.

Ex. 8. Un exercițiu izometrio 
foarte simplu care contribuie la 
dezvoltarea membrelor superi
oare și a capacității toracice 
este împingerea în podul pal
mei la nivelul pieptului cu IN
SPIRAȚIA blocată. Execu
tăm 3 repetări a 5 secunde ; la 
două zile se mai adaugă cîte o 
secundă astfel ca la sfîrșitul săp
tămînii să avem 3 repetări a 8 
secunde.

Ex. 9. Din poziția stînd, fan- 
dări înainte alternativ, 3 serii 
a 10 repetări iar în fiecare zi se 
mai adaugă cîte o repetare ast
fel ca la sfîrșitul săptămînii să 
avem 3 X 16.

Ex. 10. Din poziția cu trun
chiul înclinat înainte la 140° a- 
vînd prinsă greutatea de o cască 
confecționată din curele ce se 
fixează pe cap. Se execută ro
tiri de cap ; o serie de 10 spre 
stînga și o serie dc 10 spre 
dreapta. în timpul exercițiului 
se vor menține ochii deschiși. 

însă aminte de un sportiv care 
n-a avut mari performanțe, dar 
în jurul vieții lui particulare 
s-a vorbit mult. Este vorba 
despre fotbalistul Carol Șandor. 
Acest sportiv dacă era lovit pe 
teren nu făcea teatru, nu se 
supunea antrenorului cînd aces
ta îi cerea să joace în maniere 
sau concepții care contraveneau 
spiritului sportivității ! De a- 
ceea antrenorul Gustav Sebeș 
nu l-a iubit. De aceea nici n-a 
ajuns mare. Șandor face parte 
dintre sportivii care joacă fot
bal de plăcere, spre deosebire 
de alții — un Albert de exem
plu — care consideră orele de

• în Europa nu se joacă fotbal 
prost • Cînd aveam 16 ani mă 
temeam de călătoriile cu 
avionul • Cea mai mare bătălie 
pe care am văzut-o pe un teren 
de fotbal a fost...

Din nou spre orașul Santos. 
Via Anchieta despre care vă 
vorbeam și în însemnările pre
cedente (autostrada dintre Sao 
Paulo și Santos) este de o rară 
frumusețe dar în același timp, 
înfricoșătoare. Suspendată pe 
piloni puternici de beton, auto
strada face punte peste pră
păstii. care, privindu-le, te a- 
mețesc.

Cunoșteam, de-acum, drumul 
spre casa lui Pelă și emoțiile 
erau firești. Mă înfiora gîndul 
revenirii cu „diavolul negru", 
încep să se fărîme multe le
gende : citeam cîndva că Pele 
are o gardă personală, că are 
mașină cu dungă galbenă pen
tru a fi protejat în’ timpul cir
culației. Toate acestea erau însă 
simple povești. Pele trăiește ca 
orice cetățean al Braziliei, este 
drept, extrem de copleșit de ma
rea lui popularitate, dar nu ac
ceptă nimic care să-1 scoată în 
afara vieții obișnuite. La poartă 
era „Mercedesul" lui alb, semn 
că... mă pîndește norocul.

Nu știu dacă vizita mea a 
„căzut" bine, dar am simțit tot 
timpul că eram bine venit și 
gazda noastră de îndată s-a do
vedit a fi extrem de amabilă. 
Avea zi liberă și, ca de obicei, 
în toate asemenea ocazii, extrem 
de rare în viața unui fotbalist, 
își petrece timpul în mijlocul 
familiei. înainte de a începe 
„atacul profesional", am scos 
din bagajele mele cîteva daruri 
pentru cel pe care-1 adoram, 
pentru cel pe care mi-am dorit 
să-1 văd aevea, să-1 aud vorbin- 
du-mi, să-i simt respirația a- 
proape, să-i văd seînteia de ge
niu din ochi. Un fanion al Fe
derației române de fotbal, lucrat 
din mătase, care și-a găsit ime
diat locul printre trofeele din 
casa-muzeu. Pentru Cristina am 
despachetat o ie națională ro
mânească explicîndu-i lui Pede, 
mare amator de artă populară, 
că aceasta o lucrează codanele 
noastre și o poartă în zile de 
sărbătoare.

— Este superbă ! exclamă el 
nedeslipindu-și ochii de pe ea. 
Cîteva momente, Pele o privește 
cu multă atenție.

Apoi, aveam să-i fur complet 
inima, înșirînd pe masă o... e- 
chipă de fotbal completă din 
„Ilie Pronosport", acei delicioși 
maimuțoi pe care-i vedem ade
sea în vitrinele Agențiilor Loto- 
Pronosport. A început să rîdă 
copios, să-i examineze și să-i 
așeze, gata de a-i trimite în 
teren.

— Acesta este Claudio, por
tarul. apoi Carlos Alberto, Ra
mos Delgado, Joel, Rildo, Lima, 
Kaneko, Negreiros, Toninho, a- 
cesta sînt eu și iată-1 pe Edu. 
Intr-adevăr acesta seamănă cu 
Edu. Iată echipa lui Santos. 
Mîine am să le fac băieților o 
mare plăcere... Și Pele a înce
put să se amuze ca un copil.

In fața unui „cafezinho" și a 
unui pahar de bere „bem je- 
lado", foarte bine răcită, am 
început o discuție amicală. Cu
ceritor de prietenos, extrem de 
modest, Pele încerca să fie cît 
mai apropiat de inimile noastre. 
Am derulat banda de magneto
fon pe care o imprimasem la 
prima noastră convorbire, reîn- 
nodînd firul conversației.

— Da, voi participa la Cam
pionatul Mondial de la Mexic.

PRONOSTICUL NOSTRU 
pentru 

CONCURSUL PRONOSPORT 
Nr. 20

Etapa di» 19 mai
Progresul—Steaua X
Rapid — Dinamo Buc. 2 
Petrolul — Dinamo Bacău 1 
,.U“ Cluj — F.C. Argeș 1 
A.S.A. Tg. Mureș—„U" C-va 1 
Steagul roșu—Jiul x
Farul—U.T.A. 1
Gaz Metan—A.S. Cugir 1 
Olimpia—Minerul B.M. 1 
C.S.M. Reșița—Crișul 1
C.S.M. Sibiu—Vagonul x 
Polit. Galați—Electr. Obor 1 
Chim. Rm. Vîkea—Met. Buc. 1

pe gazon cu balonul rotund, 
ore de ser viei.

M. J. B. PETURSSON 
ziarist sportiv 

(Islanda)

Nash, alergătorul sud- 
care a reușit marea 

pe

Paul
african, r__ , _
performanță de 10 secunde _ 
100 m și a egalat, într-un timp 
record, de 3 ori această per
formanță. Duce o viață sporti
vă foarte strictă, nu fumează, 
nu bea. este politicos și modest. 
El a anunțat că va încerca, 
pentru prima oară în istoria 
sportului, să fugă pe 100 de m 
în 9,9 secunde. Dacă va reuși 

acesta va fi examenul marii vo
ințe umane —. și. merită să-i 
propunem o statuie.

JAQUES FERRAN 
redactor-șef Ia revista 

„France Football* Paris 
(Franța)

Este un sportiv, un jucător de 
fotbal mai puțin celebru : An
dre Lerond. îl prețuiesc și-1 
stimez, rămînîndu-i credincios, 
pentru că e un om care a reali
zat un echilibru între sport și 
viață, este un sportiv model de 
corectitudine pe teren, de con
știință profesională, un om

Este hotărîrea mea pe care nu 
mi-o va modifica decît un e- 
ventual accident. Dar și atunci 
voi fi prezent alături de colegii 
mei pentru că vreau să trăiesc 
din nou triumful Braziliei. Sînt 
convins de succesul Braziliei 
pentru că avem cel mai bun 
fotbal din lume. Asta nu în
seamnă că nu știu să respect 
fotbaliștii celorlalte țări, că le 
subapreciez valoarea. Eu nu sînt 
unul dintre aceia care gîndesc 
că în Europa se joacă un fotbal 
prost. Există echipe și jucători 
excelenti. Cu prilejul turneu
lui desfășurat în Chile am jucat 
împotriva formației R.D. Ger
mane, una dintre cele mai bune 
echipe ale turneului. Are forță, 
viteză, tehnică, talent strategic ; 
bună ca echipă și ca valori in
dividuale, într-un cuvînt tot ceea 
ce este necesar pentru a forma 
o bună echipă. Dar sînt con
vins că superioritatea sud-ame- 
ricanilor în fotbal va fi evidentă 
pentru că pe continentul nostru 
a avut loc o adevărată revoluție 
după Campionatul Mondial din 
Anglia și acum răsar nenumă
rate valori și acest lucru va fi 
demonstrat în Mexic.

Interviu acordat lui 
PETRE CRISTEA 
în exclusivitate 

pentru „Seînteia 
tineretului"

— L-am rugat să împărtă
șească pentru cititorii „SCÎN- 
TEII TINERETULUI *, cîte ceva 
din începuturile strălucitei sale 
cariere fotbalistice, să-mi vor
bească despre primele bucurii 
și decepții, despre strălucitele 
campanii din Suedia și Chile.

— M-am născut într-o mică 
localitâte numită Tres Coracao 
— adică... „Trei Inimi". Am a- 
vut o copilărie destul de grea 
și atunci cînd împreună cu 
prietenii mei jucam fotbal cu... 
portocale, nimeni nu putea bă
nui că această minge miracu
loasă avea să-mi aducă atîta 
popularitate și mai ales atîtea 
bucurii. La vîrsta de 17 ani fă
ceam parte din echipa repre
zentativă a Braziliei care avea 
să triumfe în Suedia. Aveam o 
echipă foarte serioasă, cu mul
te celebrități ca Nilton și Dj al
ma Santos, Didi, Zito. Vava, 
Garrincha. Cînd cîștigam cîte 
un joc, cu toții eram foarte 
fericiți. Singurul Garrincha era 
mai rezervat, pentru că lui nu 
i se părea așa de extraordinar 
să învingi. Era jucătorul care 
mai mult făcea perturbări în e- 
chipă cu felul lui naiv de a fi. 
Și eu făceam multe pozne prin 
excesul de optimism și explo
zie de entuziasm. In 1958 aveam 
o mare frică de avion și pînă 
m-am obișnuit cu ideea că nu 
toate avioanele cad, am avut 
mult de suferit. Ziariștii au spe
culat teribil teama mea.

Imediat după ce am cîștigat 
Campionatul Mondial din Sue
dia, peste un an, am participat 
la Campionatul Americii de 
Sud, de unde nu am amintiri
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— exemplu. Cred, de altfel, că 
în domeniul sportului se găsesc 
mai multe exemple de oameni 
desăvîrșiți decît în kite dome
nii. Nu cred că calițățile spor
tivului pentru a place publicu
lui sînt calități cu adevărat. Se 
întîmplă ca publicului să-i placă 
mai mult defectele. Noi, ziariș
tii sportivi, trebuie să îndrep
tăm aceasta. Publicului îi place, 
cîteodată, sportivul campion-vic- 
tima, care suferă ; îi place, alte
ori. un sportiv care are eșecuri 
chiar. Tn timp ce sportivii care 
nu caută cu orice preț populari
tatea sînt cei veritabili și 
care o merită.

DAN DEȘLIU

Boxerul român Mircea Do- 
brescu. De ce ? In primul rînd 
pentru corectitudinea exemplară 
în ring, respectul față de adver
sar, public și arbitru. Și aș mai 
face o mențiune specială : pen
tru că, deși a fost adeseori de
zavantajat de decizii în întîlniri 
decisive (turnee olimpice, cam
pionate europene), nu a protes
tat. nu și-a exprimat niciodată 
în ring, în fața publicului deza
cordul cu hotarîrea juriului, lu
cru remarcat de altminteri de 
numeroși ziariști și oficiali de 
pretutindeni.

Virtuțile sportivului ? Una 
singură, esențială : dragostea de 
sportul în sine. îmi plac cali
tățile sportivului care de-a lun
gul carierei nu-și pierde senti
mentul de bucurie și dăruire, 
dragostea de sport pentru spori 
și nu goana după rezultate cu 
orice preț, cu orice mijloace, nu 
transformarea sportului în 
scop. Urmărindu-1 pe Pele 
ne-am dat seama că omul aces
ta joacă fotbal din plăcerea 
pură de a juca. îmi place ciclis
tul profesionist sau amator care 
păstrează voluptatea bicicletei : 
înotătorul de performanță care 
conservă bucuria mișcării în 
mediul acvatic, într-un cuvînt, 
tot ceea ce este omenesc și fi
resc în spiritul disputei, în 
„războiul" sportiv și nu ceea ce 
este mașină infernală, automa- 
tizant, obsedant și chinuitor.

a arătat însă că Brazilia nu I 
cîștigase întâmplător în Suedia. I 
Spuneam că am amintiri neplă- 1 
cute pentru că a fost un ade- . 
văr at război. In primul joc am I 
cîștigat în fața Perului eu 2—0, ■ 
după care a urmat partida cu _ 
Uruguayul în care s-a desfășu- I 
rat cea mai mare bătălie pe | 
care am văzut-o pe un teren 
de fotbal. Au fost două bătăi I 
în timpul aceluiași joc la care 1 
au participat toți fotbaliștii, la ■ 
care nici eu nu am stat de-o - 
parte. Disputa a început între I 
jucătorul nostru Almir și porta- I 
rul Uruguayan, vinovat fiind 
Almir. Toți uruguayenii voiau I 
să-1 bată pe Almir și nu a tre- i 
buit decît o seînteie.- Pînă și 1 
antrenorul Feola începuse „răz- ■ 
boiul" cu colegul său urugua- | 
yan. După acest joc, antrenorul ■ 
m-a scos din echipă, chipurile 
să mă odihnesc, dar mai tîrziu I 
am aflat că de fapt a vrut să | 
mă apere pentru că se juca 
foarte „tare". a

Am un mare respect pentru I 
jucătorii buni și o ciudă neîm- ■ 
păcată pentru cei care socotesc . 
că și brutalitatea trebuie să fie I 
în fotbal o armă, cu care să te | 
aperi sau să învingi. La noi în ’ 
Brazilia nu este practicat jocul ■ 
brutal și tocmai de aceea juca- I 
torii sînt preocupați în timpul ■ 
unui meci, numai de fotbal, de 
execuții spectaculoase și eficace I 
și nu de apărarea picioarelor. I 
Este unul din marile secrete I 
dar și merite ale fotbalului bra
zilian, ăl creșterii numeroaselor ■ 
talente pe care le generează a- j 
cest pămînt. Poate ați observat I 
sau aveți timp să vedeți că ar
bitrii în primul rînd și apoi ma- I 
rele, numerosul public, îi pro- I 
tejează pe jucătorii buni și sînt 
neîmpăcați împotriva acelora ■ 
care joacă brutal, periculos. I

— Am asistat la un joc în ■ 
care renumitul arbitru AR- _ 
MANDO MARQUEZ a eliminat I 
într-un joc 17 fotbaliști și apoi | 
a întrerupt meciul din lipsă de 
combatanți. |

— Este cel mai competent și I 
cel mai curajos arbitru din 1 
Brazilia și aș putea spune chiai' . 
din lume. De altfel este primul I 
arbitru profesionist de pe glob, I 
meritând această favoare, gra
ție talentului și priceperii sale. I 
îmi amintesc că în două parti- I 
de eu am protestat. împotriva 
felului meu de a fi, la deci- ■ 
ziile sale, fiind puțin cam ner- I 
vos. Fără să stea nici un mo- ■ 
ment în cumpănă, m-a eliminat 
din joc, pentru că, acum îmi | 
dau foarte bine seama, comise- | 
sem un act grav de impolitețe 
la adresa lui. Eliminarea mea a i 
stârnit multe comentarii, dar I 
filmele redate apoi la televi- ■ 
ziune îi dădeau arbitrului per- _ 
fectă dreptate iar pe mine mă | 
acuzau. Am regretat mult acele | 
momente pentru că, stând apoi 
și judecind situația, prin con- | 
duita mea am înșelat așteptările | 
a zeci de mii de oameni care 
veniseră să mă vadă. Am regre- E 
făt-o., I

Pele mi-a vorbit în continuare ■ 
despre cinstea jucătorilor brazi
lieni, despre Campionatul Mon- | 
dial din Chile, despre greșelile | 
comise la ultima ediție a „mon
dialelor". Dar despre toate a- ■ 
cestea într-un alt reportaj. 1

SĂPTĂMINA VIITOARE LA CINEMATOGRAFUL PATRIA DIN CAPITALĂ

ARHIVE
XIV

SE APROPIA
SFÎRȘITUL...
Erau două categorii. în pri

mul rînd, cei care s-au aflat în 
bunker pînă la 22 aprilie și a- 
nume Doenitz, Keitel, Jodi, 
Speer. Toți erau deținuți, în 
primele zile după război, de că
tre trupele aliate Ia închisoarea 
de la Flensburg.

O a doua categorie, mai vastă 
și mai importantă, era forma
tă de acei care au stat în adă
postul Iui Hitler, fie pînă în ul
timul moment, fie pînă aproape 
de epilog. Firește, aceștia aveau 
o mai mare pondere pentru an
chetă. Printre ei se numărau : 
Artur Axmann, conducătorul 
tineretului hitlerist, care s-a a- 
i’lat pînă la 30 aprilie în bun
ker și a examinat cadavrele lui 
Hitler și Eva Braun. El a fugit 
la 1 mai, împreună cu Bormann 
și alți naziști, căutând să scape 
de urmărirea trupelor aliate ; 
Nicolaus von Below, colonel al 
Luftwaffei, atașat la cartierul 
general al lui Hitler care a ră
mas în adăpost pînă în noaptea 
de 29 spre 30 aprilie și a servit 
ca martor la semnarea testa
mentului ; secretarele lui Hitler
— Gerda Christian și Gertrud 
Junge, care au părăsit bunkerul 
la 1 mai; Erich Kempka, sturm- 
bannfuhrer SS, șoferul personal 
al lui Hitler ; Else Krueger, se
cretara lui Bormann ; Otto 
Guensche, adjutant al lui Hitler; 
Johann Rattenhuber, comandan
tul gărzii sale personale, nume
roși soldați din corpul de pază 
etc.

Toți aceștia au făcut declara
ții organelor de informații en
gleze sau sovietice asupra ace
luiași eveniment — dispariția 
lui Hitler. Dar „adunarea" lor 
și confruntarea probelor a <• n- 
stituit o problemă serioasă.

înainte de aceasta, să încer
căm să evocăm locul acțiunii — 
bunkerul lui Hitler. Acest adă
post betonat, devenit cartier ge
neral în ultima perioadă a iui 
aprilie 1945, a fost construit în 
timpul războiului, la o adîncime 
de 50 de picioare, plasat sub 
cancelarie și o parte sub gră
dina cancelariei.

In adapost se putea intra din
spre cancelarie pnntr-o scară 
mergînd spre așa-numitul „ofi
ciu ai majordomului". La baza 
scării se afla un spațiu îngust, 
închis de trei uși, etanșe la aer 
și apă. Una dinire eie incniuea 
accesul la „oficiul majordomu
lui**, a doua permitea să se a- 
jungă la o scara exterioară care 
dădea în grădina Ministerului 
de Externe, iar prin a treia se 
putea pătrunde direct în adă
post.

Adăpostul era format din 
două părți oarecum distincte și
— totodată — plasate fiecare ia 
altă adîncime sub pămint. Pri
ma parte cuprindea 12 cămă
ruțe, cite șase de fiecare parte 
a unui culoar central. Ele erau 
folosite de către gardă, tot aci 
afiîndu-se și bucătăria lui Hit
ler — Diensikuche. La extremi
tatea culoarului central, care 
era folosit și ca sală de mese 
pentru toți locatarii bunkerului
— se afla o scară în spirală 
ducînd la a doua parte a adă
postului, mai profundă. Aceasta 
era propriu-zis ceea ce se nu
mea Fiihrerbunker. El cuprin
dea 13 cămăruțe mici. Un fel de 
perete despărțea culoarul cen
tral al acestei părți din adăpost 
în două, astfel îneît se formau 
alte două încăperi — una ser
vind drept sală de așteptare, 
iar cealaltă fusese adaptată în 
sală de conferințe, unde fuhre- 
rul asculta zilnic rapoartele ce-i 
erau prezentate de către O.K.W.

O ușă, în stînga, se deschidea 
spre 6 camere care erau aparta
mentele private ale lui Hitler 
și Eva Braun. Aceasta avea un 
dormitor, o baie și o toaletă. 
Hitler dispunea de o cameră de 
lucru și un dormitor. A șasea 
încăpere era anticamera. Alte 
două uși, tot pe partea stingă 
a culoarului, dădeau — una în 
mica „cameră a hărților", folo
sită pentru reuniuni restrinse, 
și alta în așa-numitul Hundc- 
bunker — adăpostul ciinelui, 
folosit ca loc de odihnă pentru 
detectivii care-1 păzeau pe Hit
ler. Din această cameră, o scară 
mergea la un turn de observa
ție betonat, care se ridica dea
supra solului și care nu fusese 
terminat.

în partea dreaptă a culoaru
lui se aflau camerele ocupate 
de medicii lui Hitler — Morell 
și Stumpfegger, precum și de 
o infirmieră. La capătul culoa
rului, o ușă dădea într-o mică 
anticameră care servea drept 
vestiar și de aci, prin patru 
etaje de scări din beton se a- 
jungea în grădina cancelariei. 

Aceasta reprezenta ieșirea dă 
rezervă din bunker.

Mai erau și alte camere în 
bunker, destinate diverselor in-., 
stituții naziste, unde trăiau, de 
pildă, Bormann, ofițerii de ser
viciu și SS-iștii de gardă, 
Mohnke — comandantul cance
lariei și statul său major. Ini
țial, Goebels și familia sa au 
locuit în adăpostul aflat sub 
Ministerul Propagandei. Ulterior 
— el s-a mutat, de asemenea, în 
bunker.

Două evenimente mai impor
tante s-au petrecut în bunker 
după celebrarea zilei de naștere, 
a lui Hitler — conferințele cu 
militarii, care au avut loc la 
20 și 22 aprilie.

După 20 aprilie a început un 
exod din bunker. Camioane și a- 
vioane transportau căpeteniile 
naziste care-și căutau deja re
fugiul. Au plecat Goering, 
Himmler...

Ulterior, în notele și dosare- 
le lui Bormann, capturate de 
trupele sovietice, s-a confirmat 
acest fapt. El a trimis spre O- 
bersaltzberg, aghiotantului său, 
Hummel, numeroase telegrame" 
cu ștampila roșie „geheim" (se
cret) datate din 20 aprilie, din 
care reiese că la Berchtesgaden 
urmau să fie făcute ultimele 
pregătiri în vederea primirii lui 
Hitler.

A doua zi, Hummel confirmă 
terminarea pregătirilor pentru 
primirea lui Hitler.

Dar, la 22 aprilie, Bormann 
trimite următoarea telegramă 
lui Hummel (publicată pentru 
prima oară în 1965 din arhivele 
sovietice) :

„22. 4. 45
Hummel — Obersaltzberg. C - 
De acord cu propunerea mu

tării peste ocean, în sud, 
Reichleiter Bormann". ;' 

Bormann se hotărîse. deci, 
să-și găsească o „cale proprie"-. 
De ce ?

Conferința din 22 aprtâie a 
fost dramatică, întrucît i-a pus~~ 
pe Hitler în fața realității. Toa
te ordinele sale de despresurare 
a Berlinului, toate săgețile sale 
trasate pe hartă în vederea o- 
fensivei erau lucruri imaginare. 
Generalii i-au mărturisit-o la - 
22 aprilie. La aceasta au asis
tat Bormann, Burgdorf, Keitel, - 
Jodl și Krebs — ca și doi ste- 2 
nografi — Hergesell și Hagen. 
Krebs și Jodl au făcut expune-^ 
rea obișnuită asupra situației 
militare. S-a vorbit despre ata
cul lui Steiner, care nu avusese 
loc, iar trupele sovietice își fă
cuseră drum în capitală.

Jurnalul lui Koller conscm-' 
nează relatările lui Keitel și 
Jodl de la această ședință, iar 
Christian Freytag von Lorfcfg- 
hoven, Lorenz, Hergesell, von 
Below și Fraulein Krueger au. 
făcut declarații autorităților en
gleze, care în general colaci- 
deau.

In esență, Hitler refuză să pă
răsească Berlinul. Știrea a fost 
imediat difuzată pe canalele lui 
Goebbels : Berlinul și Fraga ur~> -- 
mau să fie „citadele inexpugna
bile" ale Reichului — iar ul
timii „doi mari" — Hitler și 
Goebbels vor rămîne la Berlin 
pînă la capăt.

Opinii exprimate după confe
rință : ......

— Fraulein Krueger : Cînd iva - 
ieșit din conferință aveau aerul.,, 
înspăimîntat, sugerînd sfîrșitul.

— Generalul Christian : Aft- - 
tea lucruri se prăbușiseră în 
mine, incit nu ajunsesem să mai 
înțeleg nimic.

După plecarea militarilor, - 
Hitler l-a convocat pe Goebbels 
cu familia, care avea să locu
iască de atunci în apropierea sa 
— în bunker, apoi a început- 
să-și trieze hîrtiile personale, 
arzînd o mare parte dintre ele.

După 24 aprilie, toți cei ră
mași în bunker sînt martorii di- 
recți ai evenimentelor ce aveau 
să urmeze. Unsprezece dintre ei 
au fost prinși și interogați de 
autoritățile americane sau en-' 
gleze : Schwăgermann, Frâul 
Christian, Frau Junge, Zander, " 
Fraulein Krueger, Freytag von ~ 
Loringhoven, Boldt, Below, Jo-, 
hannmaier, Axmann, Lorenz. 
Declarațiile acestor „persoane 
primare" pentru a le distinge 
de ceilalți au fost completate 
de mărturiile personajelor se
cundare, în declarațiile cărora 
se aflau uneori amănuntele ne
cesare pentru reconstituirea în
tregii situații din bunker : șo
ferul Erich Kempka, soldații din 
corpul de gardă — Karnan, 
Mansfeld, Poppen etc.

SERGIU VERONA
(va urma)

I



PRESA FRANCEZĂ DESPRE 

VIZITA PREȘEDINTELE!
DE GAULLE ÎN ROMÂNIA

PARIS 17. — Trimisul special 
Agerpres, George Davidescu, 
transmite : Vizita în România a 
președintelui Republicii Fran
ceze, generalul de Gaulle, conti
nuă să retină atenția presei fran
ceze. Ziarele apărute la 17 mai 
reflectă pe larg primirea căl
duroasă făcută la Craiova con
ducătorilor de stat ai Franței și 
României.

Vorbind despre vizitele făcute 
la Uzinele „Electroputere" și la 
Combinatul Chimic din Craiova, 
„LE FIGARO" arată că aceste 
moderne întreprinderi „constituie 
un simbol al industrializării țării, 
căreia îi sînt atașați toți româ
nii". Ziarul publică extrase din 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se subliniază 
necesitatea recunoașterii dreptu
lui inalienabil al fiecărui popor 
de a-și alege singur propria-i cale, 
despre împotrivirea față de do
minația colonială și amestecul în 
treburile interne ale altor state.

Din cuvîntarea generalului de 
Gaulle, ziarul citează paragrafele 
privind tradiționala prietenie din
tre Franța și România și hotărî-

România 
la Tirgul 

de la Belgrad
Vineri la Belgrad s-a des

chis a 12-a ediție a Tîrgului 
internațional al tehnicii.

La această manifestare in
ternațională, care are loc în 
Capitala R.S.F. Iugoslavia, 
participă 341 întreprinderi și 
firme din 23 de țări^

Pe o mare suprafață sînt 
prezentate produsele a 421 de 
întreprinderi din R.S.F. Iu
goslavia, înfățișînd în mod 
grăitor progresul tehnic înre
gistrat de țara vecină și prie
tenă, dezvoltarea industriei 
constructoare de mașini, pre
cum și a celorlalte ramuri in
dustriale.

La actuala ediție participă 
pentru prima dată și între
prinderi de comerț exterior 
din Republica Socialistă Ro
mânia. Pe o suprafață de 350 
mp, cît ocupă pavilionul țării 
noastre, sînt expuse mașini de 
prelucrare a metalului, utilaj 
electrotehnic și electronic, 
mașini pentru prelucrarea 
lemnului, pentru industria 
textilă și alimentară, utilaje 
de construcții, pompe, com- 
presoare, rulmenți și alte pro
duse ale industriei românești.

La festivitatea de deschide
re a tîrgului au participat pre
ședintele R.S.F, Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, președintele 
Vecei Executive federale, Mika 
Șpiliak, și alți conducători de 
partid și de stat.

Președintele Tito și cele
lalte persoane oficiale, însoțite 
de ambasadorul țării noastre 
la Belgrad, Aurel Mălnășan, 
au vizitat pavilionul României, 
interesîndu-se de performan
tele tehnice ale produselor in
dustriei românești.

Tratatul de neproliferare 
in dezbaterea Comitetului Politic
Luînd cuvîntul în ședința de 

joi după-amiază, a Comitetului 
Politic al Adunării Generale a 
O.N.U. reprezentantul Afganis
tanului, Abdul Samad Ghaus, 
a subliniat că țara sa se pro
nunță în favoarea încheierii u- 
nui tratat de neproliferare.

A. S. Ghaus și-a exprimat 
speranța că vor fi luate mă
suri în vederea „unui echilibru 
între responsabilitățile și obli
gațiile părților, pentru a face 
ca tratatul să fie general ac
ceptabil".

O amplă cuvîntare a ținut în 
legătură cu această problemă 
reprezentantul Mexicului, Al
fonso Garcia Robles. Deși a 
subliniat dorința delegației sale 
de a „contribui la adoptarea 
unui tratat de neproliferare în 
cursul acestei sesiuni reluate", 
vorbitorul a spus că este nece
sar ca tratatul să țină seama 
de părerile exprimate în dez
baterile din sesiune, iar coau
torii proiectului trebuie să in
cludă aceste puncte de vedere 
într-un al treilea text, final, al 
tratatului. Delegatul mexican 
a făcut propuneri în scopul 
îmbunătățirii textului proiec
tului de tratat cu privire la 
obligația tuturor statelor mem
bre de a se abține de a recurge 
la forță în relațiile internațio
nale ; garantarea accesului li
ber la informația științifică ; 
și reformularea articolului 5 al 
p-oiectului de tratat astfel, în
eît acesta să prevadă că „be
neficiile potențiale ale folosirii 
pașnice a exploziilor nucleare 

rea celor două țări de a contribui 
la construirea unei Europe în 
care toate țările să colaboreze.

Ziarul „L’HUMANITE" a pu
blicat o corespondență în care 
relevă dezvoltarea industrială- 
modernă a orașului Craiova. 
Sînt prezentate uzinele „Electro- 
putere" și Combinatul chimic al 
căror oaspete a fost președintele 
Franței.

Ziarul „L’AURORE", care pu
blică o corespondență a trimisu
lui său special la București, scoate 
în evidență unele aspecte din de
clarația președintelui Franței fă
cută la Craiova, punînd accentul 
îndeosebi pe acele pasaje în care 
este subliniată necesitatea stabi
lirii unei înțelegeri între toate na
țiunile europene, precum și hotă- 
rîrea României și Franței de a 
intensifica cooperarea în dome
niul economic, tehnic, cultural și 
al vieții politice.

Cotidianul francez „PARIS 
JOUR“ publică un amplu repor
taj relevînd atmosfera călduroasă, 
prietenească în care a fost primit 
președintele Franței de populația 
Craiovei.

Prezentînd profilul modern, ac
tual, al orașelor în care s-au oprit 
oaspeții francezi și conducătorii 
de stat ai României în cursul zi
lei de vineri, trimișii speciali ai 
radiodifuziunii franceze au rele
vat că Slatina, Piteștiul, Ploieștiul 
și celelalte localități vizitate au 
rezervat conducătorilor români și 
francezi o primire entuziastă, ex
presie a tradiționalei ospitalități a 
poporului român. In cadrul emi
siunilor posturilor de radio au 
fost redate extrase din cuvântări
le rostite de cei doi conducători 
de stat.

Televiziunea franceză a trans
mis vineri în jurnalele sale de 
prînz și de seară imagini de pe 
parcursul călătoriei de la Craiova 
spre București. Au fost transmise, 
de asemenea, extrase din cuvântă
rile rostite la mitingurile care au 
avut loc în orașele vizitate.

CUBA : Combină de construcție cubaneză lucrînd la recoltarea trestiei de zahăr 
în provincia Oriente

vor fi accesibile, pe bază ne
discriminatorie, pentru statele 
— părți la acest tratat — care 
nu sînt în posesia armei nu
cleare". în încheiere, reprezen
tantul Mexicului a subliniat că 
„succesul Tratatului de nepro
liferare depinde de puterile nu
cleare care trebuie să dove
dească că ele consideră cu 
adevărat acest tratat ca un 
prim pas în direcția dezarmă
rii nucleare și a folosirii ener
giei nucleare în scopuri pașni
ce de către înseși statele nenu
cleare".

Ambasadorul Irakului, Ad
nan Pachachi, și-a exprimat 
speranța, în intervenția sa, că 
„Adunarea Generală va acțio
na prompt în direcția aprobă
rii tratatului". în același timp 
el a subliniat „necesitatea ca 
rezoluția propusă de puterile 
nucleare în domeniul garan
țiilor, să fie înlocuită la timp, 
prin garanții mal sigure, care 
să aibă un caracter cu adevă
rat internațional".

Armando Uribe, reprezen
tantul statului Chile, a arătat 
că „Proiectul tratatului de ne
proliferare constituie doar una 
din măsurile colaterale în di
recția dezarmării și trebuie să 
fie urmat de noi acțiuni". El a 
făcut cunoscută părerea gu
vernului său, care apreciază că 
„tratatul va fi acceptabil în 
mai mare măsură dacă în 
textul său vor fi formulate 
mai clar prevederile privind 
convocarea. unor conferințe 
periodice".

PARIS : Turiști în Montmartre

Paralel cu dezbaterile 
din Adunarea Generală, din 
Comitetul Politic și din 
alte organisme ale O.N.U., 
în aceste zile se desfășoară 
la Palatul Națiunilor Unite 
din New York o intensă 
activitate diplomatică, de
terminată de complexitatea 
problemelor care se află pe 
ordinea de zi a sesiunii 
reluate.

Vineri dimineața, pre
ședintele Adunării Gene
rale, Corneliu Mănescu, a 
avut o întrevedere cu pre
ședintele pe luna în curs 
al Consiliului de Securitate, 
reprezentantul permanent 
al Marii Britanii, lordul 
Caradon. Cu acest prilej a 
avut loc un schimb de pă
reri în legătură cu unele 
probleme înscrise pe agen
da Consiliului de Securita
te. De asemenea, președin
tele Adunării Generale a 
avut, vineri, convorbiri cu 
ambasadorul El Farra, re
prezentantul permanent al 
Iordaniei, ambasadorul Ad
nan Pachachi, reprezentan
tul permanent al Irakului, 
precum și cu doamna An
gie Brooks, adjunct al se
cretarului de stat al Libe
riei. Convorbirile s-au refe
rit la desfășurarea lucrări
lor actualei sesiuni.

Ziarele americane au 
publicat in ultimele 
zile unele știri potrivit 
cărora în curînd la 
Washington vor începe 
negocieri între Spania 
și S.U.A. în problema 
reînnoirii acordului 
referitor la bazele mi
litare americane aflate 
pe teritoriul spaniol.

După cum se știe, a- 
cest acord a fost înche
iat în 1953, pe o peri
oadă de 10 ani. Prin in
termediul lui, Statele 
Unite au obținut per
misiunea de a întreți
ne în Spania baze mi
litare maritime și a- 
eriene, printre care 
portul Rota, singura 

/ufre Madrid și Washington
bază europeană de a- 
provizionare a subma
rinelor atomice din flo
ta a Vl-a americană a- 
flată în Mediterană. 
Intrucît nici una dintre 
părți nu l-a denunțat 
în termenul prevăzut, 
acordul a fost, în 1963 
prelungit „automat" pe 
o durată de cinci ani.

Dar iată că noua 
scadență se apropie. 
Și, de astădată, la 26 
septembrie 1968 nu se 
mai poate opera pre
lungirea automată. 
Pentru ca Statele Uni
te să-și poată menține 
pe mai departe bazele 
pe teritoriul spaniol, 
trebuie negociat un 
nou acord. Care este 
atitudinea celor două 
părți în această pro
blemă ?

Statele Unite, sînt

Vor renunța S. U. A. la 

tactica tergiversărilor?
Cercurile ziaristice despre evoluția convorbirilor de la Paris

PARIS 17 — Trimisul special 
Agerpres, I. Ionescu, transmite : 
Sîmbătă are loc cea de-a 3-a 
reuniune a reprezentanților R.D. 
Vietnam și S.U.A. Ia convorbirile 
oficiale de la Paris. în preziua 
acestei întîlniri nici unul dintre 
purtătorii de cuvînt ai delegați
ilor nu au adus vreun element 
nou la pozițiile exprimate deja 
zilele trecute, ceea ce este apre
ciat în unele cercuri ziaristice 
ca un indiciu că noi luări de 
poziții sînt rezervate pentru ziua 
de 18 mai.

între timp cele cîteva sute 
de corespondenți de presă aș
teaptă cu nerăbdare ca delega
ția americană să renunțe în 
sfîrșit, la tactica tergiversărilor 
și să răspundă deschis fără echi
voc la problema numărul unu 
aflată pe ordinea de zi a actua
lelor convorbiri : încetarea ne
condiționată și imediată a acte
lor de război ale S.U.A. împo
triva R. D. Vietnam.

firește, „vital interesa
te" ca acordul să fie 
reînnoit. Deteriorarea 
N.A.T.O., ca urmare a 
retragerii Franței și a 
apariției altor tendințe 
centrifuge, scadenta 
neplăcută de anul vii
tor (Pactul Atlanticului 
de Nord expiră în 1969) 
sînt tot atîtea motive 
care să-i determine pe 
americani să păstreze 
cu strășnicie capul de 
pod spaniol. Ei, deci, 
vor încerca să obțină cu 
orice preț reînnoirea 
(în termeni folosiți la 
Washington „prelungi
rea") acordului. E vor
ba de asigurarea unui 
refugiu „sigur" pentru

ispășitor al S.U.A.". 
Guvernul s-a compor
tat, însă, „diplomatic". 
Mulți afirmă că, în 
sine, nici cercurile 
conducătoare nu ar 
nutri o prea mare sim
patie pentru susamin- 
titele baze. Insă vor să 
tragă de pe urma lor 
maximum de folos, atît 
economic cît și politic. 
Știind cît de importan
tă este pentru ameri
cani reînnoirea acordu
lui din 1953, la Madrid 
s-a pornit o campanie 
împotriva acestui a- 
cord, desigur, cu sco
pul ca prețul ce-1 vor 
obține spaniolii să fie 
cît mai mare.

cazul cînd N.A.T.O. 
s-ar deteriora în con
tinuare pînă la nefiin
ță.

In ceea ce-i privește 
pe spanioli, situația 
este ceva mai compli
cată. Populația detes
tă prezența americană 
și nu odată în capitală 
și în alte localități au 
avut loc manifestații 
cerînd desființarea ba
zelor străine. Ziarul 
NUEVO DIARIO scria 
nu de mult că „bazele 
militare aflate pe teri
toriul Spaniei constitu
ie adevărate insule 
care se bucură de un 
statut cu totul diferit 
de restul țării, fapt ce 
face să se încalce su
veranitatea statului și 
să expună Spania unui 
război nuclear — de
venind astfel țapul

Mai întîi se obiectea
ză asupra termenului 
„prelungire", folosit cu 
insistență de ameri
cani. O asemenea ope
rație, adică prelungi
rea, așa cum s-a făcut 
în 1963, ar însenina 
menținerea intactă a 
actualelor clauze. Or, 
Madridul le consideră 
demult depășite. De a- 
ceea el vrea o revizui
re, o renegociere a tra
tatului, astfel ca avan
tajele sale să fie mai 
pronunțat consemnate.

Spaniolii intențio
nează să obțină, prin
tre altele, anularea 
pentru Spania a res
tricțiilor care decurg 
din măsurile adoptate 
de S.U.A. la începutul 
anului în scopul redre
sării balanței sale de

Numeroși ziariști sînt profund 
dezamăgiți de încercările repre
zentantului american de a se 
eschiva de la problema urgentă 
și esențială a încetării bombar
damentelor prin invocarea unor 
chestiuni ridicate acum 14 ani 
la Conferința de la Geneva cu 
privire la Indochina.

Se pare că nici delegația ame
ricană nu a rămas cu totul in
sensibilă la aceste reacții ale 
cercurilor ziaristice și a început 
chiar să dea semne de nervozita
te : „Este evident, a declarat 
Harimann, că nord-vietnamezii 
beneficiază de un larg ecou în 
presă aici la Paris". El a propus 
în consecință, pentru a se pune 
la adăpost de viitoarele critici 
ale presei, ca pe viitor convorbi
rile să se desfășoare în secret.

în ciuda unor obstacole pe 
care unii comentatori politici le 
consideră cu indulgență ca ine
rente începutului unor convorbiri 
menite să pună capăt unui război 
atît de sîngeros și îndelungat, 
există totuși o serie de factori 
dătători de speranță.

în primul rînd este vorba de 
poziția hotărîtă a delegației nord- 
vietnameze de a ajunge la o re
glementare a conflictului, astfel 
îneît să aducă pace și indepen
dență poporului vietnamez.

în al doilea rînd este presiunea 
salutară pe care o exercită opi
nia publică mondială, inclusiv din 
S.U.A., asupra guvernului ame
rican, pentru a-1 determina să 
adopte o poziție constructivă la 
actualele convorbiri de la Paris, 
în al treilea rînd, în însăși isto
ria extrem de scurtă a actualelor 
convorbiri au fost remarcate anu
mite semne dătătoare de speran
ță : oricît de dezamăgiți s-au 
declarat purtătorii de cuvînt ai 
celor două delegații față de po
ziția de pînă acum a celeilalte 
părți, nici unul din ei nu a fă
cut nici cea mai mică aluzie la 
eventualitatea întreruperii trata
tivelor.

plăți. In acest scop la 
Washington au avut 
loc recent convorbiri 
între subsecretarul de 
stat Nicolas Katzen- 
bach, și ambasadorul 
spaniol cu însărcinări 
speciale, Faustino Ar
mijo. Potrivit agenției 
ASSOCIATED PRESS, 
reprezentantul spaniol 
s-ar fi declarat „satis
făcut" de rezultatele 
convorbirilor.

în același timp, di
plomația spaniolă de
pune eforturi pentru a 
determina Statele Uni
te ca, în schimbul în
cheierii noului acord, 
să adopte o atitudine 
binevoitoare față de 

poziția Spaniei în dis
puta privind Gibralta- 
rul.

Dacă S.U.A. acceptă 
revendicările spaniole 
fără prea mari ob
strucții (și acestea sînt 
de așteptat mai ales în 
chestiunea Gibraltaru- 
lui), se consideră că 
tratativele americano- 
spaniole de luna vii
toare ar putea pune 
bazele unui nou acord.

Este, însă, evident că 
securitatea Europei ar 
avea numai de cîștigat 
dacă bazele americane 
din Spania și din alte 
locuri ca și toate baze
le de pe teritorii străi
ne, ar fi desființate.

ION D. GOIA

Emoționanta 
ceremonie 

de la Ivry
Cinstirea memoriei 
unor eroi români 

câzuți in lupta 
antihitleristă 

in Franfa
PARIS 17. Corespondentul A- 

gerpres, Georges Dascal, trans
mite : La cimitirul Ivry, din a- 
propierea Parisului, unde sînt în
humați patrioții români : Cristea 
Nicolae, Szas Dragoș Andrei, Cră
ciun Grecian Ion, Wolf Francisc, 
Cruman Gheorghe și Jean Pierre 
Brouer, unii, uciși în timpul ocu
pației hitleriste a Franței, iar 
alții căzuți eroic în luptele pentru 
eliberarea Parisului în 1944, a 
avut loc vineri o emoționantă ce
remonie. Au fost prezenți Marcel 
Paul, președinte fondator al Fe
derației Internaționale a deporta- 
ților și intemaților, rezistenți și 
patrioți din Franța, reprezentanți 
ai municipalității orașului. Din 
partea română au participat 
Nicolae Guină, președintele Co
mitetului foștilor deținuți anti
fasciști și Victor Ionescu, membru 
al Comitetului C.F.D.A., însărci
natul cu afaceri a.i. al Republicii 
Socialiste România la Paris, Du
mitru Aninoiu, colonelul G. Ni- 
coară, atașat militar aero și naval. 
După depunerea unor jerbe de 
flori și coroane la mormintele ce
lor șase patrioți români, partici- 
panții la ceremonia de la cimiti
rul Ivry au păstrat un moment de 
reculegere.

La primăria orașului Ivry . a 
avut loc apoi o întîlnire între re
prezentanții francezi și români 
prezenți la solemnitate.

Festivitatea 

de la Batak
• IN LOCALITATEA BATAK 

au avut loc festivități în legă
tură cu cea de-a 92-a aniversare 
a răscoalei din aprilie 1876. Cu 
acest prilej a avut loc un mare 
miting la care a luat cuvîntul 
printre alții și C. Ionescu Tira, 
consilier la Ambasada Republicii 
Socialiste România la Sofia, care 
a vorbit despre legăturile istorice 
între cele două popoare frățești 
și despre contribuția pe care a 
adus-o poporul român la elibe
rarea Bulgariei.

sTcTu rt
• Reprezentantul special al 

O.N.U. în Orientul Apropiat, 
Gunnar Jarring, care a sosit 
miercuri la New York pentru 
a continua la sediul O.N.U. mi
siunea ce i-a fost încredințată, 
a avut joi o întrevedere cu 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant. în aceeași zi, U 
Thant l-a primit pc ambasa
dorul Siriei la O.N.U., George 
Tomeh, țară care a refuzat să 
participe la consultările avute 
de Jarring în Orientul Apro
piat.

• DELEGAȚIA DE ACTI
VIȘTI A.R.L.U.S., condusă de 
Ion Moraru, vicepreședinte al 
Comitetului de stat pentru cultu
ră și artă, secretar al Consiliului 
general A.R.L.U.S., a făcut o vi
zită la Uniunea asociațiilor so
vietice de prietenie și relații 
culturale cu țările străine, unde 
a fost primit de prim-vicepreșe- 
dintele V. I. Gorskov.

în cursul unei întîlniri cu con
ducerea centrală a Asocia
ției de prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.), V. I. Konotop, preșe
dintele Asociației și alți membri 
ai A.P.S.R. și membrii delegației 
A.R.L.U.S. s-au informat reci
proc despre activitatea celor 
două asociații.

La numai o săptămînă după 
ce Universitatea din Madrid

A. Kosîghin 

la Praga
• LA INVITAȚIA Prezidiului 

C.C. al P.C.C. și a guvernului 
R. S. Cehoslovace, vineri a sosit 
la Praga Alexei Kosîghin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., care își 
va petrece în Cehoslovacia un 
scurt concediu de odihnă și tra
tament.

Se prevede, precizează agenția 
C.T.K., că vizita lui Alexei Ko
sîghin în Cehoslovacia să fie fo
losită pentru a se continua 
schimbul de păreri cu conducă
torii cehoslovaci în probleme 
care interesează cele două părți.

La sosire, oaspetele sovietic a 
fost întîmpinat de Alexander 
Dubcek, prim-secretar al C.C. al 
P.C.C., Josef Smrkovsky, pre
ședintele Adunării Naționale, 
Oldrich Cernik, președintele gu
vernului, și de alte persoane ofi
ciale.

★
în aceeași zi a sosit la Praga, 

la invitația ministrului apărării 
naționale al R.S. Cehoslovace, 
generalul-colonel Martin Dzur, o 
delegație militară sovietică, con
dusă de mareșalul A. A. Greciko, 
ministrul apărării al U.R.S.S., și 
de generalul de armată, A. A. 
Epișev. șeful Direcției Superi
oare Politice a Armatei Sovie
tice.

Final electoral

in Dahomey
Bătălia electorală a luat sfirșit, urnele au fost despuiate, 

dar Dahomey nu are încă un președinte civil (și probabil nici 
nu va avea într-un viitor apropiat). Alegerile trebuiau să 
pună capăt unei perioade de instabilitate declanșată printr-o 
succesiune de lovituri de stat militare. Deținătorii puterii — 
vîrfurile armatei — promiseseră revenirea la o guvernare ci
vilă. Făgăduieli repetate, rostite pe un ton solemn, mereu 
aminate, însă, cu aceeași solemnitate minuțios studiată.

Alegătorii au fost chemați la urne în prima duminică a 
lui mai. Cinci candidați solicitau favoarea de a fi instalați in 
fotoliul prezidențial. Cind rezultatele au devenit cunoscute, 
învingător a fost declarat dr. Basile Adjou, care recoltase 
84% din voturi. învingătorul n-a avut totuși prea multe cea
suri de bucurie. Militarii au decis că victoria sa nu este „su
ficient de concludentă", pentru a-i permite să preia conduce
rea țării.

Argumentele militarilor sînt simple: la alegeiile care 
s-au desfășurat la 5 mai s-au prezentat spre ași exprima vo
tul doar 26 la sută din cei înscriși pe liste. 74 la sută din ale
gători au boicotat actul electoral. în unele zone nici măcar 1 
Ia sută din alegători nu au socotit util să se deranjeze pentru 
a-și exprima opțiunea. Or, pretind militarii, actualii condu
cători, doresc să lase guvernarea în miinile unui președinte 
ales unanim sau „cel puțin cu o largă majoritate". Dar, con
comitent, personalitățile de prim rang ale țării au fost ex
cluse din viata politică și obligate să ia calea exilului. Loco
tenent colonelul care in acest moment deține funcția de șef 
al statului Dahomey a pretins încă o dată că armata „n-are 
nici o intenție de a păstra puterea". Militarii întirzie, insă, să 
se întoarcă în cazărmi și preferă să rezolve ei problemele 
politice (deși nimeni nu i-a solicitat).

Chiar desfășurarea alegerilor prezidențiale este apreciată 
ca o dovadă a boicotului popular la adresa regimului militar, 
în zone importante mai ales din nordul și din sudul țării 
populația s-a abținut de la vot răspunzînd îndemnului adre
sat de către politicienii din exil. Observatorii politici consi
deră că masiva abținere nu reprezintă o manifestare de de
zinteres față de problemele politice, ci ilustrează un protest 
exprimat cu vigoare. De altfel, pentru starea de spirit din 
Dahomey este semnificativă declanșarea unei greve generale 
de 48 de ore împotriva „blocării proceselor care trebuie să 
permită întoarcerea Ia legalitate". Mișcarea sindicală a de
zaprobat anularea rezultatului recentelor alegeri preziden
țiale. La rîndul său, guvernul a reproșat sindicatelor că au 
organizat mișcări greviste ce nu sînt fondate pe o revendica
re profesională. în consecință, autoritățile au amenințat că 
nu vor tolera „în circumstanțele actuale" agitații care ar pu
tea să submineze ordinea publică.

Desfășurarea evenimentelor din Dahomey scoate în evi
dență dificultățile de care se lovesc vîrfurile militare in tenta
tiva lor de a-și prelungi prezența la conducerea țării. Ultima 
lovitură de stat nu a reușit să rezolve problemele acute ale 
țării și ceea ce se intimp'lă in prezent nu este de natură să 
promită o evoluție pozitivă. Repetatele lovituri de stat ~ au 
dus țara într-un labirint din care ieșirea pare greu de găsit. 
Instabilitatea politică, dublată de greutățile economice, ar 
putea să stimuleze o nouă încercare de lovitură de stat. Fi
rește, alți militari ar veni la conducere, ar promite din nou o 
„imediată revenire" la guvernarea civilă și ar încerca să se 
instaleze cît mai bine in fotoliile ministeriale. Pînă cînd, ia
răși, alti militari vor veni să le ia locul. Dacă, bineînțeles, 
între timp nu se vor găsi alte forțe care să acționeze...

M. RAMURA

și-a redeschis porțile, s-au 
semnalat noi demonstrații stu
dențești. Intre studenți și po
liție s-au produs ciocniri, în 
urma cărora se pare că mai 
mulți manifestanți au fost a- 
restați, printre ei afiîndu-se și 
profesorul Garcia Calvo. In 
anul 1965, Calvo fusese scos 
din corpul didactic, deoarece 
sprijinise revendicările stu
denților.

Ca urmare a acestor inci
dente, facultățile de litere și 
filozofie au fost închise de au
torități.

• PREZIDIUL C.C. AL P.C. 
DIN CEHOSLOVACIA, anunță 
agenția C.T.K., a recomandat

Opoziție față de „legislația 
excepțională" in R. F. G.

Vineri, guvernul vest-ger- 
man a început consultări cu 
S.U.A., Marea Britanic și 
Franța, în legătură cu renun
țarea din partea acestora la 
„împuternicirile rezervate" 
în Germania occidentală. 
Aceste împuterniciri, deți
nute de cele trei puteri occi
dentale în virtutea acorduri
lor din 1954 încheiate cu gu
vernul vest-german și menite 
să asigure securitatea forțelor 
aliate staționate în Germania 
occidentală, expiră, potrivit 
prevederilor acordurilor, în 
momentul în care Germania 
occidentală dispune de o le
gislație proprie prin care își 
poate menține ordinea in
ternă. Guvernul vest-german 
consideră că această condiție 
a fost îndeplinită joi, odată 
cu adoptarea de către Bun
destag, în a doua lectură, a 
„legislației excepționale".

Cea de-a treia lectură a 
textelor legii, care va avea 
loc în Budenstag la 29 mai, 
este apreciată de guvernul 
vest-german drept o formali
tate care nu mai poate oferi 
nici o surpriză. Astfel, con
sultările începute vineri au 
scopul de a stabili formalită
țile oficiale prin care cele trei 
puteri occidentale renunță la 
drepturile deținute pînă acum 
în Germania occidentală.

Forțele democratice din 
Germania occidentală, Uniu
nea Sindicatelor vest-ger- 

președintelui guvernului ceho
slovac, Oldrich Cernik, să for
meze un comitet pentru pregăti
rea — pînă la sfîrșitul lunii iu
nie — a unui proiect privind 
structura juridico-statală a R.S. 
Cehoslovace.
• ÎN IUGOSLAVIA a sosit 

un grup de 23 oameni de afa
ceri francezi. Vizita acestora, 
informează agenția Taniug, se 
înscrie în cadrul colaborării 
tehnice dintre cele două țări. 
Timp de 15 zile, cît va dura vi
zita. oamenii de afaceri fran
cezi vor examina posibilitățile 
dezvoltării în continuare a cola
borării tehnice, industriale și 
economice dintre Franța și Iu
goslavia.

mane, precum și studenții 
continuă să-și manifeste opo
ziția față de legislația excep
țională, opoziție care, după 
cum relatează agenția 
FRANCE PRESSE, a luat 
forma unui „nou acces de 
febră", după cea de-a doua 
lectură a legii în Bundestag, 
în rîndurile opiniei publice 
de diferite nuanțe se consi5 
deră că „legislația excepțio
nală", care acordă guvernului 
puteri ‘speciale în situații pe 
care le va aprecia drept ex
cepționale, implică o serioasă 
știrbire a drepturilor cetățe
nești. La numeroase univer
sități vest-germane, în timpul 
orelor de curs au loc discuții 
fibrile pe marginea noii le
gislații. Federația studenților 
socialiști a lansat un apel 
pentru o grevă generală în 
ziua de 29 mai, cînd legisla
ția excepțională urmează să 
fie prezentată în Bundestag 
în a treia lectură. Apelul a 
fost aprobat de șase cunoscuți 
profesori universitari, care se 
solidarizează cu studenții, 
printre care prof. ' Ernst 
Tubingen. La Frankfurt 
pe Main, ministrul culturii 
din landul Hessa, Schiitte, și 
rectorul universitâțiii au de
clarat în fața studenților că 
ei resping legislația excep
țională. Prof. Ellwein s-a 
pronunțat pentru o grevă ge
nerală de protest.
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