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MODELE DE VIAȚA
în&rma.sa cea mal naivă șî 

da cele mai multe ori inofensi
vă, fenomenul admirației nelimi
tate cil care unii adolescenți în
conjoară pe unul sau pe altul 
dintre „înaintașii**  lor, adeseori 
aproape la fel de tineri, a exis
tat și va mai exista. Mai sensi
bile prin fire încă de la o vîrstă 
cînd băieții continuă sănătoasa 
lor indiferență, fetele își concern 
trează asupra unui singur „idol**  
admirația lor, colorată de o dis
cretă dar sensibilă afecțiune. Nici 
băieții nu scapă toți de aseme
nea înclinații, mai ales cînd 
„preferatul lor*  pare a dovedi 
mai mult curaj, mai multă iniția
tivă, dacă nu chiar mai mult 
spirit de frondă sau de bravadă. 
Și cum entuziasmul anilor tineri 
creează și iluzia Judecăților defi
nitive, cum plasma proaspătă și 
sensibilă a minții nu e întotdea
una înarmată și cu suficient spi

ȘI „IDOLI“
rit critic, „Idolii*  apar în chip fi
resc» dacă nu totdeauna ca 
„ideal*  de comportare, cel pu
țin ca un model de urmat și mai 
ales de imitat. In fond, calitățile 
— uneori chiar reale — atribui
te unor astfel de ființe preferate 
reflectă o anumită năzuință, o 
anumită scară de valori proprie 
vîrstei tinere, doritoare să se ma
nifeste și să se afirme. „Idolul" 
va fi admirat pentru acele cali
tăți pe care admiratorii lor și le 
doresc ei înșiși. Timidul va ad
mira mai ales gesturile de bra
vadă sau ușurința exprimării

Acad.
EM. CONDURACHI

unor fraze adeseori banale, debi
tate cu încredere de vreun ca
marad mai înaintat în ani și în 
experiență. Adolescenta, a cărei 
personalitate fizică și morală e 
de-abia în curs de definire, va 
concentra întreaga sa admirație 
asupra unui „idol" înzestrat fie 
cu o mai puternică iradiație 
afectivă, fie cu o mai mare în
drăzneală în atitudini și în ex
primare.

Cu anii, spiritul critic începe 
să devină mai exigent, profilul 
fizio și moral al modelului ad
mirat își capătă adevăratele sale 
dimensiuni. Alte preocupări, al ți 
camarazi, alți tineri apar la ori
zont, estompînd imaginea prea 
puternică a „idolului" de altă
dată. Admirația excesivă, proprie 
unei vîrste încă fragede, se în
scrie și ea în rîndul acelor entu- 
ziasme, care au făcut și vor face 
din anii tinereții anii cei mai 
frumoși ai vieții noastre. Feno
menul nu dispare de altminteri 
cu totul. In anii studenției, nu o

dată cîte un profesor cu mai 
multe fire cărunte, cu mai multă 
experiență, devine, uneori, fără 
ca el să știe, subiectul trnei ad
mirații adeseori tenace.

Fenomenul e deci propriu fi
rii noastre, cel puțin într-o anu
mită fază a vieții, încă netulbu
rată de preocupările adeseori 
acaparante' ale anilor de mai jtîr- 
ziu. Și totuși ne putem pune 
întrebarea t fie el și firesc, putem 
asista indiferenți la apariția și la 
evoluția acestui fenomen ? Fapt 
este că cei ce trebuie să urmă
rească cu atenție și cu afecțiune 
evoluția omului tînăr nu numai 
că trebuie sa-i constate prezența 
dar, — măcar într-o anumită 
măsură — să-i limiteze efectele, 
atunci cînd „idolul" este departe 
de a fi și un „model**.  Fiindcă, 
într-adevăr, cu sau fără voia sa, 
beneficiarul unei asemenea admi-

(Continuare în pag. a IV-a)

Proiecții de pe înălțimi. (Com

binatul jpetrochimjg Pitești)

CAD 
PENTRU

Delegația Partidului Laburist 
din Marea Britanie

Vineri la amiază, tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat, a primit de
legația Partidului Laburist din 
Marea Britanie, condusă de Jennie 
Lee, președinta partidului, minis
tru de stat la Departamentul 
pentru Educație și Știință, mem
bră în Parlament, care face o 
vizită în țara noastră la invita
ția Institutului Român pentru 
Relații Culturale cu Străinătatea. 
Din delegație mai fac parte : 
Margaret Herbison, membră a 
Comitetului Executiv Național 
(C.E.N>.) al Partidului și. mem
bră în Parlament, Frank Lape. 
membru al C.E.N. și președinte 
al Uniunii naționale a muncito
rilor de la căile ferate, Joseph 
Gormley, ^membru al C.E.N. și 
al Comitetului Executiv al Uniu
nii naționale • minerilor, și Gwyn 
Morgan, șe' Departamentului 
internațional Partidului Labu
rist. —j

La ft. _îlnire f u participat tova
rășii Ștefan Voi tec, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adu
nări Naționale a Republicii So
cialiste România, Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Ion Pas, membru al C.C.

al P.C.R., președintele I.R.R.C.S., 
Mihnea Gheorghiu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al I.R.R.C.S.

A fost, de asemenea, prezent 
Sir John Edward Chadwick, am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al Marii Britanii la Bucu
rești.

In cadrul întrevederii, au fost 
abordate probleme actuale ale si
tuației internaționale, ale dezvol
tării în continuare a relațiilor ro- 
mâno-britanice, precum și alte 
probleme de interes comun între 
cele două partide.

Cu acest prilej s-a subliniat 
necesitatea canalizării eforturilor 
tuturor forțelor muncitorești, de
mocratice și progresiste din lume, 
pentru statornicirea unui climat 
de pace, înțelegere și securitate 
internațională.

Relevîndu-se importanța dez
voltării relațiilor dintre state cu 
sisteme sociale diferite, cele două 
părți s-au pronunțat pentru lăr
girea și întărirea colaborării eco
nomice, tehnico-științifice și cul
turale dintre România și Marea 
Britanie, ceea ce corespunde in
tereselor celor două popoare, cau
zei păcii și cooperării în lume.

întâlnirea și convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
sinceritate și cordialitate.

Delegația Partidului Progresist 
al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, împreună cu 
tovarășii Chivu Stoica, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R. și Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit vineri dele
gația Partidului Progresist al 
Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.), care face o vizită 
în țara noastră.

Delegația Partidului A.K.E.D. 
este formată din tovarășii 
Andreas Fantis, secretar gene
ral adjunct al Partidului 
A.K.E.L., director al ziarului

„Haravghi*,  conducătorul de
legației, Kyriakos Hristu, 
membru al Biroului Politic și 
Grigorios Spiru, membru al 
Comitetului Central al Parti
dului A.K.E.L.

La primire au participat to
varășii Ghizela Vass și Bujor 
Sion, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.

în cursul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră caldă, tovărășească, s-a 
efectuat un schimb de păreri 
cu privire la probleme de in
teres comun, ale situației in
ternaționale actuale și ale 
mișcării comuniste și munci
torești

RU OPTIM
CONSOLIDARE■O
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îmi scrutez memoria șl ml 

se pare că practic noțiunea 
de mahala a încetat la noi, 
cel puțin de cîțiva ani, să 
mal fie simbolul lingvistic a 
unei realități edilitare pal
pabile. Adică mahalaua, re
zidența de chirpici șl de o- 
bidă, mizeria morală a unei 
mizerii materiale este astăzi 
pur și simplu de domeniul 
evocărilor și ca orice evo
care poate rămine doar o 
zonă care seduce o anume 
nostalgie.

Paradoxal, într-un fel, dar 
în contextul înfloririi noastre 
urbanistice apucăturile peri
ferice nu se mai găsesc a- 
proape deloc in tradiționala 
topografie urbană, ci ele au 
Tost împinse spre centru pu
țind fi întîlnlte fie pe arte
rele sale principale, fie in 
bufetele sale mai deocheate 
unde indivizi care înjură ca 
la ușa cortului sau alții care 
beau pînă aruncă cu căciula 
după cîini trăiesc nestinghe
riți, deseori, în compania u- 
nor fanți rău — mirositori 
dar altfel cocoșe! cu persoa
nele feminine neînsoțite. O

Șl MAIIA- 
LACISM 
nouă orientare topografică a 
lucrătorilor de miliție ca și 
o consecvență a intervenții
lor acestora ar face imposi
bilă existența unor asemenea 
apucături. Deci mahalagis
mul lor ar dispare. Dar ce 
te faci cu mahalagismul în 
travesti, mahalagismul ma
chiat cu aparențele unei 
comportări de beton. Cunosc 
pe cineva care și-a omorît 
tinerețea la gura portului 
printre femei pierdute și ciu- 
bucari cu o spoială grosolană 
de poligloți. Omul meu a fost 
împins de valurile vieții, cu 
timpul, spre centrul exis
tenței urbane. Mult timp am 
crezut că e vorba de efectul 
unei autodepășiri și excesul 
său oral despre obîrșia sa 
muncitorească mi s-a părut 
de o demnitate care nu-și 
refuză conștiința unei des
cendențe reale deși intuiam 
un exces nu numai în debitul 
său oral dar și în forțarea 
semantică : unul fiind mun
citorul, altul fiind lumpenul. 
(Dar, mi-am zis, recuperarea 
umană este peste tot posibi-

V. ARA CHELI AN

(Continu'ire în p'-g. a Vil-a)

PREMIERA
LA VALEA
CARAS U
9 Incâ din acest an, 23.000 hectare vor 
fi irigate • La Poarta Albă, cea mai mare 

stafie de pompare cunoscută in lume 

la un sistem de irigații*Un  angajament 
cu semnificații: in 1971, cu un an mai 

de vreme, întregul sistem Carasu va fi 
dat in exploatare

La Cernavodă, Dunărea sc 
va despărți de... Jiu și Argeș 
luate la un loc. Apa lor, în
credințată pînă acum după un 
ritual milenar bătrînului Da- 
nubiu spre a o duce la Marea 
cea mare, va fi dirijată spre 
cea mai întinsă oază în deve
nire a țării, denumită simplu 
„Sistemul de irigare Carasu“. 
De fapt, singularul substanti
vului „sistem neavenit, 

intrucît cele o sută șaptezeci șl 
patru de mii de hectare ale 
Dobrogei pe care, în final, se 
vor „pierde* 1 în fiecare secun
dă paisprezece vagoane de apă 
alcătuiesc 26 de sisteme denu
mite lapidar Bărăganu sau Fă
clia, Lanurile ori Mircea Vodă,

GH. FEGIORU

(Continuare în pag. a IV-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
A nu rămîne indiferent la 

ceea ce se întâmplă in jurul 
tău...

O simplă formulă ? Nu. Atâ
tea fenomene sociale sau de 
altă natură, atâtea mișcări su
fletești sau spirituale ne soli
cită în permanență participa
rea încât pare cu totul nefi
resc efortul unora de a se în
griji doar de ei, de a se es
chiva din calea frămîntărilor. 
In zonele indiferentismului 
întâlnim acest caz frecvent. 
De altfel, în indiferentism se 
găsesc rădăcinile cauzale ale 
multor involuții individuale.

Oameni foarte conștiincioși 
la locurile lor de muncă, în 
familie sau în societate, de
vin reci față de faptele altora 
atât timp cit asemenea fapte 
nu le periclitează propria li
niște. Sub ochii lor se întâm
plă adeseori încălcări ale nor
melor de conviețuire socială, 
dar ei ridică doar din umeri. 
Cînd din întâmplare aseme
nea indiferenți ajung să for-

ÎNAINTEA TEZELOR

Foto < KCWCZ FRANC ISC

AUTOMUTILAREA
PRIN INDIFERENȚĂ
meze un grup oarecare, pot 
avea loc și lucruri incredibile.

Un asemenea caz t-a des
fășurat zilele trecute în Bacău. 
In magazinul universal un tâ
năr pipăie diferite costume de 
haine. După ce se uită în 
stânga și-n dreapta, se ho
tărăște : sttânge costumul și 
pornește spre ieșire. Vînzăto- 
rul îl observă și strigă după el. 
începe o goană nebună, vîn- 
tătorul implorând pe cetățenii

prezenți (cîteva zeci) să-l 
prindă, sa-i bareze calea. De 
la etaj fuga continuă la parter, 
apoi pe stradă, pe diferite 
străzi. Și zeci de oameni pu
teau să-l imobilizeze pe hoț. 
Dar acești teci de indiferenți 
au continuat să contemple un 
spectacol trist, uluitor de trist. 
Cînd într-un târziu vînzătorul 
s-a întors gîfîind, fără nici un 
rezultat, indiferenții au în
ceput să-l compătimească i „Ce

să-l fad P J Se , mai întâmplă*,  
pa care 

i ar 
în 
a

Singund răspuns logic _ 
vînzătorul putea tă-l dea 
fi fost 1 „Lăsați-mă 
pacele Dar dnzătortd 
tăcut.

De.la indiferenți nu ai 
aștepta, Ei rib au leritimecto 
decît pentru el înșiși, nu ți 
pentru oei din jurul lor. Am 
urmărit odată timp de câteva 
ore cum se comportă la locul 
de muncă un individ atins de

ce

LEGALITĂȚII

ION CONSTANT MANOLIU 
vicepreședinte al Tribunalului Suprem

Lucrările Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 22—25 aprilie a.c. au 
deschis un orizont de învăță
minte cu profunde semnificații 
pentru întregul nostru popor, 
care pune pe prim plan nece
sitatea consolidării legalității 
socialiste privită ca principiu de 
bază al funcționării statului so
cialist. El promovează respec
tarea neabătută a legii de către 
organele de stat și organizațiile 
obștești, de către funcționari și 
cetățeni pentru a se crea acea 
atmosferă de încredere, de si
guranță, că drepturile și liber
tățile fiecărui cetățean — con
sfințite prin Constituție — vor 
fi respectate, garantate în fapt 
și că, în același timp, interesele 
statului, ale organizațiilor so
cialiste, vor fi apărate.

Noul cod penal — al cărui 
proiect se află pe ordinea de zi 
a actualei sesiuni a Marii Adu
nări Naționale — este, prin con
ținutul sau, un puternic instru
ment în crearea cadrului nece
sar de dezvoltare și consolidare 
a legalității socialiste. Înfăptui
rea cerințelor legalității socia
liste cere din partea fiecărui 
membru al societății, tînăr sau 
vîrstnic, simplu cetățean sau 
om cu muncă de răspundere în 
aparatul de stat sau în organi
zațiile obștești, o atitudine con-

o asemenea boală. Privindu-l 
cum lucrează la mașină, mi-am 
dat imediat seama că își stă
pânește bine meseria. Avea 
de altfel, puțin peste 30 de ani. 
Lingă el lucrau doi tineri care 
abia terminaseră școala profe
sională. Nefamiliarizați încă, 
cu toate tainele meseriei și 
cu unele reguli de organizare 
a locului de muncă, tinerii 
respectivi își risipeau inutil 
multe eforturi. O simplă po- 
vață ar fi fost de ajuns. 
Indiferentul însă, doar îi pri
vea. Și parcă îi privea prin- 
tr-o ceață.

Intrind în vorbă cu el l-am 
descoperit complet străin de 
ceea ce nu se referea strict la 
persoana sa. Nu-l interesa ni
mic din ceea ce se întâmpla 
pe alte meridiane fizice sau 
spirituale. Lipsa do angajare 
a indiferentului echivalează 
în acest caz cu o «utomuti-

ION CHIRIC

(ConUnuor. »n pag. a TV-a) 

știentă, fermă pentru respecta
rea legii.

Cultivarea respectului față de 
lege, dezaprobarea faptelor de 
încălcare a ei, trebuie să în
ceapă încă din primii ani de 
viață conștientă, în familie, în 
școală etc. Copilul să fie de
prins a respecta, în conținutul 
concret pe care i-1 oferă viața, 
esența prevederilor legale : să 
fie învățat să nu zgîrie masa, 
scaunul, banca, să nu rupă sau 
sa nu murdărească foile unei 
cărți sau ale unui caiet ; să nu 
fie primit acasă cu obiecte străi
ne (un creion, o jucărie etc.), ci 
să fie îndrumat să le restituie 
celui de la care le-a luat ; să 
fie făcut să înțeleagă că însu
șirea unui lucru care nu-1 apar
ține este un fapt grav, pentru 
care poate fi pedepsit etc.

Continuînd pe aceeași linie 
de educare, copilul, și apoi tînă- 
rul, trebuie îndrumat să aibă, 
în general, sub variate aspecte, 
o conduită corectă în familie și 
în societate.

Orînduirea noastră a creat 
condiții de viață superioară, 
demnă, civilizată pentru tineret 
ca și pentru întregul popor. Ti
neretul patriei noastre, animat 
de sentimente și idealuri nobile, 
care a avut și are fericirea de 
a nu fi cunoscut silniciile, ne
dreptățile și înjosirile vechii 
societăți, legea ei — care con
stituia, așa cum spune Fr. En
gels, „un bici împletit de bur
ghezie14 pentru a-1 folosi împo
triva poporului muncitor — 
trebuie să fie în primele rîn- 
duri în lupta pentru consolida
rea legalității socialiste, pentru 
aplicarea cu consecvență a le
gilor făurite de popor, cu con
știința că, procedînd așa, întă
rim orînduirea noastră, grăbim 
înfăptuirea programului de ri
dicare a patriei noastre pe noi 
trepte ale civilizației și progre
sului.

Intrucît însă și în rîndurile 
tineretului există unele elemen
te refractare la cerințele legilor, 
retrograde și, uneori, recalci
trante, față de acestea trebuie 
exercitată o acțiune perseveren
tă de educare în spiritul înde
plinirii îndatoririlor, cerințelor 
vieții în familie, în școală, la 
locul de muncă), în societate. In 
colectivitățile în care există ast
fel de tineri, ceilalți membri ai 
colectivului (ai clasei, grupei, ai 
locului de muncă etc.) trebuie 
să exercite influiența lor în sen
sul combaterii manifestărilor de 
indisciplină, tendințelor de a 
încălca regulile obișnuite de 
viață, de. muncă, de studiu și, 
uneori, chiar ele legii penale. 
Tinerii care prezintă astfel de 
tendințe trebuie să fie sfătuiți, 
îndrumați, la nevoie constrînși

(Continuare în pag. a IV-a)



PAGINA 2 SClNTEIA TINERETULUI

DIALOG CU UN ADOLESCENT m

MIOARA
— îți atrag atenția, îmi spuse 

Dan, că 17 ani nu este o vîrstă 
oarecare.

— Nici n-am afirmat altceva.
— E... cum să zic...
— O vîrstă respectabilă !
— Glumești.
— Voiam să spun, venerabilă...
— Fie — adjectivele sini foar

te potrivite. Au existat multi 
oameni respectabili la 17 ani. 
Au avut o viață venerabilă.

— Țe ascult cu respect.
— Se poate spune că lumea, 

așa cum o vedem, a fost con
struită de tineri. Bătrînețea, c»

CREMENE
— Există o deosebire între 

tine și ei. Pe atunci cei mai 
multi nu știau să citească, pe 
cînd tu. iată, cunoști atît de 
bine istoria !...

— ...în piesele Iul Shakespea
re, o fată îmbrăcată în paj pu
tea trece neobservată, pentru 
că un tînăr își înoepea viața de 
ostaș pe cînd nu îi mijise încă 
mustața.

— Te urmăresc, Romeo... 
Unde vrei să ajungi ?

— La faptul că 17 ani, cînd 
nu ești cu desăvîrșirc un tînăr 

fiindcă nu ai ieșit încă din ado-

TUTANKAMON -
Șl UN TÎNĂR

DE 17 ANI
I
i
i

Desen de MIHU VULCANESCV

A. I. Z Ă I N E S C U

SABIN BALAȘÂ despre

STUDIU SI
AUTENTICI
TATE ÎN MUNCA
TÎNĂRULUI ARTIST

I

MADRIGAL
i
i

PLASTIC
fenomen de masă, e o invenție 
modernă.

— Exprimă-te corect : o reali
zare a medicinii moderne și a 
creșterii nivelului de trai.

— ...pin eroii greci care au 
luptat la Troia și dintre cei 300 
de spartani morți Ia Termopile, 
mulți trebuie să fi avut 17 ani, 
judecind după faptul că mărturi
ile rămase ni-i înfățișează im
berbi. Ce vîrstă avea Alexandru 
Macedon cînd asculta prelege
rile lui Aristot, dacă trei ani 
mai tîrzîu pornea la cucerirea 
Greciei ?... Cîți Cleopatra cînd 
s-a urcat pe tronul Egiptului ?

— Oprește-te, n-o lua de la 
Tutankamon...

— Numele pe care l-ai pro
nunțat e foarte potrivit. Acest 
faraon a intrat în vorbirea cu
rentă ca un simbol al extremei 
bătrîneți. Dar el a murit, jude
cind după măștile lui mortuare, 
înainte de a împlini vîrstă des
pre care vorbim — iar prede
cesorul său, Amenophis al 
IV-lca, un reformator de geniu, 
poartă în statui semnele foarte 
precise ale tuberculozei, așa 
îneît a murit brusc si pentru 
concepțiile noastre nemaipome
nit de tînăr.

— Poate binevoiești să te a- 
propii ?

— Cîți ani aveau „bravii" lui 
Carol cel Mare, cîți cruciații, 
cîți cavalerii rătăcitori tru
verii ?

TELEVIZIUNE
SlMBĂTĂ 25 MAI

17,30 — Pentru cei mici ! 
Ecranul cu păpuși : „Doi ma
rinari de apă dulce" ; 18,00 — 
Stadion — emisiune de ac
tualitate sportivă ; 18,30 —
Mult e dulce și frumoasă... — 
emisiune de limbă română ; 
19,00 — Pentru școlari; 19,30
— Telejurnalul de seară ; 
20,00 — Tele-enciclopedia ; 
21,00 — Vom reveni— peste 
șase luni ; 21,15 — Film serial 
„Campionii1* ; 22,15 — Melo
dii nemuritoare, Seară de 
tanwuri argentiniene ; 22,45
— Parada vedetelor, Program 
susținut de soliștii iugoslavi, 
participant! la Festivalul de 
muzică ușoară „Primăvara 
la Belgrad" ; 23,10 — Telejur
nalul de noapte.

lescența, —. era vîrstă „sublimă", 
cînd omul „se simțea în mijlo
cul lumii ca un ecou sonor", 
cum spunea Hugo, îi înregistra 
seismograflc tendințele, era mo
dern fără efort, fie că acest 
„modern" înșemna de fapt să fie 
romantic, ori realist și cinic, 
exuberant, sau pur și simplu 
trist. De aceea — Rimbaud, La- 
utreamont, Raimond Radiguet, 
poeți „damnați" și precoci sen
sibili ai unei generații înfrînte 
în război și ai unei societăți 
în care superioritatea minții nu 
mai conta... Te obosește ce-ți 
spun ?

— Nu, dar, mărturisesc, deși 
mă prefăceam uimită : știam !'

— Eram doar entuziast, n-am 
vrut să-ți dau lecții.

— E adevărat că nu știam 
chiar atîtea. cînd eram ca tine... 
Ai uitat totuși să-1 pomenești 
pe Labiș. „Moartea căprioarei" 
a scris-o într-adevăr la 17 ani... 
Și, mai departe ?

— Mai departe — nimic.
— Cum nimic ?
— Nimic. Am 17 ani.
— Ei și ?
— Și mulți astăzi mă mai con

sideră copil...
— Da, ai dreptate, dar de ce 

nu te bucuri ? Dacă ar fi alt
fel, ai mai fi putut se afli cîte 
știi ? Și dacă e adevărat, dacă 
simți pulsația epocii ca un seis
mograf, atunci trebuie să-ți dai 
seama că spiritul vremii este 
să țe formezi încet, dar multi
lateral și temeinic... Pentru că 
noi, generația dinainte, am fă
cut efortul să mutăm bariera 
care marchează capătul, mult 
dincolo de ceea ce altă dată era 
considerat firesc. Tinerii care 
se cheltuiau generos și se con
sumau repede, aveau o justifi
care — exista la ei un fel de 
instinct. îți drămuieștl Insă alt
fel forțele cînd diferă distan
țele.

— E sigur ? Uiți că trăim în 
era atomică ?

— Fii liniștit. Nu o uităm. 
Deloc...
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Ci ială-mă: de mine casa suferind și-aduce 
Ca într-o oglindă-aminte. Biciuie din corzi 
Via pe deal și streașină se face, dulce, 
Curge pe ea lumină de acoperiș întors.

Și bintuie miei tulburi, rouă de pe ci cum arde, 
Cad stelele in muguri, sarea lor fumegă pe crengi. 
Tocite pragurile roase, de la intrare, calde — 
Că mișună-ngropate parcă și tălpile, cu melci.
Din trepte vîntul scormonind, xlin. ape .
Semințe-aruncă în pereți, cresc nori
De piâtră-n ugere și plouă-nmărmurit pe capre, 
Și fulgeră pe cai și tună <le-afară-n căpriori.

— se spune ea singură în lipsă 
la geamuri, seara, și pe așteptări, 
umezi care ii adorm în prispă.

Bezmetic zbor cu lipsă aripile-amîndouă. 
Iubito, și ni-e seară pe urmă; coborim 
Din vinăt turnul parcă al zilei ce ne plouă 
Cu pași ce ocnă sună de bronz pe caldarim

Nimic insă din somnul ocean ticsit cu brazde, 
Uitarea-aici și naște ea singură doi miri.
Ei vin încet, vin veșnic și ne adorm în coaste. 
Noi trezi, pe gură, stingem, de teamă, trandafiri.
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Casa un basm 
De ursitori —
Lungiții tauri____ ,
Pe ei, — Și din acoperiș cu păsări, ziua, ca pe mări.
Frumoșii mei, netinerii mei trudnicii, voi mană 
A soarelui, giijite mîinile vi le sărut, de dor.
Pe înnoptate-ncet, pe iarba ca dintr-un covor, fac rană 
Tăcerile — și mă întorc la ochi cu cearcăn de privighetori.

PRIVELIȘTI
Ia-mi fața repede în miini și mi-o așterne mesei, 
Afară, și deslcagâ-mi ochii de auz — c-am fost 
Pe neumblate locuri, tainice: m-am întors scara. 
Era o pregătire-n pluguri de împerechere, brusc 
Și mai departe, oh! mult mai departe ploile, 
Semințele cu nașteri parcă mă pîndeau, cu gropi. 
Fantasme stele, ca moarte; păru-mi șiroia de slavă, 
O perie ca-n basme cîmpul și mi se arunca tăcut, 
Din spate-un lac, oglindă înainte gravă, 
Cînd, spartă, deodată-n țăndări și eu m-am prefăcut 
Și mii și mii de cioburi — chipuri ale mele, iată, 
Și mii și mii de flăcări — umbre ale mele-n jur, 
Le-aruncă-n brazde scarele. lă loc, stoarce lumină 
Din ele pretutindeni, gura mea pîlpîie de foc 
Și arșiță voi fi, tăcere; se va asvîrli sămînță 
De îndrăgostit de tot, ca mîine — secerișul zic 
Ia-mi fața însă repede pînă atunci și mi-o așterne mesei 
Și-apropie-te-ncet, te-apropie. 
Să nu se piardă nimic!

l PRIMIȚI CU

PRIMĂVARA
Primiți cu primăvara cinstite gazde mari? 
Cu mugurele, casa v-o inălbească de rod. 
Stilpii in pirg ai casei umezi de lumină par. 
Prispa un țărm, trag stelele de ea ca la năvod.

Și bubuie dc-alămuri seve pe copaci cit snopii — 
Griului — ca-n brazde ziua înfrățește plin. 
Nourii-n stinci și ramură se fac; cu plopii 
Primiți și cu adeverirea, prieteni de la rădăcini?

Dați repede la vale cep viței de vie, poarte 
Ca o făgăduință via aur răscopt in fir!
Cum tulbure pămintu-și bicinie fața și arde. 
De liniște-n semințe, gazde, primiți cu înfloriri?

Pe sfintă ușa-aici de unde-am colindat pun flori. 
Pe ivăre sărutul, fie-vă de mine seara 
Dor și niciodată spaimă-ntimpinați surori. 
Neamuri și frați, cu dragostele și cu primăvara?

TEATRE
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DUMINICA 26 MAI
8,40 Pentru copii șl școlari; 

Fiimul serial Wilhelm Tell 
10,00 Ora satului ; 11,15 Emi
siunea pentru militari : „De 
strajă patriei". ; 11,45 Con
cert simfonic.; 14,00 Telejur
nalul de prînz ; 14,15 Zig-zag 
— lelemagazin duminical ; 
Rugbi ; România—Cehoslova
cia ; Fotbal : Steaua—Uni
versitatea Cluj ; 19,30 Te
lejurnalul de seară ; 19,45 
Telesport ; 20,45 Documente
de piatră, anul 1848 în 
Transilvania 20,30 Soliști 
de muzică populară româ
nească la cererea telespecta
torilor ; 20,50 Grafica muzi
cală în alb și negru : Recită 
Constantin Drăghici ; 21,20
Cronica duminicală; 21,25
Film artistic ...Fetele din Pia
ța Spaniei". O producție a 
studiourilor 
Telejurnalul de noapte.

italiene ; 22,55

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN (panoramic)

rulează la
12.45 ; 16,30 ; 

CE NOAPTE, 
mascop)

rulează la
8.45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,15; 
21,15), București (orele 8,45 ; 
11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18.45 ; 21).

PASĂREA TIMPURIE
Luceafărul (orele 8,15 ; 10,45 ; 
13,15; 15,45- 18,15; 20,45), Capi
tol (orele 8,30 : 11 ; 13.30 ; 16 ;
18.30 ; 21).

ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI

Central (orele 9 ; 11,15 ; 13,30;
15.45 ; 18,15 : 20,45).

K. O.
Moșilor (orele 15,30; 18;
20,30).

OSCAR (cinemascop)
Festival (orele 8,45; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Feroviar 
(orele 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,15 ;
17.45 ; 20), Excelsior (orele
9.45 : 12 : 14.15 ; 16.30 : 18,45 ; 
21), Modern (orele 9,30 ; 11,45; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45).

Patria (orele 9 ;
20).
BĂIEȚI I (cine-
Republica (orele

20),

STATORNICIA RAȚIUNII
Victoria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 20,45).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
(cinemascop)

Lumina (orele 9,15 ; 11,30 ; 
13,45; 16 ; 18,30 ; 20,45), Bucegi 
(orele 9,30; 11,45 ; 16 ; 18,15 ;
20,30), Melodia (orele 9; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30: 20,45).

TOM ȘI JERRY
Timpuri Noi (orele 9—21).

EU, EU, EU... ȘI CEILALȚI
Union (orele 15,30 ; DESENE 
ANIMATE (ora 18) ; 20,30).

30 DE ANI DE VESELIE
Doina (orele 9 ; 11 ; 13,45 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30).

OBSESIA (cinemascop)
Grivița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18,15 ; 20,45). Floreasca 
(orele 9; 11J5; 13,30 ; 16;

(orele 
18,15 ;

; io,iu ,
(orele 9 ; 11,15; 
18,15 ; 20,45), Flamura 

,15; 13,30; 16;

TOPKAPI
Buzești (orele 15 ; 18), 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,30),

Vitan

O LUME NEBUNA, NEBUNĂ*
NEBUNĂ (cinemascop)

Dacia (orele 8—20 în conti
nuare)

SÎNT ȘI EU NUMAI O FEMEIE 
Unirea (orele 15,30 ; 18), Ra
hova (orele 15,30 ; 18).

ZILE DE VARA
Lira (orele 15,30 ; 18).

EDDIE CHAPMAN, AGENT 
SECRET

Drumul Sării (orele 14,30 ; 
17,30 ; 20,15), Giulești (orele 
10—15 ; 17,15 ; 20,30).

RĂPIREA FECIOARELOR 
(cinemascop)

Ferentari (orele 15,30; 
20,30).

PENTRU CÎȚIVA
PLUS

Cotroceni (orele 
20,30).

LEUL AFRICAN
Pacea (orele 16 ;

ÎNTOARCE-TE (cinemascop) 
Crîngași (orele 15.30 ; 18 J
20,30).

DOLARI

18;

IN

14,30; 17.30;

18 ; 20).

EL DORADO
Volga (orele 9; 15,30; 18,15;
20.45) , Miorița (orele 9,30 ; 12 ; 
15,30; 18; 20,30).

CAPCANA
Viitorul (orele 
20,30).

EA VA RÎDE
Gloria (orele 9 ;
16 ; 18,15 ; 20,30),
9—16 în continuare).

SFIKȘITUL AGENTULUI W4C 
(cinemascop)

Aurora (orele 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
15,30 ; 18 ; 20,30), Flacăra (ore
le 15,30 ; 18 ; 20,30).

GIOCONDA FĂRĂ SURlS
Popular (orele 15,30; 
20,30).

PRAȘTIA DE AUR
Munca (orele 11,30 ; 18 ; 20,30).

PENTRU CÎȚIVA DOLARI ÎN 
PLUS

Cosmos (orele 15,30; 18;
20.45) .

BALUL DE SÎMBĂTA SEARA
Arta (orele 9 ; 11; 13 ; 15; 18 ; 
20,30).

15,30: 18 ;

11,18; 13,30 ;
Tomis (orele

18;

• Opera din Stuttgart la 
Opera română ELEKTRA 
ora 20 • Opereta SÎNGE 
VIENEZ ora 19,30 • Teatrul 
Național Sala Comedia OA
MENI SI ȘOARECI ora 
19,30 ; Sala Studio CASTI- 
LIANA ora 19,30 • Teatrul 
Lucia Sturdza Bulandra Sala 
Studio COMEDIE PE ÎNTU
NERIC ora 20 • Teatrul de 
Comedie UN HAMLET DE 
PROVINCIE ora 20 • Tea
trul Mic TANGO ora 20 • 
Teatrul C. I. Nottara Sala 
Magheru O CASĂ ONORA
BILA ora 19,30 ; Sala Studio 
ATELIER ’68 FOTOGRAFII 
MIȘCATE ora 20 • Teatrul 
Barbu Delavrancea HORA 
DOMNIȚELOR ora 20 • Stu
dioul I.A.T.C. VIAȚA E VIS 
ora 10, NENOROCIRILE 
DIN DRAGOSTE ALE LUI 
ARLECHINO ȘI ALE CE
LORLALȚI ora 16, FRAȚII 
KARAMAZOV ora 19 • Tea
trul Ion Creangă NĂZDRĂ
VĂNIILE LUI PĂCALĂ ora
16

S-a constatat, din istoria artei 
universale că marii artiști au 
fost, la rîndul lor, elevii unor al pi 
mari artiști, sau ai unor școli 
cu renume. Cei ce nu au avut 
acest noroc, s-au supus singuri 
unei riguroase discipline, unui 
studiu metodic și continuu, une
ori mai temeinic decît cel căpă
tat în școli, dar, oricum, un lu
cru este cert, că fără o bună și 
temeinică pregătire nimeni nu a 
realizai ceva. Acestea toate sînt 
valabile numai pentru cei do
tați cu talent. S-a spus, pe drept, 
că nu diploma îl face pe artist 
și, putem adăuga, că diploma 
nu îl face nici pe profesor! Ce 
înțeleg prin pregătire temeinică ?

Orice „studiere" este un stu
diu al naturii (includem aici omul 
și mediul, viața în genere). A- 
cesta se continuă pe baza a tot 
ce s-a studiat de-a lungul exis
tenței umane, începînd din cele 
mai îndepărtate timpuri, pînă azi. 
In acest sens, putem spune că 
arta se trage din artă, ea fiind 
rezultatul studierii naturii. îna
inte de a termina ultimul an de 
școală, elevul {studentul) trebuie 
să posede, în esență, cuceririle 
artei trecutului, legile interne ale 
artei bazate pe . studierea natu
rii ; în lucrările lui trebuie, să fie 
vizibilă prezența acestei culturi. 
Nimeni nu poate să facă „expe
riențe" dacă nu are în spate ma
rea experiență a artei universale.

Ținînd seama de toate astea, 
dacă tînărul artist este dotat cu 
personalitate, el va fi capabil să 
anticipeze și fără o preocupare 
specială, el va fi și modern, con
temporan, cum vrem să-i spu
nem și autentic — toate astea 
înseamnă în fond același lucru.

— Credeți că „folclorismul*  
curentul manifestat de la o vre
me în artă, răspunde, împlinește 
necesitățile unei arte autentice, 
viguroase, autohtone și contem
porane ? Este acesta cea mai efi
cientă modalitate de exprimare 
artistică ?

— Nu. Cred că din moment 
ce ne iubim țara, nu mai este 
nevoie să improvizăm autohtonis
mul nostru. Drumul artei româ
nești există. El a fost creat de 
predecesorii artei noastre culte; 
acest drum este un fapt istoric 
și deci o lege, este un piedestal 
fără de care, orice se adaugă 
se prăbușește în gol. Arta pre
decesorilor noștri seamănă cu cea 
populară doar atît cît seamănă 
fiul cu tatăl, fiecare avînd iden
tități diferite. Ei au fost și autoh
toni și universali în același timp. 
Acești bărbați de seamă ai ar
tei românești au știut să-și facă 
datoria, rămîne să ne-o facem și 
noi pe a noastră.

Fiecare popor își are arta sa 
specifică care se cere a fi con
tinuată și nu mai este nevoie să 
se întoarcă în străbuni, sau să 
imite arta unui alt popor, yecin 
sau mai puțin vecin. Trebuie

înțeles de asemenea că multipli
carea în mod epigonic a artei 
unei mari personalități, nu poate 
constitui expresia artei contem
porane a unui popor. Brăncuși 
a atras atenția asupra faptului 
că la umbra marilor arbori nu 
cresc vlăstari.

— Dacă spuneți că există un 
drum, pentru ce se caută mereu 
un drum ?

— Cei autentici nu-l caută. 
Cred însă că schimbarea „mo
dei*  artistice de la un an la al
tul, încurajarea cîteodată și 
popularizarea acestor mode, cre
ează o derută și această derută 
întîrzie sau amînă culturalizarea 
poporului nostru. In legătură cu 
acest lucru, Caragiale spunea : 
„Fii, cultivați poporul, căci un 
pom fără rădăcini nu poate trăi".

Problema contemporaneității nu 
cred că se rezolvă pe cale teore
tică ; dacă vom reuși să fim noi 
înșine, vom fi și contemporani.

— In esență, în ce constă uni
versalitatea artei și cum vedeți o 
formă eficientă a circulației va
lorilor artei, un schimb de opird& 
și experiență între artiștii lumii ? >

— Ceea ce este autentic are 
permanență și ceea ce are per
manență are universalitate. Mo
delele nu devin universale fiindcă 
sînt lipsite de permanență și, fi
rește, de autenticitate. Asta în 
Unii mari. Cred, de asemenea, 
că universalitatea artei constă în 
puterea ei de cuprindere, în acel 
sentiment uman care unește, în 
calitatea de meșter dar și de 
OM a celui ce o creează. Ge
nerozitatea, luată în înțelesul ei 
major, cred că a fost întotdeauna 
calitatea principală a acelor ar
tiști ce au devenit universali. In
tre artist și opera lui nu există 
nici cea mai mică diferență.

Fiecare popor se adresează 
restului popoarelor prin ceea ce 
are el mai bun. Dar ca să 
poată face acest lucru, trebuie 
să aibă capacitatea de a crește 
și selecționa valori. Acest lucru 
se impune, cred eu, ca o sarcină 
a vieții noastre culturale.

în ce privește circulația valori
lor : firește, ca să circule, de * 
trebuie să fie mai întîi valori, 
fiindcă există și lucrări care ori
unde ar fi prezentate nu circulă 
ci doar călătoresc.

— Ce proiecte realizate și ce 
proiecte în perspectivă aveți ?

— O pictură nu poate fi po- ț 
vestită. Sper, că o eventuală ex
poziție personală, pe care deo- ”
camdată o amin, să vorbească în -
locul meu. Paralel, lucrez un •
film de animație pe care îl voi ț
prezenta în acest an la Festiva- Z
Iul internațional al filmului de Z
animație de la Mamaia. Dar nici -
despre el nu vreau să vorbesc 
aici, fiindcă nu vreau să substi
tui rolul activ al difuzării filme
lor. \

ION MARCOVICI

HARALAMB ZiNCĂ

cruți I
doctorului
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TEXT PRESCURTAT

Mihal Miroiu, vameș în portul Constanța, sosește în Bucu
rești pentru a-și petrece concediul. într-una din zile dispare 
în chip misterios. Cazul se încredințează căpitanului de miliție 
Llviu Roman. Acesta, după primele investigații, își mută cer
cetările în Constanța, unde încearcă să stea de vorbă cu Luiza 
Urseanu, pînă nu de mult iubita vameșului. Un adolescent, 
poreclit Tul Braynner se oferă să-1 înlesnească convorbirea. 
Intre timp, căpitanul Roman dă de urma lui Miroiu.

— Dacă ați fi venit cu un ceas mai devreme, l-ați fi găsit 
pe Miroiu aici.

— Pe aici ? Ce a căutat ? întrebă căpitanul Roman, stăpînin- 
du-și cu greu nedumerirea. După cîte știu e în concediu ?

Șeful Vămii, un bărbat robust, cu o chelie respectabilă, zise :
— L-am întrebat și eu... Doar este în concediu. „Ce cauți 

pe aici ?’.
— Și ce a răspuns ?
— Că a uitat în „Fichet" un plic de care avea mare ne

voie... a trecut să-1 ia.„ De altfel, n-a stat prea mult... Cred 
că o să-l găsiți acasă.

Roman ieși din clădirea Vămii în pas alergător ; căută o 
mașină să-1 repeadă pînă la locuința lui Miroiu. Nu găsi și se 
văzu nevoit s-o apuce pe jos. Faptul că Miroiu răsărise pe 
neașteptate la Constanța îi strecură în suflet senzația că afa
cerea ce i se încredințase căpătase pentru întîia oară o formă 
cqncretă, pipăibilă, de parcă pînă acum n-ar fi crezut în exis
tența unui oarecare ins — Mihai Miroiu, Deci, vameșul trăia, 
dispăruse, fusese ascuns, reapărînd la Constanța într-un moment 
cînd nu te așteptai să mai apară. „Te pomenești că de ieri e 
în oraș, că am călătorit în același avion !!! — își zicea el, în 
timp ce se grăbea să ajungă la locuința lui Miroiu... S-o fi 
împăcat cu Luiza și or fi petrecut o noapte împreună...".

într-un tîrziu, se pomeni în fața aceleiași cărți de vizită fixată 
cu o pioneză deasupra soneriei. Apăsă. Nimeni nu-i deschise. 
Mai apăsă de cîteva ori. Zadarnic... Trecu atunci la ușa unui 
alt apartament. Ii deschise o femeie. Pe semne că soneria o 
deranjase pe cînd întindea aluatul, căci era plină de făină. 
Văzînd un bărbat la ușă, se fîstici, duse mîna la față, se „pu
dră" și mai rău cu făină. Abia izbuti să-și adune cuvintele :

— Pe cine căutați ?
— Pe tovarășul Miroiu.
(Această vecină îi confirmă faptul o& Miroiu s-a înapoiat din 

concediul petrecut la București).
— L-ați căutat la Vamă ?
— Nu l-am găsit acolo, oftă.
— Așteptați-1 aici, poate că vine, îl sfătui ea.
Roman rămase locului, mulțumit atît de sfat, cît și de cele 

auzite. „A-I aștepta, gîndl, e de fapt treaba cea mai ușoară... 
Iți faci rost de un „Sportu’* șl te pul pe așteptare...’. Stătu cit 
•tătu !n fața Intrării, apoi se plictisi. Porni să dea tîrcoale celor 
două ferestre prelungi ale apartamentului lui Miroiu și care 
dădeau In stradă. Erau acogsfUe 4M coli de hlrtle etndva al

bastre. La prima fereastră îl fu Imposibil să privească înăun
tru. La cea de-a doua, găsi un spațiu destul de mare între cele 
două coli de hîrtle ce astupau geamurile, tși turti nasul de 
sticlă. La început, nu desluși nimic dincolo de fereastră, apoi, 
cînd ochii i se obișnuiră, zări atirnind, la nivelul privirilor 
sale două picioare care parcă se întindeau să atingă parchetul.

Stropi de gheață îi alunecară pe șira spinării. Se cutremură. 
Și pentru că în adîncul retinei, Imaginea din interiorul came
rei lui Miroiu trăise cit lumina unui fulger, se aplecă să se 
uite din nou înăuntru : descoperi iar cele două picioare atîr- 
nind. Se depărta în grabă, căutînd un telefon public. In timp 
ce forma numărul comandantului, își aminti de liniștita lor 
convorbire de dimineață. Ii răspunse chiar comandantul. Roman 
raportă pe îndelete cele descoperite.

— Ce vrei să întreprinzi și de ce ai avea nevoie ? întrebă co
mandantul.

— De un lăcătuș, de un bun lucrător de la Laboratorul cri- 
minalistic,

— Bine, tovarășe căpitan, vei căpăta tot sprijinul. Intr-un 
sfert de oră, maximum douăzeci de minute, mașina noastră va 
fi acolo... la locul stabilit de dumneata. Succes !

Roman reveni în dreptul blocului. Făcu în gînd un calcul 
topografic, își spuse că mașina se va ivi dinspre Piața Indepen
denței, așa că porni și el într-acolo. Vroia ca totul să decurgă 
pe neobservate. Cel puțin în prima fază.

Calculul se dovedi bun. Mașina opri la vreo treizeci de metri 
de clădire. Acolo, pe loc, făcu cunoștință cu locotenentul Rășcanu 
și cu plutonierul major Paraschiv ; amîndoi veniseră îmbrăcați 
civil.

— Sîntem la ordinele dumneavoastră, raportă locotenentul. 
Era mai tînăr și mal înalt decît Roman. Avea un git lung, sub
țire, cu un proeminent măr al lui Adam. Bărbia întinsă înainte, 
trăda o fire energică și bătăioasă.

Plutonierul major, mult mal în etate decît cel doi ofițeri, 
rămase tăcut locului, țintuit parcă de o sfllciune inexpllcab ^ 
Doi ochi blînzl «ub o frunte calmă atrăgeau fără voia lor 
atenția.

— "aș vrea, li sa adresă Roman, ca în această primă etapă, să 
pătrundem în locuința Iul Miroiu pe neobservate, ca și cînd 
nu s-ar fi întîmplat nimic... Fără îndoială, primul obstacol în 
calea atingerii obiectivului nostru este ușa...

— Tovarășe căpitan, țin să-JM^Bortez că tovarășul plutonier
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major Paraschiv este unul dintre cei mai buni lăcătuși din 
regiune...

— Lasă, lasă... interveni sfătos cel prezentat.
—- Cereți-i să vă deschidă porțile raiului. O va face cu mai 

multă rapiditate decît sfîntul Petru.
— Tovarășe locotenent... protestă plutonierul.
Lui Roman îi plăcu din capul locului acest om cu priviri de 

părinte bun și răbdător. I se adresă cu încredere.
— Iată ce te rog : mergi dumneata înainte și vezi ce broască 

are ușa... dacă poate fi deschisă fără prea multă zarvă. Te 
întorci și-mi raportezi...

— Am Înțeles, zîmbi lăcătușul. O să iau trusa cu mine... Dacă 
pot s-o deschid fără zgomot, o fac pe loc, ca să nu fiu nevoit 
sa raportez de două ori, propuse plutonierul.
,Z-De ®cofd. 5e lnvoi Roman. E vorba de blocul „C“... prima 

clădire după colț. Apartamentul doi e chiar la parter Deasu
pra soneriei e o carte de vizită : Mihal Miroiu.

— Am înțeles...
Cei doi rămaseră lingă „I.M.S.", urmărindu-1 pe lăcătuș cum 

se depărtează.
— Ai adus cu dumneata o trusă completă ? întrebă Roman, 

atras pentru o clipă de nodul gordian al constănțeanului.
— Completă. Despre ce-i vorba, dacă îmi permiteți să aflu ?
— Cred că de un spînzurat... O să avem de lucru. Mă inte

resează orice urmă. In mod deosebit însă, urmele pa și Io- De 
aceea, te rog să lucrezi cu grijă, ca să nu ne încurcăm in 
proprii noștri pași.

—. E limpede, tovarășe căpitan.
— Se șl Întoarce, observă Roman.
— Paraschiv e un artist..
— Vă raportez, i se adresă plutonierul, că a fost un fleac. 

Cheia am potrivit-o dintr-o privire... Poftim, luați-o, puteți intra 
ca la dumneavoastră acasă...

Roman luă cheia, zîmbind.
— Nu te-a văzut nimeni 1
— Nimeni. E ora cind oamenii se prăjesc; la soare sau sînt Ia 

lucru.
— Să mergem, tovarășe locotenent... Pe dumneata, însă, te-aș 

ruga să rămîi la mașină.

(Continuare tn numărul de MIERCURI)
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RADU ȚIȚEICA
Aș 

acest 
rele 
supra 
ducă 
directe de conversie a ener
giei primare în energie elec
trică.

Cu ajutorul conversiei 
magnetohidrodinamice a e- 
nergiei care pe scurt se nu
mește conversie MHD se rea
lizează transformarea directă 
a energiei chimice, termice, 
primare, în energie electrică. 
Aceasta conduce la exclude
rea energiei mecanice existen
tă la termocentralele obișnui
te, ceea ce elimină o bună par
te din pierderi și face ca teo
retic randamentul să se ridice 
la aproape dublul valorii care 
îl au centralele clasice.

Realizarea industrială a 
unei centrale magnetohidro
dinamice ridică complicate 
probleme privind materialele și 
tehnologia, deoarece în esență 
construcția ei echivalează cu 
tehnica temperaturilor înalte. 
Iată problema care a oprit 
locului în ultimii cinci ani 
ritmul cercetărilor aplicative 
menite să conducă la înfăp
tuirea de echipamente ener
getice cu un permanent re
gim de lucru. Astăzi, pe scară 
mondială, există centrale mag
netohidrodinamice experimen
tale cu care se verifică durata 
în funcționare a diferitelor va
riante principale și- construc
tive. Piesele ceramice supuse 
temperaturilor înalte sînt de
gradate și se pare că aceasta 
limitează în prezent la apro
ximativ cîteva sute de ore 
funcționarea continuă.

In progresul realizat în di
recția construcției centrale
lor primul loc îl dețin S.U.A., 
care în 1964 au realizat o 
centrală experimentala de 40 
MW. în momentul fie față 
mai există construcții de cen
trale de puteri mai mici în 
Franța, Anglia, R. F. a Ger
maniei, U.R.S.S., Italia, Po
lonia și Japonia. Totuși con
siderațiile economice nu sînt 
încă realizate pe deplin și ele 
diferă de la o țară la alta. De 
la o țară la alta se fac de 
altfel pronosticuri de ordinul, 
între cîțiva ani și aproximativ 
15 ani referitoare la timpul 
necesar rezolvării problemei 
economico-industriale privind 
utilizarea surselor magnetohi
drodinamice.

vrea să mă opresc în 
colocviu despre viitoa- 
resurse energetice a- 
cercetărilor menite să 
la folosirea unei căi

Centrale... 
solara-.

Ing. CORNEL 
BURDUCEA
Director tehnic 

al Institutului de studii 
și proiectări energetice
Interesul manifestat după 

cel de-al doilea război mon
dial pentru utilizarea ener
giei solare se explică prin 
faptul că această sursă 
energetică este neperisabilă 
și larg răspîndită pe supra
fața globului pămîntesc. In 
multe țări ale lumii s-au fă
cut numeroase cercetări și 
au fost experimentate cu 
succes o serie de instalații 
utilizînd energia solară pen
tru producerea de apă caldă, 
abur, distilare, topirea unor 
metale etc.

Numeric, cele mai răspîn- 
dite instalații sînt cele care 
utilizează energia solară ca 
sursă de căldură de joasă 
temperatură și pentru încăl
zirea apei în scopuri casnice. 
In acest scop se evaluează 
la 500 000 numai numărul de 
instalații de acest gen exis
tente în Japonia, și la 70.000 
în S.U.A.

Dar cea mai importantă 
folosire a energiei solare 
este cea pentru producerea 
de energie electrică în di
ferite moduri.

In realizarea programului 
cosmic, de pildă, una din 
problemele cheie a fost asi
gurarea cu o sursă autonomă 
de energie a navelor. Echipa
rea cu acumulatori clasici a 
aparatelor spațiale ar fi re
prezentat un plus de greutate, 
ceea ce ar fi necesitat un 
spor de putere a motoarelor. 
Iată de ce folosirea celule
lor fotovoltaice, ca surse 
autonome, s-a dovedit o so
luție adecvată. Evident, în- 
tr-un spațiu fără nori ele au 
capacitatea de a folosi per
manent energia solară _ șl a 
furniza deci pe perioade

prezintă un 
și centrala 

muntelui 
Armeană) 

orientabile

i oricît de lungi, energia elec
trică necesară atît pentru 
funcționarea aparatelor de 
cercetare cît și pentru in
stalațiile de teletransmisie a 
informațiilor pe pămînt, lu
cru pe care bateriile clasice 
l-ar fi putut realiza pe un 
timp limitat doar.

O altă aplicare a energiei 
solare, In același context 
energetic, este alimentarea 
cu energie electrică a rețele
lor telefonice. In prezent e- 
xlstă în S.U.A. rețele telefo
nice care folosesc, pentru 
moment, numai in unele zone, 
același sistem ca la apara
tele cosmice de alimentare 
cu ajutorul pilelor fotovol
taice montate direct pe stîl- 
pii liniilor telefonice aeriene. 

Dar cea mai importantă 
întrebuințare a energiei so
lare, avînd în vedere nece
sarul energetio de perspec
tivă, îl constituie transfor
marea directă la nivel in
dustrial a energiei solare în 
energie electrică. Există deja 
în prezent o serie de cen
trale electrice oalare. Astfel, 
în U.R.S.S. a fost elaborată 
prima mare centrală cu o 
putere instalată de 10 M W 
și o suprafață totală a colec
toarelor attagînd 20 000 mp. 
In afara acesteia * *w 
deosebit interes 
din apropierea 
Ararat (R.S.S. 
unde, oglinzile 
după poziția soarelui și mon
tate pe cărucioare mobile, 
concentrează razele asupra 
unui generator de abur, 
orientabil la rîndul sau și 
montat pe un stîlp de 40 m 
înălțime. Ea are o durată de 
folosire de 2 600 h/an și o 
producție de 2,5 mii. kW/an. 
Cam la aceiași parametrii 
se înscrie și centrala elec
trică solară Trombe de la 
Montlouis (Pirineii Orientali) 
construcție situată la altitu
dine de 1 600 m și terminată 
în 1952.

Zece ani 
de centrala 
ceput tot 
construcția 
Odtillo de 1 500 kW. Algeria 
și Japonia dispun și ele de 
astfel de centrale. Prima a 
realizat o instalație de 
50 kW utilizînd o singură 
oglindă de 50 mp cu ajutorul 
căreia se pot realiza tem
peraturi de ordinul a 3 000°C 
iar a doua o instalație de 
70 kW.

In prezent, pe o scară din 
ce în ce mai largă, în diferite 
țări, se fac cercetări ex
perimentale pentru îmbună
tățirea. tipurilor de instalații 
heliotermoenergetice si de 
creștere a capacității aces
tora.

Anii care vor veni, vor 
aduce cu siguranță perfec
țiuni în tehnologia captării, 
care vor face ca această re
sursă energetică nelimitată 
să devină, economic și teh
nic, competitivă, puțind 
participa cu succes alături 
de celelalte surse la acoperi
rea necesarului energetic al 
societății anului 2 000.

mai tîrziu față 
Trombe s-a în
tingă Montlouis 

centralei de la

Deuteriu

pentru

milioane

de ani...

Dr. ION BRÎNDUȘ
Cercetător principal 

la Institutul de Fizică 
Atomică

Combinarea nucleelor u- 
nor elemente foarte ușoare, 
situate la începutul tabelului 
periodic, spre a forma nuclee 
mai grele, poate conduce la 
eliberarea de energie nuclea
ră. Asemenea reacții de fuziu
ne sînt sursa cantităților e- 
norme de energie eliberate 
de soare și de stele.

Două reacții de fuziune în
tre izotopii hidrogenului sînt 
de o importanță majoră : fu
ziunea a două nuclee de deu
teriu și fuziunea unui nucleu 
de deuteriu cu un nucleu de 
tritiu. în prima reacție, ener
gia eliberată este cam de 
cinci ori mai mică decît ener
gia eliberată în cea de a 
doua, dar ea are avantajul că 
folosește drept unic combus
tibil deuteriu].

De un interes primordial 
este faptul că fuziunea con
trolată a deuteriului ar putea 
constitui o sursă de energie 
practic nelimitata. într-adevăr, 
deuteriul există în natură în 
proporție de o parte deuteriu. 
la șase mii părți de hidrogen. 
Se apreciază că în oceane si

viitoare
resurse
energetice

FOAMEA ENERGETICA — Iată o noțiune tot mai curentă pe măsură ce ne apropiem de 
sfîrșitul veacului nostru, pe măsură ce necesitățile societății moderne impun folosirea a noi 
și noi resurse energetice.

Faptele ne demonstrează că, dacă ținem seama de consumul actual, depozitele de combus
tibil natural, cu toată extinderea cercetărilor de exploatare, se pare că nu vor acoperi nece
sitățile mai mult decît cîțiva zeci de ani. Astfel, după părerea unor reputați oameni de știință 
dacă raportăm toate varietățile de combustibil fosil (cărbuni, țiței și gaze) în echivalentul în 
tone de cărbuni, estimările cele mai optimiste par să ajungă la concluzia că rezervele mondi
ale nu depășesc 8 000 miliarde de tone, care, ținînd seama de creșterea normală a populației 
globale și de nevoile actuale, ar fi suficiente pentru 230 ani.

Chiar dacă descoperirea de noi zăcăminte, în special țiței, ar prelungi termenele indicate, 
trebuie totuși să vorbim de momentul epuizării zăcămintelor. Probabil ca instalațiile care fo
losesc procesul tehnologic de eliberare a energiei nucleare să joace în viitorul apropiat un 
rol de seamă în menținerea rezervelor care vor depinde, evident, de resursele fiecărei țări. Nu 
trebuie uitat însă că zăcămintele de uraniu sîn t și ele, limitate și, ca urmare, sursele de ener
gie bazate pe fisiune vor avea și ele numai un rol limitat în timp.

Mari speranțe sînt puse în rezervele solare și în special ale fuziunii nucleare.
Problema găsirii a noi și noi resurse energetice constituie una din cele mai pasionante pre

ocupări ale științei și tehnicii contemporane. Continuînd seria de anchete pe teme științifi
ce menite a pune la îndemîna cititorilor „Scînteii tineretului" date, informații, sinteze asu
pra cercetărilor din cele mai diverse compartimente ale științei și tehnicii ne-am adresat cî- 
torva specialiști români cu rugămintea de a ne oferi cîteva detalii care să înfățișeze stadiul 
actual al căutării de noi resurse energetice.

alte ape de suprafață se află 
o cantitate totală de deuteriu 
de ordinul a IO14 tone. Capa
citatea energetică a acestui 
combustibil se ridică la valoa
rea de 1011 kilowați-an. La 
consumul actual de energie 
de pe glob (5.10’ kilowați) 
rezultă că pe pămînt se gă
sește a ti ta deuteriu incît să 
furnizeze energia pentru zeci 
de mii de milioane de ani, ad- 
mițînd și o creștere a consu
mului de energie prin spori
rea populației globului și 
prin creșterea consumului pe 
locuitor.

Mai aproape de interesele 
noastre imediate este costul 
producerii energiei de fuziune. 
Și aici avantajele sînt frapante: 
costul combustibilului . este 
neglijabil. Chiar cu procedee
le actuale de extragere a deu
teriului din apă, costul său 
reprezintă o fracțiune infimă 
din costul combustibililor 
convenționali.

Spre deosebire de fisiune, 
un reactor de fuziune nu 
pune probleme de avansare 
a deșeurilor radioactive. Pro
dusele de fuziune, dacă com
bustia nucleară este completă, 
vor consta numai din nuclee 
care nu sînt radioactive. Re
actorul însuși va trebui însă 
înzestrat cu o protecție co
respunzătoare, deoarece neu
tronii produși în procesul de 
fuziune determină apariția u- 
nei radioactivități puternice 
în materialul înconjurător.

Reactorii de fuziune oferă 
posibilitatea ca, prin instala
ții adecvate, o parte din e- 
nergia eliberată să fie extrasă 
direct în formă de energie e- 
lectrică. S-ar putea astfel eli
mina o parte din echipamentul 
costisitor al unui ciclu termic. 
Va fi însă necesar un alt echi
pament și s-ar putea dim a- 
ceastă cauză ca obținerea 
directă a energiei electri
ce să fie atît de costisitoa
re îneît ea să nu fie justi
ficată economic ca procedeu 
de aplicat la fuziune. O parte 
din energia degajată la fuziu
ne se eliberează însă sub 
formă de căldură, deci se vor 

putea folosi metodele obiș
nuite de captare a ei. Firește 
că totul depinde de progre
sele ce se vor realiza în direc
ția convertirii directe a căldu
rii în energia electrică.

Realizarea reactorilor de fu
ziune ridică probleme extrem 
de dificile. Astfel, spre a 
duce nucleele la distanțele su
ficient de mici pentru ca for
țele nucleare să acționeze și 
să se producă fuziunea, tre
buie învinsă puternica respin
gere electrostatică dintre sarci
nile lor electrice pozitive. Pen
tru aceasta trebuie să li se 
transfere energie, ridicînd 
temperatura combustibilului 
la milioane de grade, mai 
ridicată chiar decît în inte
riorul soarelui. La aceste tem
peraturi combustibilul devine 
un gaz format din nuclee și 
din electroni (plasmă), care 
exercită o presiune spre ex
terior. In consecință, trebuie 
găsit un procedeu de a men
ține plasma într-o regiune 
dată un timp suficient de lung 
pentru ca un număr aprecia
bil de nuclee să poată fu
ziona. Reacția care se pro
duce astfel trebuie să se auto- 
întrețină, adică energia eli
berată să fie cel puțin sufi
cientă pentru a întreține tem
peratura la care se produce 
fuziunea. Pentru acestea este 
necesar ca plasma să fie de 
densitate mică (a zecea mia 
parte din densitatea atmosfe
rei) și de o extremă puritate.

Toate aceste cerințe fac ca 
dificultățile să fie mari și 
progresele lente. Recompensa 
care se așteaptă este însă de 
mare amploare, care justifică 
efortul. Și dacă eforturile vor 
fi încununate de succes, o- 
mul va dezvolta o sursă de e- 
nergie nouă, care, completîn- 
du-le pe celelalte, să satis
facă toate nevoile societății, 
oricît de îndepărtată ar fi pri
virea lui spre viitor.

acțiune...

ION UDREA
Cercetător principal 

la Institutul de Fizică 
Atomică

Fisiunea nucleelor unor e- 
lemente grele, din natură, 
cum este Uraniul-235, sau 
produse pe cale artificială, 
cum este Plutoniul-239. con
stituie singurul fenomen 
fizic nou pe baza căruia se 
pot realiza, în prezent, insta
lații industriale de mare ca
pacitate, care produc ener
gie electrică din combustibil 
nuclear la un preț de cost 
competitiv cu cel realizat în 
centralele clasice pe bază de 
combustibil fosil. Aceste ins
talații sînt centralele nuclea- 
ro-electrice, în fond centra
le termoelectrice în care lo
cul cazanului cu abur este 
îndeplinit de reactorul nu
clear.

In ultimul deceniu proble
ma principală a energeticii 
nucleare pe bază de fisiune 
a constituit-o atingerea com
petitivității economice cu cea 
clasică. Astăzi aceste pro
bleme se pot considera re
zolvate, cercetările conti- 
nuînd pe linia perfecționării 
soluțiilor existente în vede
rea scăderii în continuare a 
prețului de cost al energiei. 
Se întrevăd rezolvări care 
pînă în anul 1980 să conducă 
la o reducere de pînă la 40 
la sută a acestui preț de cost.

Perspectivele economice pe 
care le deschide dezvoltarea 
energeticii nucleare și creș
terea continuă a consumului 
de energie electrică, fac ca 
în viitor energetica nucleară 
să se dezvolte într-un ritm 
foarte accelerat. Studii efec
tuate pe plan mondial arată 
că ponderea energetică de 
origine nucleară în balanța 
producției de energie elec
trică va crește de la circa

1 la sută cît este astăzi la 
circa 20 la sută în 1980 și 
50 la sută în anul 2 000 ! Ți- 
nînd seama de faptul că în 
medie consumul de energie 
pe plan mondial se dublează 
la fiecare zece ani, înseamnă 
că energia electrică produsă 
în centrale nuclearo-electrice 
va fi în anul 2 000 de aproxi
mativ 4 ori mai mare de
cît cea produsă în anul tre
cut în toate centralele cla
sice !

Atît această situație cît șl 
procesele specifice din reac
torii nucleari fac ca centrul 
de greutate al problematicii 
dezvoltării energetice nu 
cleare, să-1 constituie utili
zarea rezervelor economic 
exploatabile de combustibil 
nuclear existente în natură.

Pe scurt, situația se pre
zintă astfel.

In natură există un singur 
element ușor fisionabil: Ura
niul-235, care reprezintă 
doar 0,71 la sută din uraniul 
natural. Uraniu-238 se 
transformă în reactori în 
Plutoniu-239, de asemenea, 
un element ușor fisionabil. In 
măsura în care în urma fi- 
sionării nucleelor de Uraniu- 
235 se formează noi nu
clee de plutoniu se poate 
utiliza deci și Uraniu-238. 
Reactorii, din acest punct de 
vedere, se împart în două 
clase : convertitori, ceț în 
care se produce mai puțin 
Plutoniu-239 decît se con
sumă Uraniu-235 și re
producători — cei în care se 
produce mai mult Plutoniu- 
239 decît consumă Uraniu- 
235 sau chiar Plutoniu-239, 
dacă acesta este folosit ca 
în energetica nucleară.

Reactorii folosiți astăzi în 
centralele nucleare — elec
trice sînt din clasa conver- 
torilor și, ca atare, au un 
grad de utilizare a uraniului 
foarte scăzut — 0,5—1,5 la 
sută. Ținînd seama de ritmul 
de creștere a puterii insta
late în centrale nuclearo- 
electrice, estimat pentru ur
mătoarele decenii, rezultă că 
rezervele de uraniu econo
mic exploatabile ar ajunge 
omenirii doar pentru circa 
15—20 de ani I Care este ie
șirea din această situație ?

Soluția problemei o pot da 
numai reactorii reproducă
tori care măresc gradul de 
utilizare a uraniului de a- 
proximativ 60 de ori. In 
plus. întrucît cota combusti
bilului în costul energiei e- 
lectrice produse în centrale 

nuclearo-electrice cu reacto- 
ri reproducători este foarte 
mică, se poate trece la folo
sirea unor minereuri de ura
niu cu preț de cost mai ri
dicat decît cel considerat în 
prezent economic exploatabil. 
Acesta va crește cu mult re
zervele la uraniu utilizabile 
în energetica nucleară.

Se estimează, în genere, că 
reactorii reproducători vor fi 
introduși în sistemul energe
tic în jurul anului 1985.

Există și o altă sursă su
plimentară de energie, care 
poate fi utilizată prin fisiu
nea nucleului. Această sursă 
o constituie Thoriul-232, 
care în reactor! se trans
formă în Uraniu-233, de ase
menea, un element ușor fi
sionabil. Thoriul este consi
derat ca o sursă de perspec
tivă. Unii dintre reactorii 
convertori de astăzi, pot lu
cra cu thoriu în regim re
producător. Ca rezerve eco
nomic exploatabile, thoriul 
se află la nivelul celor ale 
uraniului.

în concluzie fisiunea nu
cleelor de uraniu și plutoniu 
poate asigura omenirea cu 
energie pentru un șir întreg 
de generații. Totuși pro
blema unor noi surse de 
erlergie încă de pe acum este 
abordată, fisiunii nucleare 
fiindu-i rezervat un rol deo
sebit de important datorită 
potențialului energetic ce 
sălășluiește în apa de pe pă- 
mînt, potențial utilizabil 
numai pe această cale.

Reeva

luarea

surselor

clasice

Conf. dr. Ing.
C. MOCANU

Din punctul de vedere al 
cantității totale de energie, 

sursele pot fi clasificate în e- 
puizabile și neepuizabile. Sur
sele clasice de energie epui
zabile sînt combustibilii re- 
prezentați prin combustibilii 
solizi: lemn, șisturi bitumi
noase, turbe, ligniți, huilă și 
antracit; combustibilii lichizi 
prin zăcăminte de țiței și cei 
gazoși prin zăcăminte de ga
ze naturale. Sursele de energie 
inepuizabile sînt reprezentate 
prin energia hidraulică a că
derilor de apă, energie eolia
nă, (a maselor de aer în miș
care), și cea solară, radiată 
spre planeta noastră de soare, 
și a mareelor...

Rezerva totală de energie 
primară a surselor clasice e- 
puizabile a Pămîntului nu e 
cunoscută cu suficientă preci
zie. Se apreciază că acum un 
deceniu, din rezervele exploa
tabile, 49 la sută erau repre
zentate de cărbuni, 28 la su
tă de țiței, 13 la sută de ga
zele naturale și 10 la sută de 
energie hidraulică. în mărimi 

absolute, rezervele exploatabi
le erau : 24.300 miliarde me- 
gawattore în combustibili so
lizi, 2.350 miliarde megawa- 
ttore în țiței și în gaze natu
rale și 4,7 miliarde în energie 
hidraulică. Huila, antraciții 
și căbunii bruni se găseau în 
proporție de 70 la sută în 
U.R.S.S. și S.U.A., restul de 
30 la sută fiind împărțiți în 
celelalte țări. Din 8.000 mili
arde de tone de cărbuni pre- 
estimați în zăcăminte, numai 
2.000 miliarde, adică numai

25 la sută reprezintă cărbuni 
recuperabili. Dintre aceștia 
46 la sută se află în China și 
Uniunea Sovietică, 37 la su
tă în S.U.A. și 17 la sută în 
U.R.S.S., 4 la sută în
restul globului. Rezervele de 
țiței ale Pămîntului, evaluate 
la 22 miliarde tone se repar
tizează astfel : 60 ia sută în 
Orientul apropiat, 30 la sută 
în America de Nord și de Sud, 
7 la sută în Uniunea Sovietică 
și Europa de est, 0,5 la sută 
în Europa de vest și 2 la su
tă în restul lumii. Rezervele 
de gaze naturale se găsesc 
cam în proporțiile de 77 la 
sută în S.U.A., 13 la sută în 
U.R.S.S., 4 la sută în
țara noastră, 1 la sută în Ca
nada, Japonia, Italia șl restul 
în celelalte țări.

Se apreciază că potențialul 
hidroenergetic teoretic al tu
turor cursurilor și căderilor 
de apă ale planetei noastre 
se ridică la aproximativ 5.600 
milioane kilowați, din care 
însă numai sub jumătate sînt 
tehnic amenajabile; Europa 
dispune de 200 milioane kw 
din care 10 milioane în țara 
noastră; Asia dispune de 
2 300 milioane kw, Africa de 

,1150 milioane kw, America 
de sud de 1150 milioane kw, 
America de nord de 720 mili
oane kw, iar Australia și Oce
ania de 120 milioane kw.

Energia solară este radia
tă spre Pămînt cu o putere 
medie de 1,35 kw/m!, reve
nind populației actuale cam 
75 000 kw pe cap de locui
tor, din care însă numai 750 
la dispoziția omului, restul 
fiind pierdut în atmosfera te
restră prin reflexie și absorb
ție. Utilizarea directă a ener
giei solare se face astăzi încă 
pe scară modestă.

Necesarul de energie al o- 
menirii, apreciat din punctul 
de vedere al rezervelor de e- 
nergie în sursele clasice epu
izabile și inepuizabile reflec
tă un tablou deprimant pen
tru viitorul omenirii. Ți
nînd cont de anumiți indici 
sintetici cum sînt: produc
ția industrială, venitul națio
nal, creșterea populației glo
bului etc., necesarul de energie
anuală al omenirii ar putea fi 
peste un secol de ordinul în
tregii rezerve de combustibili 
clasici al planetei noastre. 
Dacă ne vom limita la folosirea 
numai a energiei combustibi
lilor clasici și a energiei hi
draulice, rezervele omenirii în 
acești combustibili vor fi e- 
puizate cu mult înainte de 
trecerea unui secol, mai ales 
că, în același interval de timp, 
combustibilii vor fi folosiți și 
ca materie primă.

Căutarea de noi surse, ca
pabile să asigure pe viitOT 
necesarul de energie în creș
tere continuă a omenirii, stă 
în atenția oamenilor de știință 
din lumea întreagă. In pre
zent producerea industrială 
a energiei electrice din energia 
chimică a combustibililor se 
face în centralele termoelec
trice prin transformarea inter
mediară a căldurii în lucru 
mecanic și apoi în turboal- 
tematoare din forma mecani
că 
că, 
loc 
tul 
cel ______
nătățire a randamentului cen
tralelor termoelectrice s-a ob
ținut prin realizarea unor ma
teriale care permit folosirea u- 
nui nou agent în tempera
tură inițială înaltă de ordi
nul a 600 grade — 700 grade 
și prin mărirea puterii unita
re.

Dacă se ține cont că cen
tralele termoelectrice formea
ză circa 70 la sută din pro
ducția totală de energie e- 
lectrică, creșterea randamen
tului pe seama îmbunătățiri
lor menționate este încă in
suficientă. De aceea, în pre
zent, se urmărește realizarea 
sconomiei de energie prin 
trecerea directă de Ia forma 
de energie primară la forma 
de energie electrică.

în forma electromagneti- 
ceea ce face să aibă 

pierderi și randamen- 
global al instalațiilor este 
mult 40 la sută. O îmbu-
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AVRAM IANCU
REALITA TE Șl LEGENDĂ

Intelectual provenit din pă
rinți iobagi, din Vidra-Arieș, 
cunoscînd direct suferințele și 
amarul fraților săi exploatați 
de nobilime, Avram lancu 
este figura centrală a revolu
ției de la 1848 din Transil
vania. Majoritatea intelectua
lilor români din Transilvania 
se îndreptau in acea vreme 
spre studierea dreptului, ca să 
pledeze mai bine pentru apă
rarea celor asupriți; Avram 
lancu -- ca și Simion Bămu- 
țiu este avocat, absolvent 
al Facultății de drept din 
Cluj.

Despre ideile revoluționare 
ale lui Avram lancu, luăm 
cunoștință din 1847 dnd, var- 
ticipînd la lucrările dietei 
Transilvaniei și văzSind cum 
cea mai mare parte din mem
bri se împotriveau desființă
rii iobăgiei, a rostit faimoasa 
cuvîntare : „Nu cu argumente 
filozofice și umanitare se pot 
conving© tiranii, d doar cu 
lancea lui Horia* *.  Ceea ce 
avea să și aplice» peste un an, 
la 1848, ca șef suprem al ar
matei revoluționare de țărani.

strare cu avertisment, amendă) 
aplicate nu de organe judiciare» 
ci de organul obștesc de in
fluențare din unitatea în care 
învață sau lucrează făptuitorul, 
prin luarea pe garanție la la
cul de muncă, prin aplicarea de 
măsuri educative pentru mino
rii care răspund penal (între 
14—18 ani) : mustrarea, liberta
tea supravegheată, internarea 
într-un institut special de ree
ducare sau internarea într-un 
institut medical-educativ.

Este bina, de asemenea, de 
spus acelora care sînt înclinați 
să încalce legea să nu nutrească 
iluzia că nu vor fi descoperlțl 
în cazul în care săvârșesc o in
fracțiune. Realitatea este că — 
prin măsurile adoptate de ple
nara C.C. al P.C.R. de întărire 

a răspunderii organelor justi
țiare — și instituțiilor, acei care 
au îndatorirea să apere valo
rile sociale ce le-au fost încre
dințate iau măsurile necesare 
pentru a-1 descoperi, pentru a 
apăra cu fer’mitate legalita
tea socialistă; că la aceas
ta îi obligă atît conștiința 
lor de cetățeni, de cadre cărora 
li s-a încredințat conducerea 
sau controlul unei unități sau 
al unui sector de activitate, cât 
și faptului că ei răspund disci
plinar, material (plătind despă
gubiri) sau chiar penal dacă nu 
au luat măsurile impuse de ast
fel de situații.

Pe de altă parte, în prezent, 
există în fiecare sector de ac
tivitate, o bogată experiență a 
organelor de specialitate pentru 
a-i descoperi pe infractori. De 
asemenea, colectivitatea sprijină 
în măsură tot mai largă acțiu
nea organelor judiciare pentru 
identificarea și prinderea aces
tora.

★
în vederea consolidării lega

lității socialiste este necesar a 
dezvolta continuu conștiința ju
ridică socialistă a maselor și, 
în primul rând, a tineretului. 
Cultivarea conștiinței juridice, 
care este rezultatul concepțiilor 
de ansamblu despre ce este 
permis de lege sau interzis de 
ea, despre drepturi sau obliga
ții etc, este o îndatorire gene
rală a organelor judiciare și ob
ștești, a întregii societăți.

Cetățeanul cu o conștiință ju
ridică socialistă dezvoltată va 
respecta legea, va îndemna și 
pe alții să o respecte și va fi 
adversar neîmpăcat al celor care 
o încalcă, a celor care săvârșesc 
infracțiuni, a celor care nu 
muncesc conștiincios, nu au o 
comportare corectă în școală, în 
societate etc.

în prezent, în țara noastră, 
numărul celor care săvârșesc 
infracțiuni este în permanentă 
scădere. împotriva acelei mino
rități, alcătuită din elemente 
înapoiate, cu rămășițe de men
talitate burgheză sau sub in
fluența unor concepții reacțio
nare, dușmănoase, pătrunse din 
afară, care comit infracțiuni, 
trebuie să acționăm continuu, 
energic, folosind toate mijloa
cele. Aceste acțiuni fac parte 
din ofensiva pe care noul o de
clanșează contra rămășițelor 
trecutului, contra celor care în
cearcă să pună piedici mersului 
nostru înainte. Codul penal — 
aflat în fază de proiect și ur- 
mînd a fi dezbătut și aprobat în 
sesiunea Marii Adunări Națio
nale — creează, prin conținutul 
său, un cadru amplu, suplu, de 
apărare și respectare a legali
tății socialiste, de creștere a 
democrației și de întărire a ro
lului ei. în opera de desăvârșire 
a construcției socialiste.

sărbătorit acum cîțiva ani 50 de 
generații de elevi, s-a remarcat 
întotdeauna prin eleganța ex
punerii și prin exigență. Pe pro
fesorul I'lie Minea de la Univer
sitatea din Iași l-au urmărit cu 
atenție neslăbită generații de 
tineri. Ne-a impresionat pe noi 
cei de la Iași, capacitatea lui de 
muncă și pasiunea hii pentru 
studierea istoriei naționale. Cum 
aș putea uita să amintesc aici 
numele lui N. larga fi a hii 
V. Pârvan, a căror amintire a

Ideile lui Avram lancu des
pre revoluție corespund tn- 
toomai cu expunerile lui Băl- 
cescu! ^Nu există revoluție 
națională, fără revoluție so
cială**.  In numele acestui crez, 
lancu devine comandantul și 
organizatorul gărzilor națio
nale intitulate „Auraria ge- 
mina*.  Armata sa nu a putut 
să fie înfrîntă de oastea un
gară a generalului Bem, tri
misă de Kossuth să înăbușe 
voința românilor de a-și cîș- 
tiga independența națională 
— deși Kossuth, ca stîlp al 
revoluției maghiare antihab- 
sburgică, lupta la rindul său 
pentru eliberarea Ungariei. 
După revoluție, chemat la 
curtea din Viena, Avram lan
cu refuză medalia împărăteas
că cerind „să se decoreze mal 
întiî națiunea cu împlinirea 
promisiunilor". Această pozi
ție ferm revoluționară i-a atras 
ura autorităților urmînd după 
aceea un lung șir de persecu
ții, care au sfîrșiț în chip 
tragic.

Nemulțumit și dezamăgit, 
da „prietenul fățarnic**,  împă
ratul, căruia îi refuză compa
nia cu ocazia unei vizite între
prinse prin țara moților, 
Avram lancu rătăcește prin 
munți, pe la trine, adăpostit 
prin casele moților pînă ce tn 
cursul anului 1872, la Baia de 
Arieș, bolnav și istovit, e se
cerat de moarte la 10 septem
brie tn același an.

culcat pa c rogojină 
de cu seară, tn casa brutarului 
Ion Stupină, zis Lieber, a

PREMIERA LA VALEA
Btr^înței sens Fatoa faaeA» 
Mari Mangalia- 
SwL Se realixeaxă aM cea mai 
deosebită lucrare pe care • 
cunoscuse vreodată agricultu
ra românească. Nu ca o spe
culație pur gazetărească ci nu
mai cu scopul de a da posibi
litatea creării unei imagini cit 
de cit apropiată de cea reală 
vom aminti că, în medie, pen
tru fiecare metru liniar cu 
care se avansează la canalul 
magistral se dislocă 23 vagoa
ne de pămînt; pe întregul sis
tem, executlndu-se peste 38 
milioane metri cubi terasa- 
mente — atft cit să se încarce 
un tren care să înconjoare 
Pămintulpe la Ecuator — că, 
la Poarta Albă se va monta 
cea mai mare stație de pom
pare cunoscută pînă acum în 
lume pe un sistem de irigații; 
că toată această lucrare ce în 
final va asigura obținerea a- 
nuală a unui spor de produc
ție echivalent cu aproape 
șapte sute milioane de lei, va 
fi realizată în patru ani de nici 
o mie de muncitori și specia- 
tjiul și Argeșul vor străbate 

de-a lungul și de-a latul Do- 
brogea „scăldînd" lanuri de 
grîu și porumb, livezi de pier
sici și caiși, grădini cu leguma 
și plantații de vii. Vor da oa
menilor puterea să dubleze re
coltele ; vor echilibra pentru 
totdeauna deficitul de apă in 
cea mai fertili jumătate geo
grafică a zonei din trei părți 
ttrăjultă de ape. Dobrogea va 
lolicita atunci modificări etruc- 
turale tn „biografia- ta eco
nomică. De fapt, unele., capi
tole ^au fi .cri. — foloslndu- 
,e fi un«I« toluții provizorii, 
S3 de mii hectare te irigi tnefl 
din acest an — alteU te fini- 
tează acum, înainte chiar ca 
statuie de pompare de la Poar
ta Albă fi kilometrul I să 
funcționeze. Se face un prim 
pas spre stăptnirea de către 
om a naturii; un prim pa. 
tpre victoria ce tn limbajul a- 
grieultorului înseamnă IntU de 
toate griu fi porumb.

Două zeci fi trei de mii de 
hectare se irigă încă din acest 
an. Așadar, premieră tn sis
temul Carasu. Pentru prima 
dată, piersicii fermelor agrico
le de la Medgidia fi Saligng, 
viile Murfatlarului, porumbul 
cooperativelor agricole Mircea 
Vodă, Cochirleni, Basarabi,

Cititorului EMIL 
SÎMANDAN îi răs
punde conf. unlv.
ION SENDRU- 

LESCU de la Uni 
versitatea 
Bucurețti

doua zi dimineața și-a dat 
sufletul în urma unei noi 
hemoragii, înfrint definitiv de 
„viforele timpului**.

Cititorul nostru 
ADRIAN DUMITRESCU 
din București întreabă CE ESTE
HOM EOPATIA?
Homeopatia a devenit un 

termen curent în practica me
dicală. Aici, la policlinica din 
Intrarea Zalomit a apărut și o 
firmă: Secția de consultații 
metodologice de homeopatie 
experimentală a Spitalului 
„Colțea".

— Aș vrea, înainte de toate, 
•ă-i definiți cititorului nostru 
termenul...

— Homeopatia este meto
da de tratament care se ba
zează pe reacțiile naturale ale 
organismului stimulate de me
dicamentele în doze foarte mici 
caTe îndeplinesc rolul unor 
informatori ai organismului.

— Care este etimologia cu- 
vîntului ?

— Homeos patos — aceeași 
fuferfarță...

Principiul ee utilizează și 
fai vaccino-terapie...

Există un interes față 
de această disciplină și-u alto 
țări?

— Desigur. Există mari La
boratoare, chiar facultăți spe
cializate în Anglia, Mexic, 
S.UA., Brazilia.

— Care sînt princdpiilo de 
bază ale homeopatiei ?

— înainte de toate legea 
similitjudinii. Noi socotim că 
o substanță care provoacă la 
emul sănătos o boală, deter-

CARASU
Cartofa, NMpori. Kogdlnicea- 
nu vor produc, maximum de 
r«colt4. Este cel dinții an tn 
care apele, aflate mb stă
pânirea omului determină 
excluderea de pe mit de hec
tare a fenomenului SECETA. 
Și, toate acestea ctnd f In anul 
socotit aici cel mai secetos din 
ultimele trei decenii. „Pre
miera este precedată de 
cheltuirea unor eforturi deo
sebite. S-a muncit ti fi noap
te. S-au depăfit situații deose
bite. Pentru a se asigura drum 
liber apei spre ogoarele unde 
era așteptată, la kilometrul i 
a trebuit mai tntti asanată o 
baltă ce a solicitat pomparea 
a cttorva zeci de mii de va
goane apă; in cinci sau șase 
locuri s-a impus escavarea ca
nalelor pe kilometri întregi in 
condiții de mlaștină, de pă- 
mtnturi refulante, iar construc
torii, adopttnd metode noi de 
lucru au trebuit să se întreacă 
pe ei montind zilnic un volum 
dublu de conducte îngropate, 
comparativ cu alte locuri de 
muncă similare. Acum, dacă 
s-ar întocmi un panou de o- 
noare a celor mai harnici 
dintre cei harnici construc
tori de pe acest macroșantier 
al țării, in nici un caz numele 
tinerilor draglifti Ilie Alexe fi 
Constantin Chiru, ai mecani
cilor Iosif Pall, Gheorghe Roti 
fi Franclsc Pop, al sondorilor 
Nlcolae Palcu, Ștefan Bolea fi 
Mlhal Grigoraș, al inginerilor 
Alexandru Comeanu fi Con
stantin Sere, n-ar putea lipsi. 
Prin munca desfășurată, sem
năturile lor pe această reali
zare — premieră I irigarea e 
13.099 hectare, este proeminen
ta, imposibil de trecut eu ve
derea.

Și, firesc, la acest efort, cei 
din unitățile agricole benefi
ciare tot prin efort au răspuns. 
Efort. tntti de toate îndreptat 
spre deprinderea subordonării 
cit mat eficient posibil a unui 
factor natural — apa — nestă
pânit pină atunci. Ctteva săp- 
tămini înaintea parcurgerii de 
către apă a primilor metri de 
canale, oameni de toate vira
tele, cu sutele la număr, in 
fiecare localitate s-au așezat in 
bănci, descifrtnd In cărți, pe 
planșe, din explicațiile specia
liștilor ce este, de fapt, Iriga-

Nu avea nimic asupra lui» 
decît o năframă zdrențuită, 
fluerul de cireș și jalba către 
împărat, unsă și mototolită. 
Județul Zărandului a hotărit 
să-i facă funeralii*  ca unui 
„mort al națiunii**.  („Avram 
lancu**,  Silviu Dragomir pag. 
296).

De atunci craiul munților 
a intrai în legendă... O stră
lucită împlinire a visului său 
se va desăvirși în 1 decem
brie 1918, la Alba lulia — 
dnd Ardealul s-a unit cu țara.

Dr. TIBERIU 
IONESCU răcpun 

de acestei 
întrebări

mlnă la omul bolnav o reacție 
de vindecare specifică.

— De exemplu ?
— O stane febrilă poate fi 

vindecată cu medicamente 
care provoacă febră...

— Ce explicații biologice 
dați acestui fapt ?

— Sistemul de reactivitate 
a organismului. Față de agen
ții externi organismul reac
ționează adecuat.

Al doilea principiu ?
•— Utilizarea unor concen

trații mfinitisimale de medica
mente, iar în al treilea rind 
studierea bolilor și a terapiei 
prin modele experimentale.

— Mai explicit dacă vreți ?
— De exemplu; o boală 

naturală o studiezi provocând 
o boală similară la omul să
nătos cu substanțe care pro
voacă o maladie asemănă
toare.

rea, care este cheia de boltă a 
succesului atunci cînd apa este 
din belșug și in orice moment. 
Au învățat să aprecieze valoa
rea picăturii de apă, au de
prins mai întîi teoretic, mo
dul de folosire al ei. Acum, to
tul se desfășoară normal. Deși 
în primăvara aceasta soarele a 
dogorit ceas de ceas nestinghe
rit, de secetă aproape că nici 
nu se va mai vorbi în această 
zonă — premieră a sistemului 
de irigare Carasu.

In același timp, oamenii, 
slujindu-se de tot ceea ce teh
nica modernă le poate pune la 
dispoziție, taie drumul cel nou 
al apei... Pe sub poalele pier
sicilor, caișilor și merilor, prin
tre rîndurile viței de vie, ur- 
mînd neabătut drumul indicat 
la scară milimetrică de pro- 
iectanți prin planurile întoc
mite. La anu' actualei supra
fețe irigată-n premieră i se 
vor adăoga alte zeci de mii d« 
hectare, în 1970 altele, iar în 
anul următor 1971, pe 174.000 
de hectare apa va fi folosită la 
comanda omului. Printr-O 
simplă apăsare pe buton în 
stația dispecer, ploaia artifi
cială va cădea la Topraisar 
sau Mangalia, la Amzacea sau 
Murfatlar, în oricare — sau în 
toate deodată — dintre cele 
aproape o sută de unități cu
prinse In sistemul de irigare 
Carasu.

Portativ

— Fiecare din aeosto prin
cipii au desigur o explicație 
științifică ?

— Desigur. Dozele tafixii- 
tisimale de medicamente, 
punctul „slab" al homeopa
tiei pot fi explicate astăzi prin 
fenomenele oligodinamice, 
prin microelemente.

Să nu uităm : mulți alopați 
fac homeopatie fără să știe, 
ca Jourdan proză. Cînd un 
medic recomandă un vaccin, 
face homeopatie numai atît 
că nu utilizează dozele foarte 
mici.

Homeopatia este o terapie 
biologică cu un pronunțat ca
racter psiho-farmodiinamic, 
prin care se favorizează me
canismele de adaptare fină și 
complexă la mediu încât in
dividul să se poată integra în 
mod armonios în condițiile 
sale de existență și manifes
tare.

— Cîți bolnavi aveți în tra
tamentul serviciului dv ?

— Aproape 600, și am rea
lizat aproape 7 000 de consul
tații în 2 ani.

— Și din acești bolnavi câți 
eu fost „remediați" ?

— Marea majoritate...

S. IOACHIM

Peisaj din Șimonul Brunului Foto i TRIFU DUMITRESCU

MODELE DE VIAȚĂ Șl „IDOLI"
și voi spune întotdeauna că elevii 
și studenții sînt cei mai severi, 
iar adeseori și cei mai siguri 
judecători ai profesorflor lor. Cu 
rari excepții, ierarhia de valori 
stabilită de ei, fie ea și limitată 
la unele aspecte profesionale și 
sociale, este justă. Ajutându-i 
deci să-și dezvolte spiritul critic, 
îl ajutăm să-și abanuoneze „falșii 
idoli" și să-și aleagă mal bune 
„modele*  de viață. Experiența 
fiecăruia dintre noi • mai bogată 
decât s-ar crede din acest punct

(Urmarș din pag. I) 
prin mijloacele care stau la In- 
demîna colectivului, acțlonîn- 
du-ae stăruitor pentru a-i ajuta 
să meargă pe drumul drept, 
spre a-i feri de consecințele 
grave — adesea Ireversibile — 
ale conduitei lor greșite.

E bine ca acești tineri să știe 
că, dacă legile țării — de exem
plu, noul cod penal — sînt ca
racterizate prin umanism, prin 
grijă față de omul care a gre
șit, prin tratament penal uman, 
asta nu înseamnă că ele sînt 
tolerante în cazul săvârșirii u- 
nor fapte penale grave, care 
prezintă pericol social sau în 
cazul încălcării repetate a legii 
penale.

Săvârșirea unui fapt grav a

CONSOLIOABfA LEGA
IlfUli SOCIALISTE

trage, însă, după sine consecin
țe grave, cum sînt arestarea șl 
executarea pedepsei, care, prin 
durata lor, pot modifica cursul 
normal al vieții de familie, al 
studiilor, al muncii, al desăvâr
șirii personalității.

Codul penal prevede, pentru 
cazul săvârșirii unor infracțiuni 
mai puțin grave, între altele — 
și prin aceasta își relevă încă o 
trăsătură a umanismului său — 
posibilitatea înlocuirii răspunde
rii penale prin măsuri de influ
ențare obștească (mustrare, mu- 

de vedere. Am avut și eu o ad
mirație și o afecțiune accentuată 
față de un camarad mai mare, 
„șeful“ bandei de copii de pe o 
modestă stradă din Iași. Am 
stabilit șl noi o scară de valori 
a profesorilor noștri. Profesorul 
Viasile Cireș de la gimnaziul 
„Ștefan cel Mare*  din Iași n-a 
avut niciodată nevoie de-a lungul 
unei cariere de aproape o jumă
tate de veac să ridice tonul 
Profesorul Mihai Carp de la 
liceul „Intentat*,  pe care 1-eu

• • • • •

PASIUNI
INGRES SI 

VIOARA LUI
Dominique Ingres, în primul 

rtnd mare pictor și numai in 
subsidiar interpret la vioară, era. 
de fapt mult mai mândru și mai 
pasionat de muzica sa decît de 
pictura ce i-a adus pe drept ce
lebritatea : motiv pentru care 
francezii numesc le violon 
d’Ingres — vioara lui Ingres — 
a doua ocupație, totdeauna pre
ferată prin opțiune, care pasio
nează cele mai diverse spirite. 
Oameni de toate Îndeletnicirile 
au simțit nevoia unei alte preo
cupări decît cea strict profesio
nală, uneori toterferentă aces
teia, alteori total diferită, aleasă 
anume pentru a transfera po
tența de sensibilitate, interes, 
investigare și în alte domenii. 
Așa face, de pildă, că Ecate- 
rina a II-a iubea matematic#© 
și antele plastice, că celebrul 
prelat și politician Mazarin era 
un rafinat cunoscător de pic
tură, că Einstein data la vioară, 
Churchill picta, sau că doctorul 
Schweitzer a fost și un excelent 
organist. înșiruirea nu poate fi, 
desigur, atotcuprinzătoare; dar 
cert e că adesea, această a doua 
nobilă pasiune a trezit și îndem
nul tezaurizării obiectului ei și 
astfel s-au născut colecționarii. 
Unei asemenea a doua pasiuni 
(dublată de pricepere, perseve
rență și, e drept, avere) de care 
au fost stăpâniți cardinalul Maza
rin, contele d’Angiviller, Ecate- 
rina a Jl-a, lordul Tate, dato
răm astăzi Luvrțil, Ermitajul, 
Galeriile londoneze. în România, 
cei cu adevărat stăpâniți de pa
siunea colecționărilor de valoare 
n-au avut totdeauna mijloacele 
materiale necesare și totuși, cîțiva 
dintre ei au izbutit cu prețul a 
maxi strădanii să ne lase colec
ții și muzee de real interes : pic
torul Aman, generalul Dona, doc
torul Minovaci, criticul Zamba- 
ccian, Și iată că astăzi imboldu
lui dat de vioara lui Ingres nu4 
rezistă scriitorul Victor Efti- 
miu, istoricul Vașiîe Ganarache, 
profesorul G. Oprescu, juristul 
George Buzdugan, poetul Mihai 
Beniuc, care colecționează de o 
viață întreagă obiecte de artă de 
autentică valoare.

Că această vioară a lui Ingres 
poate cânta în cele mai neînchi
puite feluri și poate întruchipa 
cele mai diferite modalități de 
tezaurizare a sunetelor ei, se știe. 
Câteva exemple vor încerca nu
mai să confirme: Radu Ne- 
culce, inginer din Ploiești, colec
ționează lucrări de galvanoplas- 
tie, un funcționar din București
N. Trohani manuscrise vechi, iar 
fiul său, student de istorie, mo
nezi ; ceferistul brașovean Alex. 
Bibac strânge numerele festive 
ale tuturor publicațiilor româ
nești apărute după primul război 
mondial; strungarul Trfest An
ton are 5000 de piese geologice, 
arheologice, numismatice; un 
profesor de geografie, A. Dumi
trescu, adună costume naționale 
din toate țările, iar un electrician 
mecanic Agarici Justin, aparate 
fotografice dinainte de 1900 
pînă azi ; actorul clujean Liviu 
Doctor, între altele, colecționează 
texte originale ale scriitorilor 
clasici români; G. Giurici, șofer, 
ceasuri muzicale și porțelanuri, 
începând din secolul XVI : 
Ilarion Albu din Brașov cântece 
și dansuri populare. Până aici 
aproape nimic neobișnuit. La o 
cercetare mai amănunțită însă, 
fantezia „în gen" apare într-ade- 
văr nelimitată, iar pentru „dile- 
tanți", dacă nu amuzantă, cel 
puțin ciudată: doi studenți din 
București, pe nume Fulger, adună 
ouă de păsări, iar un clujean, Ion 
Xantus, ciripit de păsări pe bandă

AUTOMUTILAREA
(Urmare din pag. I)

lare.ȘI după cum o dovedesc 
și numeroase exemple, nimeni 
nu se pricepe mai bine să 
profite de climatul inaugurat 
ici-colo de indiferenți decît 
indivizii certați cu morala. Din 
contra, cînd acești indivizi 
sînt înconjurați de oameni 
activi, intoleranți, care se con
sideră angajați în fiecare clipă 
în morele efort de înaintare, 
actele lor mai mult sau mai 
puțin antisociale, sînt împuți
nate, imediat sancționate.

Am la îndemînă un exem
plu tipic. Doi tineri, Gh. Pur- 
caru și N. Iordan au efectuat 
o spargere la un chioșc de 
lozuri în plic însușindu-și 
săculeții cu lozuri. „Hoții de 

noroc*  se retrag la casa lor, 

rămas neștearsă în mintea noas
tră, a tuturor ? Valoarea umană 
a acestei prețuiri izvora însă 
înainte de toate din exemplul 
personal, pe care fiecare din 
acești înaintași ni-1 dădea în 
fiecare zi și în fiecare ceas. Cei 
care sânt dascălii generației de 
astăzi, au și din acest punct de 
vedere o răspundere deosebit de 
mare. Exemplul personal, capaci
tatea, mereu sporită, de a răs
punde cerințelor fiecărei pro
fesiuni constituie un dement 

de magnetofon 1 Unii colecțio
nează legende, alții fluturi, unii 
anecdote despre oamenii cele
brii, alții cactuși (Vida Geza are 
câteva mii), ori cochilii de meld 
sau carapace de broaște țestoase, 
unii machete de avioane, alții 
flori cusute de mînă. Și, desigur 
în primul rind timbre. Dar, din 
păcate, nu în ultimul rând amba
laje de lame de ras, cutii de ți- 
8ări, creioane neascuțite (!) cărti 

e joc, șervețele de masă. O 
scrisoare din Cluj ne informează 
cu mândrie că într-o familie de 
funcționari, tatăl colecționează 
țigări, mama etichete de borcane^ 
pungi de zahăr, orez, scorțișoară, 
iar fiica în vârstă de 6 ani amba
laje de ciocolată. Excluzând pro
porțiile cadrului de preocupări, 
nu se poate spune că a 
rămas cineva fără treabă !

îndemnul de a colecționa in
teligent și fructuos pentru înnobi
larea preocupărilor și lărgirea 
orizontului trebuie pornit dintr-o 
meritorie pasiune, materializară 
în achiziționarea unor obiecte cu 
reală valoare artistică, științifică, 
documentară. Acest gen de 
pasiune, neimpusă de nimeni, 
se cuvine, credem, bine a- 
leasă cu atît mai mult cu 
cât adeseori ea se naște, sau mai 
precis, se creează, devreme, din 
copilărie sau adolescență. Cu atît 
mai mult cu cât ea cere o mare 
risipă de timp, energie, stăruință 
și chiar bani. Din păcate, multe 
anunțuri sosite la redacții pri
vind colecțiile unor tineri nu do
vedesc însă nici dragoste pentru 
artă sau știință, nici pentru na
tură sau folclor, ci, pur și simplu, 
dorință de a strânge cu tot di
nadinsul ceoa și anume, adese
ori fel de fel de mărunțișuri. 
Pasiunea pentru șervețele de 
masă, (de care sînt cuprinse 
unele eleve) ori pentru ambaD^ 
de lame de ras (proprie uneori 
multor studenți) seamănă grozav 
cu inexplicabila, inutila, dar mai 
ales inconștienta iubire a Titaniei 
din „Visul unei nopți de vară" I 
Adevăr verificat, dacă pasiunea 
de a aduna obiecte, nu are ca 
scop un plus de folos spiritual, 
ea se transformă imediat în ma
nie ce devoră timpul și exa
cerbează instinctul do proprie
tate. (Personajul principal din- 
tr-un roman de Moravia, un a- 
dolescent dezgustat de mediul 
meschin al familiei lui burgheze, 
are ca primă mișcare de protest 
față de aceasta, distrugerea co
lecțiilor lui de obiecte inutile, în 
momentul în care-și dă seama că 
fusese pus să le alcătuiască exclu
siv pentru a i se dezvolta simțul 
proprietății).

Desigur, e de înțeles pasiunea 
filatelică, fiindcă stârnește, în 
primul rind la tineri^ interes 
pentru -oele mai variate domenii 
ale culturii, desigur, e de înțeles 
pasiunea pentru arheologie, nu
mismatică, fiindcă atrage necesi
tatea completării cunoștințelor d<*-  
istorie, ca și cea pentru tot fe-^ 
Iul de aparate care stârnesc in
teresul științific, ca și cea pen
tru obiecte de artă, manuscrise, 
folclor, care rafinează simțul 
artistic; desigur înțelegem dra
gostea pentru natură a celor ce 
colecționează plantele și vietățile 
fiindcă âi obligă să alerge în 
aer liber pentru a Ie cunoaște 
și a le iubi. Dar merită 
oare să iubești ?i să cu
noști șireturi de ghete, pungi 
de orez, hârtii de lame, șervetele 
de masă când sînt pe lume atâtea 
biblioteci, săli de teatru și con
certe, stadioane și grădini ?

VIORICA TĂNĂSESCU

desfac biletele apoi pornesc 
să ridice banii pe lozurile cîș- 
tigătoare. Nu mică le-a fost 
mirarea cînd la semnalul ce
lui căruia i-au întins biletele 
oamenii din jur, de pe stradă, 
i-au imobilizat imediat. Făp
tașii au fost prinși de oamenii 
cinstiți care în orice împre
jurare sau postură s-ar afla 
nu pot tolera asemenea putre
ziciuni printre ei. Ei au con
siderat de datoria lor, așa cum 
trebuie să considerăm toți ca 
o datorie, acțiunea in numele 
legii, intervenția hotărîtă pen
tru a curma abaterile de la 
normele conviețuirii sociale. 
Îndatoriri ale omului față de 
om. Îndatoriri umanitare. 
Sancționarea indiferenților 
este de asemenea o datorie, a 
noastră, a tuturor.

sigur în formarea scării de va
lori a fiecărui tînăr. Și nu cred 
că mă înșel dacă afirm că chiar 
așa zișii „recalcitranți" dintro 
tinerii noștri nu rămîn definitiv 
insensibili la exemplul și capaci
tatea de dăruire a dascălilor lor. 
Cu o singură condiție: acest 
exemplu să fie autentic și per
manent, această activitate să fie 
la înălțimea misiunii sociale a 
maestrului. Altminteri, ajungem 
mai devreme sau mai târziu la 
trista oonstatare cu privire la 
falsa strălucire a unor profesori 
p® care o făcea în chip atît de 
dramatic „Unchiul Vania*  a lui 
A. Cehcv.

myw l'lfl^

S.UA
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BRAILA
Brăila, unul dintre impor

tantele centre urbane din țara 
noastră, împlinește 600 de ani 
de la prima atestare docu
mentară. Centru al industriei, 
al comerțului, al culturii și 
progresului, Brăila, și-a con
firmat dreptul de a fi consem
nată printre localitățile de 
frunte ale patriei noastre. Săr
bătorirea celor 600 de ani, 
ne-a prilejuit o vizită antici
pată în vechiul oraș.

Privilegiul comercial acor
dat negustorilor brașoveni de 
către Vlaicu-Vodă, la 1368, o 
foci cerut de aceștia prin șo
imi lor Dhnitrie Lepeș, trimit 
la domnul Țării Românești. 
Dar acest privUegtu comercial 
presupunea de fapt un comerț 
vestit și înfloritor.

Find istoriei te deapănă tn 
continuare : cronica orașului, 
de-a lungul celor șase secole, 
ateetă o vtațd «buciumatd ți 
nu de puține ori angrenată în 
marne evenimente ala țării 
eau epodi.

De înfrumusețarea ți în
zestrarea oragvMh de moder
nizarea ți progresul lui și-au 
legat numele oameni ca: loan 
Penaseu care înființează in 
1833 prima școală națională 
de ttăt, într-un local necores
punzător, cu •&< întunecoase 
ți dărăpănate. Dar mica 
școală a înfruntat anii, „cres~ 
dnd" tn marele liceu „Nicolae 
Bălcescu*  de astăzi. Același 
însuflețit animator va înființa 
tn 1838 prima tipografie, ger- 
menele modernei poligrafii 
brăilene contemporane. Din a- 
celeași îndemnuri, o altă per» 
tonalitate marcantă a istoriei 
orașului — Iancu Slătineanu 
— se ocupă de înfrumuseța
rea orașului, deschiztnd mi
nunata grădină publică la te
rasa Dunării — „Belvedere*  
și inițiind construirea „Monu- 
mentuluiu ți secularului parc 
înconjurător.

Expoziția documentară pe 
care o pregătesc*  cercetătorii 
Arhivei orașului va cuprinde 
peste 100 de documente origi
nale, printre care : actul origi
nal de „naștere" al Brăilei, 
aparținînd lui Vlaicu-Vodă; 
dosarul grevei din 1868 — un 
moment important al înce
putului mișcării muncitorești 
în țara noastră —; docu
mente ale însemnatelor eve
nimente din viața politică a 
orașului (1848; 1858; 1877), a- 
testînd continuu legătura cu 
momentele cruciale ale epocii; 
semnaturi — autografe ale u- 
nor personalități ca N. Băl- 
cescu, C. Bolliac, general Ma- 
gheru, Cristian Tell, I. H. Ră- 
dulescu și mulți alții.

Iar expoziția economică va 
oferi prilejul confruntării a- 
cestui trecut cu prezentul și 
viitorul orașului, aflat pe dru
mul unei puternice consolidări 
economice, prin industriali
zare și comerț.

★
Cine trece astăzi prin bă- 

trîna cetate de pe malul Du
nării este impresionat de iz
bitoarea tinerețe a sa: feno
menul profund, cuprinzînd 
toate laturile vieții orașului, 
este datorat în bună parte oa
menilor care trăiesc și mun
cesc aici. Tinerii Brăilei fac

totul pentru ca sărbătoarea o- 
rașului lor să corespundă 
bucuriei cu care este aștep
tată. La acțiunile de înfru
musețare a orașului participă 
într-un număr impresionant, 
pavînd străzi, sădind pomi și 
flori (500 de arbori și 22 mi
lioane de 
haina verde 
ca 128 ha.

Tovarășul 
Constantin, 
tetului municipal U.T.C. îmi 
spunea: „Ar fi greu tă puteți 
merge într-o zi în toate locu
rile unde muncesc tinerii no-

flori), pregătind 
a orașului pe cir-

Constantin N. 
secretarul Corni-

rui eîștigători vor susține pro
grame artistice, la Universita
tea populară — un curs spe
cial numit „Brăila 600**,  edi
tarea unei reviste festive, con
cursuri școlare și medalioane 
comemorative (M. Sebastian, 
Mihu Dragomir), timbre, cărți 
poștale și ștampile cu emble
ma evenimentului etc. etc. 
etc...

Este imposibil să transcrii 
tot ceea ce cuprinde carne
tul unui reporter; dar și mai 
greu va fi, sd te hotărăști să 
alegi manifestarea la care să 
participi; vei avea de optat

Uzina „Electroprecizia**  din 
Săcele are acum 20 de ani. Vîrsta 
multora din muncitorii care lu
crează în secțiile uzinei: vîrsta 
maturității și specializării, vîrsta 
concentrării și a rigorii. Munca e 
aridă, lipsită de spectaculos : un 
creier care gîndește. Efortul se 
măsoară în micronii preciziei.

Aici nu ai voie să greșești. Un 
motor miniatural, pe care îl ri
dici în palmă, devine inima unei 
mașini complexe; o împletitură 
fină — bobinajul — care se im
pune ochiului prin simplitatea si
metriei, implică înalta calificare 
a muncitorilor. Bancurile de lu
cru sînt mese cu aparate minia
turale : ai putea așeza rigla, com
pasul și ocularul microscopului. 
De fapt, acestea sînt incluse în 
procesul muncii la „Electropreci
zia**.

20 de ani spre perfecționare. 
Și în toți acești ani, urmărită 
cu exigența pe care o dă răs
punderea față de marca fabricii, 
— calitatea. Motoarele asincrone, 
echipamentul pentru autocamio
anele și tractoarele românești, au 
dai examene repetate pe piața 
mondială. Dacă în 1952 motorul 
asincron era exportat într-o sin
gură țară, acum produsele uzinei 
din Săcele corespund exigenței 
cumpărătorilor din peste 20 de 
țări. Etapele acestei opere rigu
roase (calitatea, perfecțiune la 
nivelul tehnicii mondiale) pot fi 
urmărite pe graficele, diagramele, 
schemele care sintetizează ceva 
din procesul gîndirii necesar, de-a 
lungul acestor două decenii.

Dar dincolo de aceste date 
statistice, de aceste bilanțuri ali
niate în cifrele anilor, rămîne vie 
lupta oamenilor, procesul de cre
ație, dezbătut etapă cu etapă, 
ceva din febrilitatea în pasiunea 
căutării perfecțiunii simțită ca 
un efort intim, al fiecăruia, spre 
desăvârșire.

Un întreg colectiv din secția 
motoare asincrone, condus de 
ing. șef Trifu, împreună cu teh-

SLA TINA
Muzeul este de acum gata 

să primească oaspeți. Clădi
rea întreagă și fiecare încă
pere seamănă cu o invitație 
nerăbdătoare să-și ofere sur
prizele. Intr-un loc, o copie 
veche atestă data la care e 
menționat, pentru prima dată, 
numele orașului într-un privi
legiu acordat de Vladislav 
Vlaicu negustorilor brașoveni: 
20 ianuarie 1368. Un alt do
cument e emis de voievodul 
Vlad VintUă în 1535 din „Ce
tatea de scaun*,  Slatina. Ora
șul devenise între timp reșe
dință domnească. Apoi alte fi

BrăOa

Slatina
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ștrî. La parcul Monument — 
unde se vor desfășura o mare 
parte a festivității ți a ser
bării — în fiecare după-amiază 
se lucrează; elevi, muncitori, 
funcționari — îți dedică tim
pul liber îngrijirii celor peste 
8 000 de puieți plantați, gazo- 
nări/i aleilor, pregătirii parcu
lui pentru sărbătoare. Și nu 
numai acolo: la faleza Dunării, 
la Lacul Sărat, pe străzi și bu
levarde, in zonele industriale 
sau de locuit — tabloul muncii 
patriotice este același.

Ar trebui mult spațiu ca să 
putem cuprinde tot ce se pre
gătește pentru aniversare. Să 
spicuim : în oraș se va de
limita zona fostei cetăți re
prezentând *!s  din teritoriul ac
tual al orașului, iar la intra
rea ei se va ridica o monu
mentală poartă, unde în ziua 
de 25 mai se vor întîlni — 
reeditând o pagină a trecutu
lui — negustorii brașoveni și 
cei brăileni. Un festival-con- 
curs „Tinerețea cîntă“, ai că-

intre demonstrații sportiva, 
solemnitatea dezvelirii bustu- 
rilor personalităților orașu
lui (P. Istrati, M. Filatti); in
tre sesiunile jubiliare de co
municări științifice (oameni 
de prestigiu ca Panaitescu- 
Perpessicius, Ștefan Bălan, 
Ed. Nicolau, sînt născuți la 
Brăila) și expoziții etnogra
fice, economice, documentare; 
între inaugurarea Muzeului și 
a expoziției de arte plastice, 
programele formațiilor artis
tice, pe estrade montate în di
ferite puncte din oraș și îm
prejurimi, între... și între...

Amănuntele ni le vor oferi 
însă festivitățile din cele două 
zile. Tinerii Brăilei (și nu nu
mai ei) au făcut totul pentru 
a onora parcă ceea ce M. Ko- 
gălniceanu afirma in 1889 des
pre portul Brăilei și despre 
Galați: „sint marii ochi ai 
României, sint plămînii Româ
niei**.

MARIANA DAVID

alte date și documente, rtn- 
durl scrise de multe mîini șt 
păstrate cu pioșenie pînă în 
zilele noastre nu atît drept 
devize, dt motive de mîndrie 
și respect față de înaintași. In 
1881 — cea mai veche între
prindere industrială: „fierăs
trăul cu aburu*.  Apoi un te
lefon, unul din primele, un 
aparat muzical mecanic. Și 
primele intenții de sistemati
zare a orașului spre sfîrșitul 
secolului 19: „planul de ali
niere asupra aranjării bîlciu- 
lui din 23 aprilie 1898 în ora
șul Slatina* 1.

...Cit a trecut de atunci P 
In fiecare zi, organizațiile 
U.T.C. raportează mereu alte 
acțiuni de înfrumusețare a o- 
rașului lor. Slatina se îndreap
tă spre vîrsta sa seculară, în
tinerită de mîinile harnice și 
grijulii ale tinerilor teșiți cu 
miile să întîmpine aniversarea. 
Pe dealul Grădiște au apărut, 
peste noapte parcă, aproape 
10 000 de arbuști. Autorii: ti-

neri de la Întreprinderea „Ol- I 
tul**,  de la I.R.T.A., elevi. Sta- ■ 
dionul a fost cîteva zile plin 
de un alt freamăt dedt cel 
al marilor competiții. Se a- 
flau acolo tineri de la Uzina 
de aluminiu, de la „Oltul**,  
din întregul oraș, pregătiți 
parcă să-l construiască încă 
o dată din nou. Localnicii nu 
s-au obișnuit încă cu noile 
zone verzi apărute pe calea 
Piteștiului, In jurul Uzinei de 
aluminiu, pe aleea Oltului și 
cine mai știe unde.

...Pe străzile orașului a um
blat și Ion Minulescu tn anii 
copilăriei și tn vacanțele șco
lare. Poetul romanțelor are a- 
cum aici, la muzeu, o vitrină 
cu cărți, cu fotografii, cu ma
nuscrise. Ca ți Dinu Lipatti, 
pianistul care a pornit de aici, 
din Slatina, să colinde lumea 
întreagă și s-o uimească cu ta
lentul său. Iar, ceva mai în
colo, o întîlnire neașteptată: 
Eugen Ionescu. Actul de naș
tere nr. 246 înregistrează pe 
copilul Eugen — Dimitris 

ieri, 13 noiembrie 
ora 8,30 dimineața".

13 noiembrie, ieri. Ce ciu
dat sună cuvântul acesta acum, 
după aproape 60 de ani I

...Ieri, elevii liceelor au par
ticipat la un concurs „Cine 
știe, câștigă**,  cu tema „Slatina 
de-a lungul veacurilor*.  S-o 
întrebat și s-au dat răspunsuri, 
aplauzele au răsplătit încă o 
dată pe cei ce au fost pre- 
miațl. Tot ieri, parcă a mai 
avut loc o nouă întîlnire între 
tineri și direct o rid Muzeului 
sau directorul casei de crea
ție. Alaltăieri — dar nu numai 
atunci — a mai fost o etapă 
a cupei jubiliare 600 de ani. 
Atletism, handbal, volei — tot 
ce nu putea lipsi dintr-o ase
menea întrecere sportivă. Car
navalul tineretului constituie 
de pe acum unul din cele mai 
mari puncte de atracție care 
concentrează în jurul său cu
riozitatea tuturor tinerilor. 
Dar, fiecare lucru la timpul 
său.

...în vara lui 1899 (la 7 
iunie ora 1,50 — precizează 
documentul), a avut loc o im
presionantă ciocnire între ță
rănimea răsculată și armată, 
în gara orașului. Ne imagi
năm : oameni căzuți în plină 
stradă, morți și răniți, gea
muri sparte, căciuli fără stă- 
pîni, ziare murdare, fumul 
negru al locomotivelor. Cu 
mare greutate armata a putut 
să-i risipească. Procuror Olt, 
Ionescu.

...Uzina de aluminiu arată 
ca și cum abia de cîteva zile 
s-a încheiat construcția. Stră
zile sînt curate, de parcă ar 
fi măturate din oră în oră. 
Vitrinele strălucesc la soare. 
Oamenii își zîmhesc unul al
tuia și câte cineva mai în
dreaptă inutil un colț de steag 
neastîmpărat. Orașul întreg 
e gata să-și întîmpine propria 
sa vîrstă. Iar toate acestea nu 
sînt decît cîteva din pregăti
rile care preced cele două 
zile ale festivităților, consa
crate împlinirii a 600 de ani 
de existență documentară a 
Slatinei.

D. MATALA

tate**,  în cîteva din limbile de 
circulație europeană. A-ți pune 
semnătura pe un asemenea certi
fica} este egal, ca importanță, cu 
a-i fixa emblema uzinei.

Tîrgurile internaționale de la 
Paris, Milano, Bruxelles, Leipzig, 
Tripoli, Izmir — au însemnat

de FLORENȚA ALBII

nologul șef Rîșnoveanu a studiat 
posibilitatea reorganizării acestei 
secții. Prin perfectarea unor agre
gate (pentru încălzirea prin in
ducție a carcasei motoarelor) și 
presarea statorilor se obține 
creșterea calității acestor produ
se ; totodată, pe aceeași suprafață 
a halelor, se produce de aproape 
cinci ori mai mult.

O serie de alte raționalizări, de 
modernizări tehnologice și ino
vații trecute prin studiul cabine
tului tehnic (cu: reducerea dio
delor redresoare de siliciu, ale 
altematorilor) se înscriu în seria 
acestor permanente eforturi ale 
colectivului uzinei pentru cali
tate. \

De la motorul asincron, cu care 
a debutat în industria grea uzina 
de la Săcele, se ajunge la o di
versitate de produse — de fapt, 
diversitatea specializării: în 1954 
începe să se execute echipamen
tul pentru autocamioane și trac
toare, pentru ca în 1962, într-o 
altă etapă a perfecționării, să se 
execute, tot la „Electroprecizia**  
echipamentul pentru pornirea au
tomată a tractoarelor. Medalia de 
aur, obținută de tractorul româ
nesc, la tîrgul internațional de la 
Leipzig este o 
se cuvine, în 
colectivului de 
zia**  — Săcele.

Congresul al IX-laa al

recompensă care 
egală măsură fi 
la „Electropreci-

I
I

I
I
i
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de CALITATE
analizînd situația din industria 
electrotehnică, rămânerea în 
urmă față de alte ramuri ale in
dustriei de mașini, avea să im
prime un nou ritm de dezvoltare 
și uzinei „Electroprecizia* .

Micșorarea greutății aparataju- 
lui, lupta pentru reducerea con
sumului de metal nu însemnau, 
neapărat numai economia de me
tal, obișnuita luptă pentru econo
mii din alte ramuri industriale; 
aici, reducerea greutății este di
rect proporțională cu efortul gîn
dirii, cu precizia și finețea lu
crării.

„In loc să exportăm muncă, 
gîndire vie, exportam metal, tone 
de metal**.

Dacă în 1950 consumul de 
metal era de 23,5 kg/kW, în 1967 
se ajunge la 11 kg/kW.

Reproiectarea în 1967, trece
rea de la stas la normele tehnicii 
internaționale (DIN) marchează 
acest salt spre calitate, intrarea 
în competiția la nivelul tehnicii 
mondiale.

O extindere considerabilă a uzi
nei — noile hale oare se cons
truiesc, în continuarea celor exis
tente — va marca o altă etapă; 
ea va însemna nu numai moder
nizarea uzinei, dar și o Unie teh
nologică nouă, un aparataj ultra
modern și o specializare crescută. 
In cursul acestui an, o parte din

muncitorii și tehnicienii uzinei 
vor participa la cursurile de spe
cializare și metodele noi de con
trol al calității, legate de noile 
produse care se vor asimila prin 
licențele halelor noi. Om și utilaj 
trec în permanență, prin același 
proces al calității, prin aceeași 
competiție continuă. Aici numai 
un anumit tip de motoare pot fi 
asincrone ; procesul de producție 
cere, la „Electroprecizia**,  o per
fectă sincronizare. Și iarăși, com
parația muncii în uzină, cu mun
ca unui creier, un creier omenesc 
din secolul tehnicii și științei, se 
impune.

Dar tot aici, la capitolul cali
tății, al perfectei sincronizări, pe 
care-l implică procesul de pro
ducție, trebuie remarcat și un 
neajuns. Este vorba de colabo
rarea uzinei de la Săcele, cu o 
serie de alte uzine furnizoare. 
Calitatea rulmenților, a fontei, a 
sîrtnei, a vopselelor și vaselinelor, 
trebuie să se supună aceleiași 
exigențe; repetatele cereri ale 
uzinei de la Săcele, uzinelor 
„Rulmentul**-Brașov  sau F.C.M.E. 
București, în privința sincroniză
rii eforturilor comune, nu au dat 
totdeauna rezultate ; un apel, și 
pe această cale, se impune, așa
dar.

De aid, fiecare produs pleacă 
însoțit de „certificatul de cali-

tot atîtea examene trecute cu cali
ficative bune. Urmările fiecărei 
„ieșiri în lume**  a produselor de 
aici au dus la creșterea numărului 
de comenzi. E firesc, deci, ca 
exigența „pîndarilor calității**  să 
crească din ce în ce. Este denu
mirea puțin ironică pe care au 
găsit-o muncitorii de la Săcele 
reprezentanților controlului tehnic 
de calitate. Tehnicieni, muncitori
— absolvenții unor școli medii 
profesionale, trecuți prin repetate 
școli speciale inițiate anume pen
tru controlorii calității, tehnicieni 
cu ani de experiență îndelungată,
— alcătuiesc împreună o rețea 
perfect organizată: rețeaua con
trolului tehnic de calitate. Lucia 
Ursuț, Ion Osvath, Aurel Cir st ea, 
Teodor Zama, Constantin Călin
— sînt numai cîteva din numele 
celor care iscălesc, cu toată răs
punderea, asemenea certificate 
de calitate. Cîteva cifre compa
rative, la acest capitol: dacă anul 
1966 înscria un procent de 2,3 
la sută rebuturi totale, anul 1967 
înscrie procentul de 1,14 la sută 
și, în continuă scădere, trimestrul 
I 1968: 1,04 la sută. Sînt cifre 
aparent infime. Dar unei uzine 
specializate într-un asemenea do
meniu, unei uzine a cărei marcă 
ajunge tn peste 20 de țări, nu-i 
este vermis nici acest procent. 
De altfel, măsurile caro au fost

Fete din orașul Tulcea

ANUL REVOLUȚIEI RE LA 1848

PE URMELE UNEI EMOTIO
' NANTE PAGINI DE ISTORIE
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I~.Totul a pornit de la scrisoa
rea pionierilor din comuna Ru- 
dăria. Ei făceau apel la colegii 

lor mai mari, elevi ai Liceului 
I „Eftimie Murgu“ din Timișoara 

să-i ajute in cunoașterea mai 
l multor amănunte din viața și 

activitatea marelui lor concetă- 
1 țean, revoluționarul Eftimie 
. Murga, întrucît în comuna lor 

s-au păstrat puține mărturii.
I Circulînd din mînă în mână, 

scrisoarea le-a ridicat liceenilor 
I o mare întrebare : „Ce știm noi, 
1 în plus față de ce ne oferă ma

nualul, despre Eftimie Murgu, 
figură marcantă a revoluției de 
la 1848, al cărui nume de rezo
nanță dă prestigiu școlii în care 
învățăm ?“ Elevii nu-și pun însă 
întrebări de dragul întrebărilor ; 
constatarea că știu puține des
pre cărturarul și revoluționarul 
care patronează cu numele său 
liceul a generat o frumoasă ac
țiune avînd aparent ca mobil 
acoperirea lacunelor din cunoș
tințe. Aparent, pentru că iniția
tiva de a reconstitui drumul 
străbătut de Eftimie Murga a 
fost însușită de organizația 
U.T.C. și conducerea liceului și 
astfel concepută îneît a oferit 
elevilor momente de înălțătoare 
trăire patriotică, de descoperire 
a unor pilde, demne de urmat, 
privind slujirea plină de devo
țiune a țării.

...începutul a fost făcut cu o 
excursie la Lugoj. Itinerariul 
obiectivelor care urmau să fie 
cercetate a fost stabilit după o 
studiere atentă a documentelor 
care vorbeau despre popasurile 
lui Eftimie Murgu în această 
parte a țării. La Lugoj a fost 
vizitat Muzeul municipal — 
unde se păstrează o copie după 
discursul lui Murgu în Dietă — 
după care un profesor de 
istorie din oraș i-a însoțit pe 
elevi pe Cîmpia Libertății, unde 
s-au adunat acum 120 de ani 
12 000 de cetățeni să-1 asculte 
pe înflăcăratul patriot. Elevii au 
mai fost la mormîntul lui Efti
mie Murgu, au notat datele pri
vind viața și activitatea sa de 
pe placa comemorativă. O parte 
din elevi, dotați cu aparate de 
fotografiat și de filmat au imor
talizat totul pe peliculă ; alții au 
notat cele văzute, au cules date 
și impresii pentru viitoare re
portaje ; cîțiva membri ai cer
cului de istorie s-au ocupat cu 
precădere de cercetarea docu
mentelor aflate în muzeu.

Un alt moment Important din 
activitatea lui Eftimie Murgu — 
stabilirea contactelor cu românii 
revoluționari din Transilvania

— i-a condus pe elevi Intr-o 
nouă excursie științifică Ia Alba 
lulla. Și aici, principalul obiectiv 
al atenției lor a fost muzeul din 
oraș cu exponatele și documen
tele care au păstrat peste un 
veac mărturiile luptelor revolu
ționare de la 1848. Fotografii, 
copii după documente, secvențe 
de film au devenit documentele 
cu care s-au întors elevii din 
excursie. între timp membrii 
cercurilor din școală, și-au con
tinuat activitatea : cei din cer
cul de istorie au amenajat o vi
trină cu exemplare din operele 
cărturarilor pașoptiști, ziare și 
reviste care vorbeau despre 
acest moment revoluționar și 
tot ei au pregătit referatele pe 
care aveau să le susțină în se
siunea cercurilor elevilor, închi
nată sărbătoririi acestui eveni
ment ; membrii cercului literar 
și ai celor artistice pregăteau 
serbarea care avea să încheie 
întreaga acțiune ; redacția re
vistei școlare aduna materialul 
pentru numărul consacrat anu
lui revoluționar 1848, La întoar
cerea din excursii au avut 
lucru fotografii șl cinefilii 
s-au ales fotografiile pentru al
bumul care rămîne printre do
cumentele școlii, s-a lucrat la 
filmul documentar care urma să

de

creeze funda’Iul viu, eonvinrl- 
tor din timpul serbării...

„Expediția elevilor liceului 
care poartă numele unuia din
tre revoluții marii pașoptiști s-a 
încheiat. S esiunea cercurilor» 
emoționantă prin amănuntele 
Inedite descoperite, a pus In va*  
loare pasLmîiea cu care au mun
cit elevii, ^perseverența și cuno
ștințele pe care le-au dobîndit, 
calități Inciispensabile unor au
tentici cercetători științifici, pro
fesiune la care aspiră mulți -din
tre ei. Iar serbarea școlară, des
fășurată în fața părinților și a 
colegilor din toate școlile /ora
șului, a fost — prin cîntecele, 
dansurile și montajul literar 
evocînd momentele revoluțio
nare — o manifestare de adinei 
vibrație patriotică.

La sfîrșitul expediției, scri
soarea pionierilor din Rudăria 
și-a găsit răspuns : pe adresa 
colegilor lor mai mici, uteciștii 
Liceului „Eftimie Murgu" au ex
pediat un alfonm care păstrează 
între filele sale, alături de ro
dul cercetărilor și ceva din pa- 
siunesi, dragostea și respectul cu 
care elevii s-au aplecat asupra 
uneia din cele mai. emoționante 
pagini ale istoriei patriei.

MAHIETA VIDRAȘCU

MUZICA
c u

CVARTETUL VOCAL
THE ROYAL KNIGHTS

Yoshiaki Matsukawa 
Kengi Yamashita 
Masaru Funada 

Joe Sasaki
uzinei (di- 
previn îrn- 
rulmenților

luate chiar în cadrul 
versele metode care 
bunătățirea calității ......... , _
și materialelor tuburilor de pro
tecție sau calitatea impregnării) 
sînt tot atîtea eforturi ale colec
tivului pentru sporirea calității 
produselor.

Se vorbește de precizia unor di
mensiuni infinitezimale, de acu
ratețea reperelor în contact cu 
rulmenții, de gradul de silențio- 
zitate a motoarelor ; termeni ab- 
stracți a căror importanță ți se 
impune, conducîndu-te spre ace
eași comparație a muncii de aci 
cu munca precisă de o mare 
finețe și rigurozitate a operațiu
nilor unui creier uman.

Sînt valorile cu care lucrează 
industria de azi: nu tonele de 
metal greu, nu mașinile care te 
zdrobesc cu volumul lor, nu 
mușchii atletici ai celor care tre
buie să le mînuiască, ci această 
muncă — gîndire vie, gîndire 
specializată, cum spunea ingine
rul Zaharescu; precizia și fine
țea muncii de ceasornicar, de bi
jutier și matematician, laolaltă.

De altfel, ținuta bobinatoarelor 
la mesele lor de lucru, a strunga
rilor sau frezorilor, lingă mașinile 
lor ultraspecializate, impune prin 
concentrare, nu prin sudoarea 
frunții de care a fost legată tot
deauna munca fizică.

Aici poți percepe, în acest do
meniu mai ales, saltul calitativ 
realizat în industria modernă, 
spre munca de creație și concep
ție, spre efortul gîndirii la care se 
ridică rolul muncitorului-tehni- 
cian.

Sînt, de altfel, tot treptele a- 
cestui proces de ridicare a calită
ții, un proces care poate fi urmă
rit, în cei 20 de ani ai uzinei, pe 
linia ascendentă a tuturor grafi
celor ; pe linia ascendentă, de 
asemenea, a cunoștințelor colecti
velor. Acel „certificat de calitate**  
care capătă semnificația unei di
plome de maturitate pentru 
„Electroprecizia**  — Săcele.

SOLISTA : Leiko Hayakawa 
și 

KANNO-QUARTET

Mitsuaki Kanno — pian 
Youichi Shiratori — baterie 

Hiroshi Kakizawa — saxofon și flaut 
Mitsuro Yokoyama — contrabas

(JAPONIA)

SPECTACOLELE VCR AVEA LOC LA BUCUREȘTI ÎN 
ZILELE DE 31 mai — 1, 2 și 3 iunie la SALA PALATULUI- 
LA CLUJ 4—5 iunie și la CONSTANȚA 7—8 iunie.

Pentru spectacolele din București, biletele se vind la Casa 
O.S.T.A.. Calea Victoriei 68—70, telefon 15.53.75. iar pentru 
cele de la Cluj și Constanța la Agențiile teatrale din locali
tățile respective.

FABRICA DE CONFECȚII SI TRICOTAJE 
BUCUREȘTI

Bd. Armata Poporului nr. 7
In perioada de Ia 10—30 iunie 1968 primește înscrieri pen 

tru Școala Profesională Ia specialitățile :

— confecții
— confecții
— tricotaje
— mecanici
— electricieni

țesături 
tricotaje

de întreținere

Doritorii se vor prezenta Ia sediul întreprinderii, prezen 
tind Compartimentului învâțămînt, următoarele acte :

— certificat de absolvire a 8 clase (original)
— certificat de naștere — copie legalizată de notaria 

tul de stat;
— certificat medical, microradiografie și analiza sin 

gelui ;
Examenul de admitere se dă la următoarele disci
pline :

— matematica — scris șl oral
— româna — scris și oral

Locul șl data examenului se va comunica la înscriere.



SCiNTEIA TINERETULUIPAGINA 6

UMOR • SATIRĂ f UMOR ► AVE/VTVRILE PROFESORULUI

Vaiile Bâran

Eu, în continuare, încă jos 
iscălitul (sus, nici o speranță 

vă rog 
din 
cu 

mo-

CONVERSAȚIILE

Prima conversație

B. se așeză pe un vcaun de răchită 
cu fața la soare. A. vrtfi să facă același 
lucru, adică să stea și .el cu fața la 
soare dar, în acest fel; n-ar mai fi 
putut urmări, cu toată atenția, poves
tirile lui B.

Comandară bacardi.
B. vru să înceapă, dar încă nu sosise 

chelner ița.
Pe urmă sosi.

— Ei, acum poți să-mi spui ! spuse A. din 
sondă.

— Pompierul a strigat „Foc“ și croitorii s-au 
repezit să-1 stingă, povesti B.

— De ce croitorii ?
— Acolo era un atelier, povesti B. Nu se știe 

cine a lăsat fierul de călcat în priză, fapt este că 
pompierul, observând fumul, și-a spus ca trebuie 
sa fie și focul, și a strigat. Și croitorii, fiind acolo, 
s-au repezit cu căldările. Era normal, nu ?

— Nu, vorbi sec A. Nu era de loc normal. Dim
potrivă. .

B. nu înțelese și își întinse gitul, semn că ar don 
să repete.

■»— Nu era de loc normal! repetă A. Dimpotrivă 
s-a creat un precedent cu totul neavenit.

— Nu înțeleg, mărturisi pe față B. și A. se 
simți obligat să explice mai pe larg.

— îmi pare rău, la ora asta s-ar fi cuvenit sa 
trecem la alt subiect, făcu el observația uitîn- 
du-se la ceas, dar mă văd obligat să-ți explic mai 
pe larg. După cum se știe, misiunea croitorilor 
nu este aceea de a stinge focul. Misiunea aceasta 
este a pompierilor. în consecința, pompierul du- 
mitale nu trebuia să strige „Foc !‘ spre croitori, 
ci spre colegii lui, adică spre pompieri. Lăsăm la 
o parte faptul că pompierul nici nu trebuia să 
strige. Lucrul acesta trebuia să-l fi făcut unul din
tre croitori, adică unul dintre croitori ar fi trebuit 
să fi observat fumul și să fi strigat „Foc !, Și 
abia după aceea să fi apărut pompierii și să-l fi 
stins, și nu cu căldările, ci cu o mașină specială. 
Asa s-a întîmplat întotdeauna, așa s-a petrecut și 
la incendiul Romei, și la alte incendii, literatura 
însăși a oglindit fenomenul în acest chip. Nu se 
poate ca așa, deodată, să vină pompierul dumitale 
și să răstoarne totul ! — se enervă A. Ceea ce po
vestești dumneata este o absurditate !

— Bine dar...
— Ceea ce povestești dumneata este o absur

ditate _ nu se lasă A. întrerupt — te rog foarte 
mult să repovestești.

B. repovesti.
— Un croitor, observînd fum la un fier de 

călcat a strigat : „Foc 1“ și pompierii au venit cu 
o mașină specială și l-au stins.

— Perfect! spuse A., și în clipa aceea dete 
sonda peste cap.

A doua conversație

Soarele se ridică mult peste blocuri 
șt B. spuse că ar fi mai bine dacă ar 
intra în cafenea, să scape de el. A. î» 
răspunse că, desigur, ar fi mai bine la 
umbră, dar s-ar putea să nu j.e locuri, 
și, plecînd, ar risca să le piardă și pe 
cele din grădină.

Rămînem aici, hotărî A. Povestește !
— Nu făcea nimic, povesti B. Trăgea targa pe 

uscat.
— Targa ?
— Vorba vine, se corectă B. dar A., căruia 

nu-i plac oscilațiile, ceru precizări :
— O trăgea sau nu ?
— Da.
— Păi atunci cum poți să spui că nu făcea 

nimic ? A trage o targă este pentru dumneata 
tot una cu a nu face nimic ?

— Pe uscat, adaugă B. A trage pe uscat!
— Cu atît mai mult ! se revoltă A. Nu-ți dai 

seama ? Aș vrea să te vad făcînd același lucru. 
Ia imaginează-ți !

— Ai drentate ! spuse B. Trăgea targa pe uscat
— Așa, da, îl aprobă. A. Dar e altceva, cu 

totul altceva. Nu sesizezi ?

în actuala viață), 
a-mi aproba demisia 
funcția de responsabil 
umorul din următoarele .... 
tive, bine întemeiate. Viața 
de umorist sau mai bine zis 
de achizitor de umor e cum 
nu se poate mai tristă și să 
vă explic de ce. Un oare
care umorist (el susține că 
de la virsta de 3 zile a fost 
o fjre foarte veselă) și-a 
descoperit talentul tocmai 
cînd eu am început sa mă 
ocup de umor. Și ce credeți 
că îmi aduce în fiecare zi ? 
Glume. Da. glume și nu o 
pagină două, ci 20-30 bătute 
la un rînd. Să vă redau una : 
„De ce n-are ursul coadă, 
lonescule ?**,  „Pentru că are 
vulpea una mare /" și așa 
mai departe. Ieri, de pildă, 
a venit la mine cu 40 de 
pagini cu glume
Prima, e drept, a fost bună, 
apoi 197 de bucăți erau o 
tragedie. Toți au rîs de 
mine : „De ce nu te-ai oprit» 
măi frate, la prima ?**  
nuiesc că știți de ce ? 
unde știam eu că nu 
sînt altele ? Și, apoi, 
ne-mi dă mie dreptul să .... 
trug un tînăr talent în plină 
afirmare, care în curînd îm
plinește 69 de ani ? Am mo
tive serioase cînd spun : 
plină afirmare. El a început 
să se afirme foarte frumos. 
Intîi mi-a adus o filă, apoi 
cinci și așa mai departe, 
progresiv, pînă a ajuns la 
80. Dacă mai rămîn o 
singură lună in această 
nefericită funcție mă aș
tept la o Enclicopedie a 
glumelor spuse în ultimii 
2 400 de ani. Nu mai târziu 
decît ieri mi-a spus că a 
descoperit el pe o piatră, 
cum ca Gingis Han a’fost o 
fire foarte veselă. De cîte 
ori omora pe cineva o făcea 
așa din glumă. Cred că ăsta 
e ceva rudă cu Gingis Han 
și are aceleași gînduri ve
sele cu mine. Nu putea pă
cătosul să descopere piatra 
cu pricina anul trecut ? Aș 
fi fost acum un om „la locul 
meu**.  Și atunci cînd eu, din 
motive de slăbire serioasă a 
spiritului de exigență vă 
prezint și unele asemenea 
„glume vesele**  dumneavoas
tră, tovarășe șef, fără pic de 
umor, îmi spuneți: Ce tova
rășe, noi scoatem o pagină 
de parastase și decese sau... 
Păstrează-i opera tovarășului 
pentru „ediția-postumă** .

Și cu caricaturile e o po
veste. Un cunoscut caricatu
rist, pentru că i-am respins 
niște creații, mi-a făcut un 
desen în care arăt așa... a 
călău, motiv pentru care, de 
atunci, toți îmi spun: mă-

celar sau căsăpitor de crea
ții... Pentru a vă convinge, 
anexez la prezenta demisie 
și caricatura care mi-a dis
trus viitoml de umorist, des- 
chizîndu-mi-l pe acela... de 
la Hala Mațache. In materie 
de caricatură mi se spune 
invariabil același lucru : „A-

DE-
ML

„bune".

Bă- 
De 

mai 
ct- 

dis-

- *■■■

firmă-i pe tineri!“ Așa am 
zis și eu: „afirmați-vă fra
ților, în caricatură. Nu mai 
învățați, nu mai munciți, ci 
faceți caricatură!“. Și de 
atunci vin la mine, mame 
cu desene ale odraslelor care 
nu au împlinit 2 ani și care 
desenează. De pildă, unul a 
vrut să deseneze o casă și a 
ieșit un scaun. Ei, spuneți, 
nu e vesel ? Mama susținea 
că în doi ani, fiul ei îi va 
avea în buzunar pe toți cari- 
caturiștii. Uitîndu-mă atent 
am văzut că „maestrul**  nu 
avea buzunare așa că toți 
caricaturiștii pot fi liniștiți. 
Un tînăr student la electro
tehnică, mi-a adus circa 
2 000 de desene create de el 
în timpul liber (mult timp 
trebuie să aibă) din care am 
reușit
Dînsul 
debuta 
am să

să nu rețin nimic, 
m-a amenințat că va 
la o revistă și atunci 
regret că nu am vă-

KAm Șl ALE ASISTEimil
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A treia conversație
Soarele deveni insuportabil. B. aproa

pe că scosese limba, iar A. se trase mai 
lingă zid și nu atît din cauza căldurii 
cit din pricină că, la masa vecină, îi 
atrăsese atenția unul care spusese ceva 
despre niște oi și acum se ridicase să 
plece.

— îl vezi pe cel care pleacă ? își întinse A. de
getul mare. Vorbește de-a-ndoaselea.

— De pildă ? — se interesă B. ștergîndu-și 
capul cu batista.

— De pildă, în loc să spună că o oaie și o 
capră avînd de trecut un rîu, capra l-a trecut înot 
ia/ oaia în zbor el a povestit invers.

— Adică ?
— Adică, după mintea lui, oaia și nu capra l-ar 

fi trecut prin apă !
— De necrezut! zise B. Și rîul ?
— Ce-i cu el ? Rîul mergea.
— A. da, riul mergea. Mergea pe albie, ca și 

oaia... vorbi B, în șoaptă, mai mult ca pentru el. 
Dar A. îl auzi :

— Cum ca și oaia ? Ca și capra ! preciză A.
— Pardon. Ca și capra.
— Și nu pe albie. Peste albie 1
— Peste albie ? se miră B.
— Adică — explică A. — rîul mergea într-o 

direcție să zicem, la vale, iar capra peste direcție, 
adică, peste albie.

— Atunci înseamnă că zbura !? îi veni lui B. o
idee.

— Nu zbura. Trecea de-a dreptul prin apă, 
cum o să zboare ?

— Dar cine zbura ? Parcă zbura cineva ? 1 
întrebă rugător B. și A. îl dumiri :

— Cioara.
— Cioara ?
— Sigur că cioara ! Ia gîndește-te.
— A, da, ai dreptate. Cioara zbura ! Sigur că 

da. Cioara ! se dumiri A. de-a binelea.

In fața dedicațiilor
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Desen de OCTAVIAN COVACI

• Un automobilist 
„coșește" 7 persoane, 
ciocnește 3 mașini, 
trimite un camion 
într-un pom si ter
mină cursa sa nebu
nă distrugînd o vitri
nă. 3 zile după aceea, 
deschide un t 
Este pe un pat 
spital si vede 
doctor în halat 
aplecat deasupra

— Cum e. doctore? 
îl întrebă el.

— E bine, am re
zultatele : se află 
puțin singe în alcoo
lul dv...

ochi, 
de 
un 
alb 
lui.

— Atunci, am stri
vit preotul...

• Un automobilist 
lovește un om care 
traversa strada. II 
ridică, scuzîndu-se :

— Iertati-mă ! De 
20 de ani de cînd 
conduc este pentru 
prima oară cînd mi 
se întîmplă asta !

— Ei, eu. de 40 ani 
de cînd merg, 
prima oară cînd 
tac o mașină !

este
a-

r?i• Un scoțian 
învață soția să con-

ANECDOTE CU • I •

AUTOFIODILIȘTI
• Pe autostradă, 

un tio intră într-un 
pom cu 200 km/h. în 
fracțiunea de secun
dă următoare el se 
găseste în fata lui 
Sf. Petru într-o sta
re hazlie : cu capul 
sub braț, cu picioa
rele încolăcite în ju
rul gîtului. Sf. Petru 
îl privește si spune :

— Ce doriți ?
Și celălalt, 

mină feroce :
— Să-1 văd pe Sf. 

Cristophe. am să-i 
«pun două vorbe I

ducă. Mașina coboa
ră pe o pantă și, de
odată. frînele o lasă.

—Dumnezeule, spu
ne soția, nu mai pot 
să mă opresc. Ce-i 
de făcut ?

— Păstrează-ti sîn- 
gele rece, spune so
țul. si, încearcă cel 
puțin să strici ceva 
oare să fie ieftin..

CU o

I

• Un camionagiu 
se prezintă la poli
tie :

— Aveți vaci ne
gre prin împreju
rimi?

— Nu.
— Dar cal negri ?
— Nu.
— Dar cîini mari 

negri ?
— Nu.

• într-un Jaguar, 
un om puțin cher- 
chelit. urmează un 
camion de 12 t, pe 
care scrie : frîne pu
ternice. La un stop 
roșu, camionul frî- 
nează brusc si natu
ral, Jaguarul intră 
frumos în el. Șoferul 
de pe camion co
boară. se apropie de 
omul din mașina fă
cută armonică si 
spune :

— Ei, cum faci 
să te oprești, cînd 
nu «înt în fată ?

I
I
I
I
I

I
I
I
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I
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zut în el maestrul care înce
puse să se nască (nu se năs
cuse încă).

Cu umorul negru e altă 
poveste. Unii îi spun negru, 
aiții cenușiu, eu însă îi spun 
beznă; nu se vede și nu se 
înțelege nimic. Iată cum se 
termină o schiță de acest 
gen : „S-ra suit în elicopter 
și de la 2 000 de metri a 
sărit fără parașută și de a- 
tunci e așteptat să cadă pe 
pămînt**.

Lucrul care mă roade cel 
mai mult este că de cînd mă 
ocup de umor nu mai știu 

Ssă spun ce meserie am.
M-a întrebat mama odată 

eu cu ce mă ocup... Cu u- 
morul i-am răspuns. „Adică 
ce faci ?**  „Scriu lucruri ve
sele și oamenii rîd“. „Adică 
cum ? Să rida cineva de 
munca ta ?** s-a intrigat 
mama...

Pentru toate aceste motive 
vă rog să-mi aprobați demi
sia din munca de responsabil 
cu umorul și sa mă reparti
zați la... poezie.

cu deosebit respect
GH. NEAGU

P. S. M-am întâlnit cu un 
umorist care acum se ocupă 
de poezie. Toată ziua citește 
versuri. Iată o poezie pri
mită de curînd : ,.Sâ vii iu
bito între vii / Să prindem 
amîndoi scatii / Din scatii 
nimeni n-o să guste / Căci 
îi vom pune pe lăcuste."

Nu v-am spus eu : la poe
zie, e altă viață»

M. ALEXANDRU, telefonist, 22 
de ani, Constanța : In scrisoa
rea pe care ne-ați trimis-o ne 
destăinuiți gîndurile și senti
mentele deosebit de frumoase 
pe care le nutriți față de prie
tena. dumneavoastră. Dar ne 
împărtășiți, totodată, și mîhni- 
rea că e grozav de supărăcioa- 
să și că e în stare să se îmbuf
neze din orice „fleac**.

Nu știm care sînt celelalte 
motive care o determină să se 
necăjească, dar cel la care vă 
referiți nu ni se pare chiar un 
„fleac**.  E adevărat, i-ați făcut 
un cadou frumos. Totuși, dedi
cația n-a fost cea mai potrivită. 
De altfel, recunoașteți singur a- 
cest lucru, dar socotiți că de
dicația este, în fond, o „baga-

J.L

J

O

Motto: „întunericul se 
propagă cu viteza luminii“ 

(din „Istoria secretă 
a Babylonului**  de A. 
Baranga, operă neter
minată și, ca să fim 
sinceri, nici măcar în
cepută).

Stropha intră în biroul 
profesorului și-l găsi într-o 
stare de neliniște gravă. 
Umflat la un ochi, savantul 
se plîngea — probabil nu 
fără temei — de dureri a- 
cute. Avea un ulcior la 
pleoapa superioară a ochiu
lui stîng și suferința asta 
îi dădea o înfățișare jal
nică.

Jalnică și ridiculă, gîndi 
în sinea sa Stropha, dar își 
cenzură subit impresia și 
sentimentul.

— Să chemăm un doctor, 
opiniă cu glas tare asisten
tul. Un specialist, un oftal
molog.

— Pentru ce ? se înfurie 
Katta. Ca să mă intoxice cu 
medicamente ? Nu, dragul 
meu, nu mă pretez la 
această farsă inutilă. De la 
bătrînul Hypocrat încoace, 
medicina a involuat siste
matic. Pe vremea lui exis
tau sănătoși și bolnavi, azi 
nu întîlnești decît bolnavi 
evidenți și pacienți pre- 
zumptivi: ] urnea e în ago
nie. Și, zicînd aceste cu-

d« Aurel Baranga

vinte profesorul Katta se 
îndreptă spre camera de 
baie fără să-i treacă însă 
pragul. De altminteri, 
Stropha observă că savan
tul face acest drum în mod 
organizat : pînă la baie 
și înapoi, dar intimi
dat, ezită să întrebe care 
putea să fie rostul acestei 
stranii excursii.

— Orgeletul, adaugă sa
vantul, numit popular ul
cior, pretinde și impune un 
alt tratament.

Era, cum am uitat, dintr-o 
nepermisă 
menționăm, 
neața.

— Și ce
vreți să urmați, maestre ?

— Cum, nu observi ?
— Nu.
— Eram sigur. îl duc la 

apă, trebuie să spargă. Stro
pha, nu uita înțelepciunea 
milenară, verificată a pro
verbelor !

Și, intr-adevăr, pe la ora 
zece și jumătate se auzi un 
zgomot asurzitor : ulciorul 
crăpă, spre stupefacția a- 
sistentului, ispre disperarea 
profesorului.

— Ai văzut, Stropha, 
te-ai convins ?

— Da, maestre.

neglijență să 
ora nouă dimi-

alt tratament

— Nu de ulcior vorbesc. 
De infernul în care trăim.

Stropha nu știa la ce se 
referă în acea clipă savan
tul. Ca să nu facă vreo gafă, 
se abținu să întrebe, lăsîn- 
du-1 pe profesor să-și con
tinue, neturburat, monolo
gul.

— Mă refer la infernul 
zgomotelor care ne încon
joară. Trăim tiranizați de 
explozii. Materia noastră 
cenușie e supusă unui ase
diu permanent, celula ner
voasă, pur și simplu, bom
bardată. Și toate astea 
fiindcă urbanistica modernă 
stă pe niște baze false: 
orașele ar trebui clădite la 
țară unde e o liniște exem
plară, iar satele la oraș, ca 
să beneficieze și sătenii de 
binefacerile civilizației. Ai 
înțeles, în sfîrșit, Stropha ?

— Da, maestre.
— Atunci, să încercăm să 

facem o nouă hartă a lumii. 
Și, ca de obicei, Katta se 
apucă febril de lucru.

— Ar trebui să anunțăm 
descoperirea, îndrăzni, în
tr-un tîrziu, asistentul.

— Nu, Stropha! Să ră
mînem modești. Dăcă se 
poate chiar anonimi. Fiind
că ține minte de la 
mine : zgomotul nu face 
bine, iar binele nu face zgo
mot.

Și odată rostit aforismul, 
Katta se adînci în muncă, 
în timp ce Stropha se în
treba cum...

(va urma).

In epoca de piatră muzica nu 
era de loc ușoară...

telă“. Ei bine, n-aveți dreptate ! 
Cele cîteva rînduri 
țese un dar oferit cuiva sînt, 
de multe ori, mai 
decît darul în sine.
punem că îi oferi cuiva o flo
ricică. un trandafir micuț și fi
rav. Rîndurile care îl însoțesc 
pot face însă din ei o adevă
rată grădină... „Iubita mea, pri
mește acest trandafir frumos și 
gingaș ca și făptura ta ce mi-e 
atît de dragă**.  Puteai să-i tri
miți 15 ghivece cu mușcate, 
dacă-i scriai: „Udă-le iubito, să 
nu se ofilească! Nae“, tot de
geaba ! Chiar de i-ai fi oferit 
întreaga seră Popești-Leordeni.

Așadar, dedicația e foarte 
importantă ! Un tînăr i-a cum
părat iubitei, de ziua ei, un 
elefant cioplit în lemn de 
bambus... Alături a scris : „Dra
gă Lala, primește acest dar de 
la logodnicul tău care reprezin-

care înso-
importante
Să presu-

...Iar publicul, avînd o slabă 
pregătire muzicală nu-i gusta 

frumusețea...

CUR

tă un elefant ce-ți poartă noroc. 
Georgică**.

Am citit odată, întâmplător, 
și o dedicație pe o carte : „Dra
gului meu Vasilică îi ofer aceas
tă carte să-i amintească de prie
tenia mea, care deși costă nu
mai opt lei, e foarte groasă și 
frumoasă și ori de cîte ori 
are s-o citească să-și amintească 
de dragostea ce i-o port și să 
nu-i îndoaie colțurile. Cartea e 
de la iubita ta Mioara, pe care 
ți-o dau legată cu panglică 
bleu, cum îți place ție**.

Uneori, în rîndurile unei de
dicații se ascunde și altceva. 
Iată o exemplificare din partea 
unui soț foarte... atent: „Scum
pa mea soție, cu ocazia celui 
de al zecelea mărțișor pe eare-l 
petrecem împreună am vrut 
să-ți cumpăr un purceluș care

despre 
meu, 

atît de 
m-am 

și

POST SCRIPTUM LA...

să-ți aducă mult noroc, dar 
n-am găsit, așa că dm luat un 
cocoș pe care să-l gătești așa 
cum știi numai tu, puiculița mea 
scumpă și vrednică. Tase".

Dar ce părere aveți 
aceste rînduri: „Dragui 
pentru că știam că-ți vin 
bine cravatele albastre,
gîndit să-ți fac o surpriză 
să-ți cumpăr si eu un ac care 
se asortează grozav la toate cra
vatele tale albastre. Să le porți 
sănătos, iubitule ! Mimi**.

La o onomastică cineva a 
adus o tavă pe care gravase ur
mătoarele rînduri: „Vă dăru
iesc această tavă din toată ini
ma. Asemenea tăvi se fac la noi 
la cooperativă și costă o sută 
lei lucrul cu materialul clien
tului. Lunea si miercurea după- 
amiaza închis. La muiți ani !**

...Desigur, toate acestea nu vă 
vizează direct pe dumneavoas
tră. Am ținut însă, în mod deo
sebit, să insistăm ceva mai mult 
pentru a vă face să înțelegeți 
că dedicația nu trebuie ignora
tă. Iertați-ne, în orice caz, di
gresiunile !

Nunta
ORIZONTAL : 1. A scris 

poezia antimonarhică „NUN
TA DE ARGINT-, — Loc de 
desfășurare pentru „NUN
TA LA CASTEL" de Suto 
Andras. — 2. De ziua nunții 
tale-țHscriu. — Organizatorul 
olimpic al Nunții (pi). 3. O- 
menești — ți fac tetei nunta
— 4. Calapod — „Mireasa" 
din Dobrogea (pl). — Rîu țn 
U.R.S.S. 5. In salon ! — Mi- 
resele sînt posesoarele unor 
noi... de stare civilă (sing). — 
Oraș în Canada 6. — Fetele 
care însoțesc mireasa la cu
nunie (reg.). — Sanda Norea- 
nu. 7. Comună în Franța — 
A vuî — Monedă veche. 8. 
Soțul înainte de nuntă — A 
te căsători 9. In stor! — Curs!
— Canoie ! — La șatra ! — 10 
Pictor englez, autorul tablou
lui „LUNA DE MIERE A 
REGELUI RENE" — In viață 
11. In pahar! — Blănl — 
Posezi 12. Se cere Înaintea 
nuntii. — Autorul poeziilor 
„MIRELE" „MIREASA*  „LO
GODNA" și „NUNTA".

LEUL Șl ȘOARECELE
Șoarecele ascultă în tăcere 

cuvintele de recunoștință ale 
Leului, pe care tocmai îl scă
pase din plasa furnizorului de 
vedete exotice pentru spec
tacolele de circ. Maiestatea Sa, 
regele animalelor, îi făcu multe 
și gigantice promisiuni de vii
tor. Rozătorul ar fi preferat o 
unică și măruntă bucată de 
brînză în prezent. Dar ca orice 
minuscul creditor al unui ma
juscul debitor, Șoarecele nu 
avea ce face : se hotărî deci să 
adopte o poziție de așteptare 
activă, urmărind personal, pitit 
după tron, modul cum își va 
respecta suveranul promisi
unile.

Inapoindu-se la palat, Leul 
convocă imediat pe primul 
său sfetnic, Tigrul, care fier
bea de furie înăbușită la gîn- 
dul că scăpase minunata ocazie 
de a pierde un monarh și de a 
cîștiga un tron. „Lasă că-1 
aranjez eu pe blestematul ăla 
de Șoarece, vedea-l-aș pe o 
masă de laborator la catedra 
de fiziologie", își spuse el. Ceea 
ce nu-1 împiedică, firește, să 
se prosterneze la labele dina-

de Nlcolae Minei

mult

poi ale Leului, exprimîndu-și 
marea lui bucurie că-1 vede 
pe rege teafăr și nevătămat.

— Analele leonine vor con
semna cu litere de foc măreața 
Voastră faptă, Sire, glăsui cu 
emfază sfetnicul cel tărcat. 
Cînd ați sfîșiat plasa cu ascu- 
țiții Voștri canini...

Leul tuși încurcat:
— Hm... Da... Din păcate, n-a 

fost chiar așa, dragă Tigrule. 
De fapt, nu eu am sfîșiat plasa. 
A ros-o Șoarecele.

— Șoarecele ? rosti cu un 
aer scîrbit și neîncrezător Ti
grul. Nu se poate ! Șoarecele ? 
Pfui !

— Da, spuse abătut Leul. Nu 
prea sună frumos, dar...

— Nu prea sună frumos, 
Sire ? Sună oribil ! Parcă ci
tesc în letopiseț : „Și atunci pe 
preamăritul nostru crai slobo- 
zitu-l-a din strînsoarea capca
nei scîrnavul bot al roadeca- 
șului...“

— Taci, taci, dragă Tigrule ! 
suspină Leul, luîndu-și capul 
lui mare în labe.

Dar sfetnicul mai avea ceva 
de spus.

— Sire, îmi îngădui să emit 
o ipoteză. Nu cumva de data 
asta Vă înșeală fidela Voastră 
memorie ?

— Cum adică ? întreabă 
dumerit regele.

— Foarte simplu. Uitați 
de tare ați zguduit plasa, 

înainte de a veni prăpă- 
de Șoarece ? Uitați cum 
înfipt colții în ochiurile

ne-

cît 
cu

rețelei ei perfide? Uitați cum 
ați rupt-o în atîtea locuri și 
cum era gata-gata să leșiți, 
cînd a apărut stîrpitura aia 
cenușie ?

— Da, da, ai dreptate, spuse 
gînditor regele. Acum îmi 
amintesc... Chiar așa... Am zgu
duit... Am înfipt... Am rupt... 
Am ieșit... Așa e, gata-gata și 
am ieșit!

— Vedeți, Sire ? Eram sigur 
că așa s-au întîmplat lucrurile. 
Din nefericire...

— Ce nefericire, Tigrule ? 
ripostă țanțoș regele. Așa a 
fost. Așa va scrie și în leto
piseț.

— Din nefericire, reluă răb
dător sfetnicul, există cineva 
căruia i-ați dat impresia gre
șită că V-a salvat viața.

— Șoarecele ! exclamă Leul.
— Șoarecele ! confirmă Ti

grul.
Se făcu tăcere. Regele își 

scărpina enervat coama.
Sfetnicul, cu ochii lui galbeni 

ațintiți asupra tronului, torcea 
gros.

— Cunosc pe cineva care 
ne-ar putea sugera o soluție, 
spune într-un tîrziu Tigrul.

— Zău ? întrebă repede Leul, 
ridicînd interesat capul.

— Da. E un expert în aceste 
probleme.

Auzind numele expertului, 
Șoarecele o rupse la fugă spre 
cea mai adîncă ascunzătoare 
pe care o avea în palat. Căci 
cel pe care Tigrul îl găsea po
trivit' pentru a soluționa 
această problemă nu era altul 
decît Cotoiul.

ION MUSTAȚA

— Cum se va descurca el în 
provincie, cirul a studiat numai 
fenomenele cerești din Capi
tală ?!

Desen de G. BADEA

Romb
Orizontal și vertical : 1). A- 
pare a doua în... scenă ! 2)
„...mascat" de Verdi. 3). Per
sonaj feminin din drama isto
rică „Apus de soare". 4). Dra
maturg român contemporan. 
5). Cel mai mare dramaturg 
român. 6). Trasată. 7). Aprin
de. 8) Balaur din basmele ol
tenești. 9. Este.

TOMA MICHINICI

— Mozart, pentru „NUNTA 
LUI FIGARO*  — și Ofen- 
bach pentru „NUNTA CU 
LAMPIOANE 3. A pictat 
„PETRECERE CU LĂU
TARI" — Autorul baletului, 
„NUNTA ȚĂRĂNEASCĂ" — 
4 Personaj din opereta „IN- 
TlLNIRE CU DRAGOSTEA" 
de Kirculescu — Bivol asia
tic —■ Oraș în Belgia — 5. 
Poartă numele premiului pri
mit în 1938 de P. Constanti- 
nescu pentru compoziția 
„NUNTA IN CARPAȚI" ! — 
Numărul nurorilor într-o po
vestire de Ion Creangă — 6. 
Munte! — Oraș în Japonia — 
Nuntașe la „MIORIȚA" 7. — 
Diviziune administrativă da
neză — Autorul povestirii 
„INVITAȚIE LA NUNTĂ" — 
Sport— 8. Epitaf — A căsă
tori 9. Vehicul — Orășel în 
U.R.S.S. — Exclamație — 10. 
Autorul poeziei „CĂLIN" 
care se încheie cu o nuntă 
ca-n povești. — Animată 11. 
„MI-AM SCRIS PE... DRA
GOSTEA" cîntec de Th. Sibi- 
ceanu — încununarea dra
gostei 12. Culoarea codrilor 
lui Eminescu din poezia 
CĂLIN — Sînt oferite tine
rilor căsătoriți.

Cuvinte rare: NEM, RAON. 
RAE, ARNI. SPA. ATSI. 
SNO.

LIVIU NOVAC

scenic
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Prezentarea scrisorilor de acreditare *

La 24 mai 1968, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Japoniei în Republica So
cialistă România, Toshio Mitsudo, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare.

Cu această ocazie, ambasado
rul japonez și președintei© Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
au rostit cuvîntări.

După ceremonia prezentării

de către ambasadorul Japoniei 
in Republica Socialistă România

scrisorilor de acreditare, președin- @ 
tele Consiliului da Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
oordială cu ambasadorul japonez, 
Toshio Mitsudo.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare și la con- @ 
vorbire au participat Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat și George Macovescu, prim- @ 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Ambasadorul Japoniei a fost în- W 
soțit de membri ai Ambasadei.

Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către ambasadorul

in Republica Socialistă România
Vineri, 24 mai 1968, președin

tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Islanda la Bucu
rești, Oddur Gudjonsson, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare.

Cu acest prilej, ambasadorul 
Oddur Gudjonsson și președintele 
Consiliului d© Stat, Nicolae 
Ceaușescu, au rostit cuvîntări.

între președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și am
basadorul Republicii Islanda, Od- 
dur Gudjonsson, a avut loc apoi 
o convorbire cordială.

La ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare și la con
vorbire au participat Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de
Stat, și George Macovescu, prim- a 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

AVANCRO-
N I C A LA 
PENULTI- 
MA ETAPĂ

6 COMBATANȚI DESPRE
TITLU

Redactând ob!*nulU  avanoronlo*  reporterul era ebllrat, Inevi
tabil, să apelete la «upoilțil : „daci Jucătorii se vor «trădai...*,  
„dacă echipa va lupta...", „daoă..." mereu „dacă". Conditional, 
oare, evident, depinde numai și numai de Jnoătorl. Ce ne împiedi
că, atunci, să le dăm chiar lor cuvîntul 7 I

EMEBIC JENEI — oăpltannl 
echipei Steaua :

— Deocamdată mal discutăm 
în principiu, după calculul hîr- 
tiel. Meciul de duminică ar putea 
spune totul sau aproape... Ori
cum, este la fel de greu ca și cel 
cu Progresul. Adversarul care... 
vine este mai dificil decît cel pe 
care l-am învins. Dar opinia 
mea este de data aceasta catego
rică : vom cîștlga. Evident, și ti
tlul de campion. Cînd spun a- 
ceasta mă gîndesc nu numai la 
cele 2 puncte avans, ci mai ales 
la potențialul de care dispune 
acum echipa noastră — un puter
nic ascendent moral șl o anumi
tă constanță în această dispută 
— element Ignorat în edițiile 
precedente. îmi permit să fiu ca
tegoric și în ceea ce privește 
zona retrogradării. Candidate si
gure : A.S.A. și Steagul roșu. De 
ce 7 în ultimul ceas, la finiș, e 
greu să refaci handicapul.

ION BARBU — căpitanul e- 
ehlpel F. C. Argeș :

—- După un tur da forță, echi
pa noastră s-a văzut, nesperat 
lansată în cursa pentru locul 
întîi. Antrenamentele intense au 
făcut ca jucătorii să se prezinte 
obosiți la începutul returului. Nu 
trebuie uitată pierderea Iul Ioa-

chim Popescu, care ne-a dere
glat apărarea. Apoi, fascinația 
locului întîi ne-e făcut să abor
dăm toate partidele din deplasa
re cu trac, crispați.

Petrolul este un adversar 
foarte dificil. După victoria de la 
Oluj ne-am recăpătat fosă, în
crederea în noi. Avem nevoie de 
cele două puncte ca de aer, dar 
și de golaveraj. Așa cL.. Sper 
însă, în 34 de puncte care să ne 
dea dreptul la revanșa cu 
Ferencvaroa.

REMUS CIMPEANU — căpita
nul echipei Universitatea-CluJ t

Meciul de duminică cu Steaua 
e greu, dar ne vom vinde scump 
pielea. Adică, sîntem hotărîțl să 
obținem „ceva". Nd însă, în de
trimentul jocului. Am privit a- 
cest campionat ca pe o uvertură 
la competiția anului viitor, cînd 
vom sărbători 50 de ani de exis
tență a echipei. De salvat, ne 
vom salva în mod sigur. Mă ba
rez pe calitatea jocurilor anterl-

PELE
Aplicații comune de comandament și stat major

pe teritoriul Poloniei și al Cehoslovaciei ® CROSUL TINERETULUI rilor

ȘI RETROGRADARE
oara, pe starea de spirit actuală 
a echipei. Sîntem însă aproape 
de cristalizarea formației. Cu Di
namo București — ultimul meci 
pe care îl vom juca acasă — 
am făcut întotdeauna partide 
frumoase, atît ca joc cît și sub 
aspecțul rezultatelor. Mă înțele
geți. nu 7

VIOREL MATEIANU — căpi
tanul echipei Progresul i

Vom evita barajul. B drept, 
dispunem de un bagaj de puncte 
(22) cam ușurel, dar ori cît ar 
părea de paradoxal, ne putem 
salva cu... golaverajul Acum, 
mal.mult ca oricînd, calculăm: 
încă două puncte șl bine înțafles 
să nu desumflfim acest colac de 
salvare.

Despre partenerii de suferin
ță ? Au șanse șl cred că ne vom 
revedea în A cu cele două „U“ : 
Craiova și Cluj. Din cazanul cu 
aburi nu-1 v&d scăpați pe fot
baliștii formațiilor A.S.A. Tîrgu 
Mureș și Șteagul roșu. Deloc mai 
ușoară suferința steliștilor, deși, 
la Ploiești — unde șl anul trecut 
s-a jucat cartea cea mare —- 
vor putea primi cununa cu lauri.

Dar pronosticurile au o viată 
scurtă, cam tot atît cît se joacă 
un meci de fotbal: 90 minute.

GA VRII*  RAK8I — eăpitanel 
echipei A.S.A. Tg. Mureș.

Evoluția slabă a echipei în re
tur a fost determinată și de pre
gătirea în condiții uneori „obiec
tive*  care nu se ridică la nivelul 
diviziei în care ne aflăm... Adi
că, calitativ se Impunea o in
struire metodică, științifică, su
perioară. Apoi, automulțumirea, 
dar și unii care numai cu o per
severență deosebită se pot men
ține. Apoi am luat prea ușor re
turul. Acum, cuțitul ne-a ajuns 
la os. Abordînd meciul de la 
București cu toate forțele, așa 
cum de altfel putem, sperăm un 
rezultat de egalitate. în ceea ce 
mă privește vreau să fiu în nu
cleul care mobilizează la maxi
mum resursele băieților. Despre 
ultimul... asalt T Indiferent de 
rezultatul meciului cu Dinamo 
București cel cu echipa brașo- 
veană va fl pentru noi cei mai 
„tara*  din retur pentru că, 
chiar dacă vom intra la baraj 
vrem să mergem eu o victorie 
încurajatoare.

CONSTANTIN DELIU — că
pitanul echipei Universitatea 
Craiova.

la ceasul ma
în conformitate cu planul Sta

tului Major al Forțelor Armato 
Unite ale țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia, în luna 
iunie 1968, pe teritoriul Poloniei 
și Cehoslovaciei se vor desfășura 
aplicații comune de comanda
ment și stat major.

\a aplicații vor participa state 
majore de toate armele ale ar
matelor țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Scopul aplicațiilor — prelu-

crarea problemelor de cooperare 
și conducere a trupelor pe timpul 
executării operațiilor moderne, 
ridicarea continuă a capacității 
de luptă a trupelor - și statelor 
majore. v

Aplicațiile se vor desfășura sub 
conducerea Comandantului. Su- 
prem al Forțelor Armate Unite W 
ale statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia. ©

(Agerpres)

generale trienale a C. I. V
Vineri după-amiază, în sălile 

Hotelului București din Mamaia, 
s-au deschis lucrările celei de-a 
15-a Adunări generale trienale a 
Consiliului Internațional de Vînă
toare (C.I.V.).

La lucrări iau parte delegați și 
invitați din Austria, Belgia, Ma
rea Britanie, Cehoslovacia, Elve
ția, Finlanda, Franța, R. F. a 
Germaniei, Grecia, Irlanda, Italia, 
Iugoslavia, Luxemburg, Maroc, 
Norvegia, Olanda, Portugalia, Ro
mânia, Spania, S.U.A., Suedia, 
Ungaria, Venezuela. In sală se 
•Hau ca invitați miniștri, condu
ctori ai unor instituții centrale 
fi organizații obștești, ziariști din 
țara noastră.

Lucrările adunării au fost des
chise de contele Enrico Marono- 
Cinzano, președintele Consiliului 
Internațional de Vînătoare.

Luînd apoi cuvîntul, adminis
tratorul general al C.I.V., Claude 
Chavane, și-a exprimat mulțumi
rea că această adunare generală 
are loc în România, țară în care 
acum 40 de ani a fost preconiza
tă inițiativa constituirii organiza-

ției internaționale a vînătorilor. 
Vorbitorul a făcut apoi o-expune
re asupra propunerilor de modi- A 
ficare a statului Consiliului Inter- 
național de Vînătoare.

în numele guvernului român, A 
Iosif Banc, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a adresat un 
salut participanților la lucrările a- 
dunării.

Intrîndu-se în ordinea de zi, a- 
dunarea a ratificat adeziunea la 
C.I.V. a unor noi țări membre.

In continuarea lucrărilor s-a tre- _Al*  W»**l4**l*c**oc*  luuiaiuvi k' U ut 
cut la discutarea propunerilor de Qp 
modificare a statutului Consiliu
lui Internațional de Vînătoare.

Lucrările adunării continuă.

★
Vineri seara, __ ____ __

Consiliului de Miniștri, Iosif 
Banc a oferit în saloanele hote
lului Internațional din Mamaia o 
recepție în cinstea participanților 
la cea de-a 15-a Adunare gene
rală trienală a Consiliului Inter
național de Vînătoare,

(Agerpres)

MAHALA $1 MAHALAGISM

FINALA
MINUT CU MINUT

Duminică în incinta Pavilionului Expoziției Naționale.
DIMINEAȚĂ : Orele 9,00 : parada sportivilor participanți la fi

nala Crosului tineretului • 9,30 : desfășurarea întrecerilor : start 
în proba de 1 000 m. junioare ® 9,50 : start în proba de 2 000 m. 
juniori • 10,10 : start în proba de 1 200 m. senioare • 10,30 : start 
în proba de 3 000 m. seniori • 11,00 : festivitatea de premiere.

DUPĂ AMIAZA : orele 17,30—19,00 : Demonstrații sportive la 
aeromodelism (participă secțiile de la Palatul Pionierilor și com- 
ponenții lotului național) • box (participă cluburile sportive: Me
talul, Viitorul, Rapid și Semănătoarea) • haltere (participă clu
burile sportive : Steaua, Viitorul, Rapid și Metalul) • lupte (par
ticipă cluburile sportive : Viitorul, Progresul, Rapid și Metalul)
• jurio (participă cluburile : Știința, Școala sportivă nr. 2 și 
I.O.R.) • gimnastică artistică (participă cluburile Viitorul și 
Școala sportivă nr. 2) • gimnastică acrobatică (participă clu
burile Viitorul și Școala sportivă nr. 2) • scrimă (participă 
clubul școlar și S.P.C.).

SEARA : 18,30—19,00 — Potpuriu executat de fanfară • 19,00 — 
20,00 : Orchestra și soliștii Casei de cultură din sectorul VIII • 
Divertisment comic ® Orchestra și soliștii de la Tehnometal • 
Divertisment cu Ciupi Rădulescu • Taraful și soliștii Casei de 
cultură nr. 5 • Dansuri populare (fete) • Coop. Arta populara
• Taraful și soliștii Coop. Artă și precizie • Dansuri populare — 
Uzinele Autobuzul și Fabrica de bere Rahova • Program de dans 
ca orchestra Rolfi Albricht. Soliști : Anca Agemolu, Margareta 
Pîslaru, George Bunea, Luigi Ionescu, Gabriela Teodorescu • 
Momente vesele : Nicu Constantin și Alexandru Lulescu — 
JOCURI DE ARTIFICII.

fUrmere din pag. J)
ÎL De aceea sîntem fideli 
pedagogiei optimiste). Cu 
timpul, refuzîndu-mi orice 
sentimentalism, l-am supus 
unei observații mai atente și 
tipul mi s-a revelat ca adep
tul loviturii sub centură, 
care a înlocuit bătaia în haită 
din tinerețea sa risipită la 
gura portului cu delațiunea 
solemnă, care a subtilizat 
cancanul despre femeile 
pierdute cu zvonul, ca o pia
tră aruncată în baltă, despre 
moralitatea cutăreia sau a 
cutăreia, pentru că el crede

„CURSA PĂCII-
MU de varșovieni 

au asistat ieri la «o- 
vieep^n^e O X *

„Cursei Păcii" — 
• Berlin - Praga - Var

șovia.
Pasionantă pînă la

• ultimul kilometru, e- 
diția a 21-a a tradi
ționalei competiții

• cicliste, cu un final
dramatic și răstur
nări neașteptate în 
clasament, »-a închc- 

• iat cu victoria ruti
erului Axei Peschelj 
din echipa R. D. Ger- 

• mane. înaintea ulti
mei etape, tricoul 
galben fusese preluat

eă ari (e«ea m pentru noi • 
o realitate sfintă la care ți
nem) se poartă ea șl an pan
tof cu bot de ștlucă sau o 
oravată fitil.

De curînd l-am reîntîlnlt 
mieros deși congestionat do 
icneli interioare că trebuie 
să-și refuze (căci el crede 
doar că nu se mal poartă 
azi, dar poate mîipe ?...) par
titura cu puține cuvinte. 
Oricum, încă îi mai merge 
din moment ee-l văd zilnic 
cu un nou costum și c-o nouă 
cravată neapărat asortată cu 
ciorapii cam de gumă. Pînă 
oînd ?

de Karel Vavra el •• 
părea ci avansul da 
cîteva minute pe 
care-1 avea rutierul 
cehoslovac va fl su
ficient pentru a-șl 
păstra trofeul pini 
la finis. Dar, in se- 
mletapa conțracrono- 
metru, Vavra a pier
dut circa 8 minute, 
astfel că Peachel, 
clasat pa locul doi in 
urma polonezului 
Jan Maglera, a tre
cut in fruntea clasa
mentului cu numai 
16 secunde avan*  
fată de Vavra. Pe e- 
chlpa, formația R. D. 
Germane a cedat lo-

cui tntîi reprezenta
tivei Poloniei. For
mația României, ter- 
minînd cursa în 4 
alergători (Clumeti, 
Ardeleanu, Ziegler, 
Moldoveanul, s-a si
tuat pe locul 6 din 
13 echipe. La indi
vidual, cel mal bun 
rezultat l-a obținut 
tînărul Nicola© Clu
meti, clasat pa locul 
23. Din cai 107 con- 
curențl care au luat 
startul la Berlin, 
numai 67 au reușit 
să încheie aeeastă di
ficilă întrecere.

Epilogul a început la 28 apri
lie. Hitler încă mai spera într-o 
ofensivă salvatoare, în miraco
lul ordinelor pe care le dăduse 
cu cîteva zile înainte. El aștepta 
ca pe ușă să apară triumfători 
Wenk, Heinrici, despresurînd 
Berlinul și începînd un „mare 
atac". In realitate cele două ar
mate în care Hitler își punea 
toată nădejdea încetaseră prac
tic să mai reprezinte forțe com
batante. Armata Sovietică se 
apropia în schimb de centrul 
Berlinului.

Hitler era „în conferință" cu 
noul șef al Luftwaffeului pe 
care-1 numise în locul lui Goe
ring — Ritter von Greim — 
comandantul unei armate fan
tomă. Alături, Bormann se în
treținea cu Goebbels și Hewel.

Un funcționar al Ministerului 
Propagandei —- Lorenz — sosește 
în bunker cu o telegramă „Reu
ter". El înmînează un exemplar 
lui Bormann, iar celălalt vale
tului lui Hitler ■— Linge, pentru 
a fi transmisă fuhrerului. Tele
grama era laconică, dar efectul 
ei a fost acela al unui trăznet.

„Emisarul suedez, contele 
Bernadotte l-a întîlnit pe șeful 
poliției germane, Himmler, cu 
care a avut o serie de convor
biri particulare..." — suna textul 
telegramei.

Hitler nu se aștepta la acest 
lucru. El nu putea înțelege.

Hanna Reitsch relatează 
scena :

Campionatele Internaționale 
q de gimnastică

• Incepînd de ieri, 
sala sporturilor Fio*  

@ reasca din Capitală 
găzduiește ediția a 
11-a a Carnpionate- 

A lor internaționale de 
gimnastică, ale Ro
mâniei, la care par- 

Gh ticipă sportivi din 7 
țări, După efectua-

ale României
rea exerclțiilor im
puse, la feminin 
conduce reprezen
tanta noastră Elena 
Ceampelea — 37,20
puncte, urmată de 
Rozalia Filipescu 
(România) și Crlstl 
Schmidt (R.D.G.) 
ambele cu 36,50

puncte. La masculin, 
pe primul loc se află 
Karl Koste (R.D.G.) 
56,35 puncte, secun
dat de A. Kadar 
(România) 55,70
puncte. Astăzi au loc 
exercițiile liber a- 
lese.

(Agerpres)

Am văzut cîteva meciuri 
Pel6, dar unul dintre ele 
cucerit total. De 11 ani nu reu
șise nu mai puțin celebra echipă 
Corinthians să învingă pe Santos. 
Meciul se anunță pasionant pen
tru că, pe de o parte, echipa 
din Sao Paulo avea în compo
nența sa o altă mare vedetă 
Paulo Borges, iar pe de altă 
parte Santos este o formație care 
ține enorm la prestigiul său. La 
Stadionul Pacaembu (cu o capaci
tate de peste 100 000 spectatori), 
erau mai mulți oameni pe afară, 
fără bilet, decît fericiții care aș
teptau marele spectacol. A în
ceput jocul și Pele era magnific 
în ceea ce făcea cu mingea, cît 
de ideal îl servea pe Toninho, 
sau îl punea în cursă pe rapidul 
Edu Era aproape imposibil să-1 
poată ține cei doi „pîndari" ai 
Iui Corinthians. Pentru’ ă*fi  re*  
dus la... tăcere, apărătorii, fireș
te, nu au recurs la brutalități. Au 
găsit un procedeu care să nu-i 
pună în pericol integritatea cor
porală. Cum se pregătea Pel6 să 
primească mingea, Pedro Paulo, 
un apărător masiv, îl lua pe Pelă 
în brațe, îl mîngîia, îi dădea un 
,,beju“ (o sărutare) pe obraz și 
în tot acest timp pericolul era 
evitat. S-a repetat „faza" de cî- 
teva ori îneît Pel 6 mai mai să 
se convingă că adversarul său 
face toate acestea nu pentru a 
preîntâmpina un pericol, d pur și 
simplu din dragoste pentru ma
rele fotbalist alături de care so 
afla în acea seară. Pedro Paulo 
l-a urmărit cu dragoste pe Pelâ, 
iar acesta nu a putut să-și facă 
jocul. Echipa Corinthians cîștlga 
cu 2—0 pentru prima oară după 
11 ani, iar Pel6 a declarat în 
aceeași seară că nu a întîlnit un 
apărător mai inteligent decît Pe
dro Paulo. Știe să și converseze 
frumos în timpul jocului, îneît 
te captivează. Fusese oare o stra
tegie tactică P l-am întrebat pe 
Pelâ.

— Evident că da. Eu nu am 
putut de loc să joc, dar nu aveam 
cum să protestez nici în fața ar
bitrului, nici față de Pedro Paulo 
si nici să mă justific antrenoru
lui. Recunosc că a fost mai is
teț decît mine și pentru că atîta 
m-a iubit în timpul jocului l-am 
invitat la mine la masă să stăm 
mal pe îndelete de vorbă pentru 
că în timpul jocului a vrut el 
să-mi spună multe , dar eu nu 
prea puteam să-1 ascult. Eu nu 
m-am supărat nici odată cînd 
am întîlnit astfel de apărători 
care te iau în brațe parcă să te 
ocrotească de ceva rău. De cele 
mai multe ori sînt tras de tricou

destăinuiri <"■>

O familie celebră : Peli ți toția

pînă „îl împărțlm frățește" însă 
accept șl aceasta în locul bruta
lităților, așa cum s-a întîmplat 
cu mine la Campionatul Mon
dial din Anglia. Fotbalul brazi
lian este spectaculos pentru că 
jucătorii nu sînt preocupați să 
lovească, ci să creeze, așa cum 
face un arhitect, așa cum face 
un artist dintr-o bucată de mar
mură neînsuflețită o statuie gata 
să-ți vorbească. în Europa, în 
special, scade numărul spectatori
lor pentru că. echipele sînt sub
jugate rezultatului, „betonează- 
zona din fața porților Fotba
liștii sud-americanl pot juca 
și împotriva unor apărări su
praaglomerate pentru că au un 
mare bagaj tehnic, dar nu pot 
juca împotriva unor adversari 
duri*  nemiloși, pe care nu-i 
interesează dacă după med 
partenerul poate fl prezent 
Ia banchetul amical, ori trimis 
urgent cu salvarea să 1 se pună 
piciorul în ghips.

PelA te cucerește nu numai 
dnd joacă, d tot atît de mult te 
tndntă și când vorbește. Are o 
logică sănătoasă, găsește cuvinte 
alese, imagini pitorești care îți 
dezvăluie și alte talente decît 
cele fotbalistice. Un grup de me
dici vestiți din Rio de Janeiro 
l-au cerut lui Pel6 să se supună 
unui examen medical multilate
ral și fiind vorba de o chestiune 
științifică, Pelâ nu a refuzat in
vitația. Concluziile amplelor in
vestigații medicale au stîrnit un

viu interes. Savanții au afirmat 
că Pel6, dacă nu ajungea un ce
lebru jucător, putea fi un strălu
cit arhitect, un eminent medic, 
un ingenios inginer. Are o inte
ligență nativă care demonstrează 
că fotbalul se joacă nu numai 
cu... picioarele.

Pel6 zîmbește puțin stingherit 
de marea lui modestie.

— Se vorbește mult, foarte 
mult despre familia dumneavoas
tră, încerc eu să-i smulg și alte 
destăinuiri. Și atît de frumos. 
Cum interviul va apare într-un 
ziar pentru tineret, un astfel de 
subiect, ca șl fotbalul interesează.

— Povestea mea de dragoste 
nu a început și nu s-a desfășurat 
ca ceva ieșit din comun. Fiecare 
tînăr trăiește asemenea clipe care 
rămîn în amintire pentru toată 
viața. Este un moment pe caro 
cu greu îl poți explica altora, in
diferent dacă aceștia au dat 
bună ziua șau nu dragostei. Pen
tru mine, dragostea față de soția 
mea a reprezentat împlinirea 
unui mare ideal deoarece nu se 
putea mai bine să dovedim că 
o dragoste adevărată între oa
meni nu cunoaște opreliști nici 
atunci cînd culoarea pielei este 
deosebită. înaintea plăcerilor și 
fericirii pe care ți le dă dragos
tea, am trăit tot timpul spaima 
unei drame. Dacă fata pe care - 
eu o iubesc, are alte sentimente 
decît mine ? In țara mea nu exis
tă oribila învrăjbire între rase, 
dar eu nu aveam siguranța că o .

— El se zvîrcolea ea un nebun. 
Sîngele i se urcase în obraji, iar 
fața îi era de nerecunoscut.

Trădarea lui Himmler era 
pentru el semnalul final al dra
mei. ■..■■.hC

Hitler avea să se hotărască. 
Primul pas a fost căsătoria sa 
cu Eva Braun. Procesul verbal 
al căsătoriei este datat 29 apri
lie. Ceremonia s-a desfășurat în 
mica „cameră a hărților", mar
tori fiind firește Goebbels și 
Bormann. A urmat un mio ban
chet restrîns în apartamentele 
lui Hitler.

La un moment dat acesta a 
ieșit însoțit de una dintre secre
tare — Frau Junge — și într-o 
cameră vecină și-a dictat testa
mentul. Documentul a fost bătut 
în trei exemplare, ele urmînd 
să fie trimise la trei destinatari 
— Tui Doenitz, la Miinchen — 
pentru arhiva partidului nazist1 
șl feldmareșalnlul Schoerner,

TRĂDAREA 

LUI HIMMLER
proaspăt desemnat comandant 
suprem al armatei. Toate cele 
trei exemplare au intrat pînă la 
urmă în posesia autorităților 
occidentale. xȚextul — mai Pre
cis textele — fiind vorba de un 
testament politic și de unul per
sonal aveau menirea să fie 
un fel de „ultim apel" adresat 
posterității, un fel de sinteză a 
politicii nazismului, încercarea 
de justificare a celor 12 ani de 
regim de oprimare hitlerist.

Testamentul politic are două 
părți — prima cuprinzînd gene
ralități, iar a doua cu unele Idei 
mai precizate.

Partea a doua a testamentului 
încheia „socotelile lumești" ale 
dictatorului nazist cu foștii săi 
camarazi care l-au părăsit. 
„Inajnte de a muri, l-am expul
zai din partid pe fostul Relch- 
mareșal Her/nann Goering și am 
anulat toate drepturile care i-au 
fost conferite de decretul din 29

iunie 1941 și de discursul meu 
din Reichstag din 1 septembrie 
1939. In locul lui îl numesc pe 
marele amiral Doenitz ca preșe
dinte al Reichului și comandant 
suprem al forțelor armate".

Paragraful următor era desti
nat lui Himmler : „înainte de a 
muri i-am expulzat din partid 
și din toate funcțiile pe Reich- 
fiihrerul SS și ministru de in
terne al Reichului Heinrich 
Himmler. îl numesc în locul lui 
pe gauleiterul Karl Hanke în 
calitate de Reichffîhrer SS și 
șef al poliției germane și pe 
gauleiterul Paul Geisler ca mi
nistru de interne. Goering și 
Himmler ducînd în secret tra
tative cu inamicul fără aproba
rea mea și încercînd să acapa
reze în mod ilegal puterea în 
stat, fără a vorbi de trădarea 
lor față de persoana mea, au 
arnneat asupra țării și întregului 
popor o rușine nemăsurată".

Dar nici după acest panegiric, 
Hitler nu se oprește. El numește 
noul guvern, din care dispare și 
Ribbentrop — înlocuit de Seyes 
Inquart.

Testamentul personal „explică" 
motivele căsătoriei*sale  precum 
și „executarea testamentară" 
propriu-zisă, urmînd finalul : 
„Soția mea și cu mine am hotă- 
rît să murim astfel îneît să scă
păm de a fi prinși sau de capitu
lare. Dorința noastră ește ța după 
moarte, corpurile noastre să fie 
incinerate în locurile unde 
ml-am îndeplinit cea mal mare 
parte a obligației mele cotidiene 
în cursul celor 12 ani...*̂

După ce a terminat de dictat, 
a urmat semițarea cu martori. 
Testamentul politie a fost para
fat și de Goebbels, Bormann, 
Krebs și Burgdorf, iar cel per
sonal — de Goebbels, Bormann 
și colonelul Nicolaus von Below.

29 aprilie. Spre prînz obișnuita

conferință care făcea trecerea 
în revistă a situației. Bunkerul 
era definitiv izolat de lumea ex
terioară ; în aceeași dimineață 
o convorbire telefonică (ultima) 
între Krebs și Jodl s-a întrerupt 
brusc. La conferință au asistat 
înafara lui Hitler, Bormann, 
Goebbels, Krebs, Burgdorf*  He
wel, Voss, von Below, Freytag 
von Loringhoven și Boldt. Știrile 
erau mai mult decît dezas
truoase. Nici o știre nu parve- 
nea din partea armatei lui 
Wenck. Trei ofițeri — dintre cei 
prezenți ~ Freytag von Loring
hoven, Boldt și Weiss au pără
sit apoi bunkerul, avînd misi
unea de a ajunge la Wenck și 
<Je a-1 anunța că bunkerul este 
gata să cadă dacă nu se între- 
prindq ceva.

A urmat apoi conferința de 
seară cu o participare mai res- 
trînsă% Generalul Weidling care 
se mai intitula guvernatorul 
Berlinului, a prezentat tabloul 
dezolant al prăbușirii naziste. 
După părerea sa armatele ro
șești vor ajunge la cancelarie la 
1 mai.

Ultimul care a părăsit bun
kerul a fost von Below — în 
noaptea de 29 spre 30 aprilie. El 
era purtătorul unui post-scrip- 
tum al lui Hitler la testamentul 
său adresat lui Keitel.

începea ultimul tablou. în 
acea după-amiază de 29 aprilie 
Hitler a aflat de moartea lui 
Mussolini. Principalul său aliat

era mort, spînzurat de picioare 
la Milano. Hitler nu știa toate 
aceste amănunte, deși la proce
sul de la Nurnberg, Goering 
declara în celulă medicului 
psihiatru

— Vă amintiți de incidentul 
Mussolini ? Noi am dispus de 
fotografii prezentând corpul lui 
Mussolini și cel al metresei sale 
spînzurați de picioare. Erau 
groaznice. Pe Hitler l-a apucat 
o adevărată criză și a început să 
strige : «Aceasta nu se va în- 
tîmpla niciodată».

De fapt, declarația lui Goe
ring era inventată de la un capăt 
la altul. El poate a văzut foto
grafia amintită, dar aceasta în 
ziare și, mai ales, după ce a fost 
arestat.

în după-amiaza de 29 aprilie 
Hitler a dispus omorîrea cîine- 
lui său preferat Blondi.

— Apoi — relata Frau Junge
— el ne-a împărțit fiole cU otra
vă pentru a ne folosi de ele în 
caz de nevoie. Ne-a spus că re
gretă că nu ne poate face alt ca
dou și ne-a felicitat pentru cura
jul nostru. Am în voi mai multă 
încredere decît în generalii mei
— a spus Hitler.

Seara el și-a luat adio de la 
locatarii bunkerului. Baroana 
von Varo care s-a aflat în bun
ker pînă la 1 mai și a asistat la 
această scenă o prezenta astfel:

— Un membru al pazei per
sonale a fuhrerului a venit în 
sala de mese și ne-a spus că el

INTERVIU
ACORDAT LUI

PETRE 
C RI ST E A

In exclusivitate 
PENTRU „SClNTEIA 

TINERETULUI"

fată atît de frumoasă, cu pielea 
ca laptele are să fie impresionată 
numai de faima Iui Pel6. A tre
buit să mă întîlnesc cu fata p© 
care o iubeam în mare taină, să 
o ascund chiar celor mai buni 
prieteni pentru considerente care • 
mi se păreau majore. M-am gîndit 
să nu fac cunoscută dragostea 
mea decît atunci cînd sînt sigur 
că mă voi căsători. Acum Șmi 
dau seama că am judecat bine. 
Dacă în anumite împrejurări îmi . 
era refuzată cererea în cășătprie, . 
poate eu sufeream mai puțin, 
dar fata pe care eu o prezentam 
avea toată viața.să fie arătată ca 
fosta iubită a lui Pelâ.

— Știu că ați compus cîteva 
melodii închinate acestei iubiri 1

— Primul cîntec l-am compus 
șl dedicat soției mele. Eram în- 
tr-o perioadă de mare dragoste 
și atunci jucam cel mai bine 
fotbal, pentru că eram cel niai 
fericit om din lume. Ei însă nu-i 
plăceau cântecele mele pentru că 
erau prea nostalgice. Eu făceam 
însă aceasta cu o mate ușurință 
pentru că într-adevăr eram în
drăgostit. Compuneam în special 
cînd voiajam și eram departe de 
iubita mea și melodiile scurtau 
drumul. Tatăl meu ,,m-a prins- 
că sînt îndrăgostit, dar mă știa 
de om serios și el știa, firește, 
mal bine decît mine că dragostea 
nu trebuie să-ți întunece mințile. 
I-am spus intențiile mele do a 
mă căsători. Am anunțat aceeași 
veste și clubului pentru că apro
barea acestuia este cel puțin la 
fel de esențială ca și a părinți
lor.

— Nu m cfntațl o melodie la 
chitară P

— Sînt gazdă, nu pot refuza 
nimic oaspeților mei. Eu am să 
vă cînt o melodie închinată feti
ței mele șl tuturor copiilor din 
lume, se cheamă „Papa Noel“. 
Dacă mai avem ocazia, am să 
trimit pentru prietena mea Io- 
landa Balaș un disc cu cîntecele 
mele. Nu vreau să-mi fac o a 
doua carieră din muzică după ce 
voi termina cu fotbalul. Am 
anunțat că voi participa în acest 
an la un concurs la Rio de Jane
iro, dar aceasta o fac numai cu 
scopul să mă veriHc^dhcă într-a
devăr ceea ce am compus poate 
rezista într-o confruntare pu
blică.

■ (va urma) .

vrea să-și ia rămas bun de la 
doamne și că nimeni să hu se 
culce fără a fi autorizat. Spre 
orele 2,30 dimineața toți am fost 
convoeați și ne-am adunat în 
aceeași sală care servea de su
fragerie. Eram aproximativ 20 
de persoane. Cînd toți s-au 
adunat a apărut Hitler însoțit 
de Bormann. Avea privirea dis
trată și ochii săi păreau îm
păienjeniți. Părea de-a dreptul 
drogat. A parcurs coridorul în 
tăcere și a strîns pe rînd mina 
fiecărei femei., Unii îi vorbeau 
dar el nu le răspundea sau mur
mura cuvinte ininteligibile. 
Apoi s-a îndepărtat. Cei prezenți 
erau de acord asupra iminenței 
sinuciderii lui Hitler.

O. ultimă reuniune consacrată 
situației militare. Apoi Hitler ia 
masa fără Eva Braun. Nici un 
cuvînt nu este rostit privitor la 
planurile sale.

Cam la aceeași oră patru sol
dați depuneau în fața ieșirii de 
rezervă din bunker patru canis
tre cu benzină, întrebați de 
gardă la ce poate fi folosită can
titatea respectivă, ei au răspuns 
ce știau și anume că este des
tinată aparatului care asi
gură ventilația bUnkeruiai. în 
acest moment a apărut Henz 
Linge, valetul Iui Hitler. El a 
pus capăt discuției și i-a trimis 
pe cei patru oameni înapoi.

SERGIU VERQNA
(va urma)



pest
Adunarea Mondială a Sănătății

Adoptarea unor rezoluții 
inițiate de România

Participanții la cea de-a 21-a 
Adunare Mondială a Sănătății au 
luat în discuție și au adoptat în 
unanimitate proiectul de rezolu
ție inițiat de România, în cola
borare cu delegațiile Algeriei, 
Belgiei, Bulgariei, Cehoslovaciei, 
Franței, Poloniei și Ungariei pri
vind planificarea pe termen lung 
a activității O.M.S., și coordona
rea ei cu O.N.U., cu instituțiile 
specializate și cu Agenția inter
națională pentru energia atomică.

Proiectul de rezoluție a fost 
prezentat de delegatul român, 
prof. I. Moraru, adjunct al mi-

Mișcarea 
revendicativă 

din Franța
\ Primul ministru Georges Pom
pidou a adresat, vineri, o invita
ție tuturor centralelor sindicale 
ca să participe sîmbătă la o în
tâlnire la Ministerul Afacerilor 
Sociale, în vederea începerii dis
cuțiilor. Patronatul a fost, de 
asemenea, invitat la aceste dis
cuții.

Centralele sindicale au accep
tat invitația și au făcut cunoscut 
că aceasta nu antrenează după 
sine încetarea grevei și părăsirea 
locurilor ocupate. C.G.T. a sub
liniat că va cere răspunsuri ta 
revendicările precise pe care 
le-au formulat muncitorii. Pe de 
altă parte, respingînd cererea 
Prefecturii de Poliție, C.G.T. a 
menținut cuvîntul de ordine de 
a se organiza vineri mari mani
festații de masă în întreaga Fran
ță. Cu toate că confederația 
Franceză democratică a muncii 
și Force Ouvriere ni» s-au asociat 
la aceste manifestații, zeci de 
mii de persoane au participat la 
numeroase asemenea manifestații, 
desfășurate sub semnul solidari
tății cu muncitorii greviști. La 
Paris două coloane impunătoare 
au defilat pe cele două malurx 
ale Senei.

In majoritatea regiunilor Fran
ței manifestațiile muncitorești 
s-au desfășurat împreună cu cele 
țărănești, organizate de Federa
ția Națională a Sindicatelor Agri
cole și Mișcarea pentru Apăra
rea Exploatărilor Familiare în 
regiunile de Centru, de Sud și 
Sud-Est a țării, cît și în unele de
partamente din Bretania. De a- 
semenea, țăranii au blocat nu
meroase șosele cu prilejul mani
festațiilor.

La 25 mai poporul argentinian aniversează proclamarea incependenței țării sale. In foto
grafie : Aspect din portul Buenos Aires, principala poartă maritimă a Argentinei

Un reportaj despre Alma Ma
ter este întotdeauna seducător 
ori unde te-ai afla. La Zagreb, 
vechea capitală a Croației, oraș 
copleșit de vestigii istorice, uni
versitatea numără ea însăși o 
vîrsta venerabilă, legîndu-și fiin
ța, începînd din primii ani ai se
colului al 17-lea, de istoria zbu
ciumată a acestor locuri. O 
populație studențească de peste 
27 000 tineri, dă orașului cu ceva 
mai mult de jumătate de milion 
de locuitori, o veșnică tinerețe, 
torent la fel de robust ca apele 
de primăvară ale Savei, ce îm
brățișează orașul în latura sa su
dică. Tot aici, în partea de sud, 
Zagrebul a primit de curînd un 
„satelit". Este așezarea universi
tară în care locuiesc aproape 
3 000 de studenți în blocuri de o 
construcție elegantă, cărora li 
se vor adăuga în curînd alte pa
vilioane.

Avem aici cantină, club, tere
nuri de sport, o piscină — ne-a 
spus Lubov Vuckevici, preșe
dintele comitetului de locatari 
ai căminului studențesc din acest 
oraș în miniatură. Deocamdată 
ne lipsesc spațiile verzi, dar în 
curînd vom avea aici între 
blocuri o adevărată grădină bo
tanică — continuă el — și ne a- 
rată un plan împestrițat cu zeci 
de numiri latinești pe care nu
mai un botanist le poate desluși.

Gazda noastră continuă : 

nistrului sănătății, care a subli
niat necesitatea utilizării în mo
dul cel mai rațional, în avantajul 
statelor membre a resurselor de 
care dispun organizațiile inter
naționale.

Rezoluția consemnează cu sa
tisfacție ajutorul furnizat de
O.M.S. pentru planificarea sani
tară națională în contextul dez
voltării economice și sociale. Ea 
apreciază că stabilirea unor pla
nuri sanitare naționale raționale 
constituie o bază importantă pen
tru însăși programele organizate 
de O.M.S. pe scară regională și 
mondială și consideră că planu
rile pe termen lung al birourilor 
regionale trebuie să țină seama 
mereu mai mult de planurile na
ționale ale statelor membre, ca 
și de nevoile lor actuale și pe 
termen lung în domeniul sănătă
ții.

Adunarea a adoptat, de aseme
nea, în unanimitate o rezoluție 
privind modalitatea ajutorării ță
rilor în curs de dezvoltare pe 
plan sanitar prezentată de dele
gațiile Afganistanului, Camerunu
lui, Ghanei, Republicii Africii 
Centrale și României. Rezoluția 
insistă asupra importanței deose
bite a formării personalului sa
nitar.

Printre documentele sesiunii a 
mai fost adoptată și rezoluția cu 
privire la formarea cadrelor na
ționale în domeniul sănătății, ini
țiată de România și avînd drept 
coautori delegațiile Bulgariei, Ce
hoslovaciei, Finlandei, Franței, 
R. F. a Germaniei, Nigeriei, Po
loniei, Ungariei.

Vineri la prînz, lucrările sesiu
nii s-au încheiat. Adunarea a 
prelungit pe încă cinci ani man
datul directorului general al 
O.M.S., dr. M. G. Candau.

în procesul intentat foștiloi 
membri ai cabinetului Sukar
no, Muhammad Achmadi, mi
nistru al cooperativelor și ge
neralul maior Achadi, minis
tru al informațiilor, care se 
desfășoară la Djakarta, procu
rorul general a cerut -vineri 
pedepse pe termene de 18 am 
și respectiv 15 ani.

Cei doi foști miniștri sînl 
acuzați că ar fi acționat după 
evenimentele din anul 1965 în 
vederea restaurării la putere a 
dr. Sukarno.

După cum menționează a- 
genția Reuter, cei doi miniș
tri au respins actul de acu
zare declarînd că au acționat 
conform instrucțiunilor Su
karno care era șeful legal al 
statului.

— In curînd vor fi construite 
aici un cinematograf și un res
taurant, astfel îneît studenții să 
nu mai fie nevoiți să facă dru
mul, destul de lung, de altfel, 
pînă în centrul orașului.
„Tot ceea ce am azi, sau în 

oricare alta zi 
Am meiritat.
Iubesc această țară

Prin telefon

de la trimisul Zagrebul universitar
nostru

Și iubind-o îi merit darurile...".
Traducerea, firește, este lipsită 

de virtuțile poetice originale. 
Versurile îi aparțin lui Jozo 
Mrsic, student al Facultății de 
drept din Zagreb, și ele au fost 
rostite ieri seară, în sala de tea
tru a Centrului universitar oră
șenesc, la deschiderea celei de a 
doua ediții a Festivalului națio
nal de poezie, patronată de că
tre Uniunea Studenților. Con

Sînt necesare contacte 
între toate statele 
Interviul președintelui I. B. Tito

Președintele R. S. F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, a acordat un in
terviu lui C. L. Sulzberger, di
rectorul Biroului european al zia
rului „New York Times". „Consi
derăm, a declarat președintele 
Iugoslaviei, că sînt necesare con
tacte intense și o colaborare lar
gă, egală în drepturi, între toate 
statele. Noi am restabilit relațiile 
diplomatice cu R. F. a Germa
niei, deși mai există destule pro
bleme nerezolvate. Este util să 
avem relații normale, să colabo
răm și să ajutăm pe această cale 
tendințele spre făurirea unor re
lații normale între toate statele din 
Europa. Cu Italia, de exemplu, 
am avut mult timp relații mai 
proaste decît cu R. F. a Germa
niei și totuși am reușit, mulțumi
tă eforturilor din ambele părți, că 
indiferent de faptul că acolo 
există un alt sistem, să făurim 
relații care sînt de dorit între 
state în genere".

în continuare, președintele Tito 
a subliniat că „este important ca 
în Europa să se făurească aseme
nea relații între state, care să 
împiedice reizbucnirea unor con
flicte. Astăzi sînt tot mai puterni
ce necesitățile unor legături eco
nomice multilaterale în lume... 
Existența unei piețe închise în 
Europa este dăunătoare nu numai 
pentru țările în fața cărora a- 
ceastă piață se închide. Chiar în 
interiorul acestei comunități în
chise nu este totul în ordine, în- 
trucît pentru membrele sale gra
nițele au devenit prea înguste.

Existența a două state germa
ne este un fapt care trebuie re
cunoscut — a declarat Iosip Broz 
Tito. Dacă personalitățile din 
conducerea R. F. a Germaniei în
țeleg necesitatea stabilirii contac
telor și dezvoltării colaborării în

știința că viața și activitatea lor 
este dăruită țării, socialismului, 
îi dă tinereții studioase din țara 
vecină și prietenă, certitudinea 
unei fuziuni totale între idealu
rile proprii și cele ale poporului. 
„Ce mare ești tu Terra,
Unită în tine însăți
Și dăruită creației umane 
în speranța acestei dimineți 
Bogată în grăunți
De înțelepciune și speranță*.

Certitudini șl optimism expri
mă și aceste versuri ale lui Zlat- 
ko Pohobradski, care este încă 
un adolescent de abia pășit în 
amfiteatrele Facultății de filo
zofie din Zagreb, deși participă 
pentru a doua oară la Festivalul 
național de poezie, adresat tine
rilor autori.

între festivalurile naționale și 
cele internaționale de teatru stu
dențesc, scena teatrului universi
tar este ocupată în permanență 
fie de teatrul experimental al ti
neretului universitar din oraș 

tre cele două Germanii, atunci 
perspectiva va fi bună.

în încheiere, președintele Tito 
a subliniat deosebita însemnătate 
pe care o au pentru menținerea 
păcii tendințele universale, în
registrate la toate popoarele lu
mii, de a nu se ajunge niciodată 
la război și presiunea opiniei pu
blice asupra acelora care sînt cel 
mai mult răspunzători în acest 
sens.

Conferința O.N.U. pentru 
codificarea tratatelor

Vineri după-amiază s-au în
cheiat- lucrările primei sesiuni 
a Conferinței Organizației Națiu
nilor Unite pentru codificarea 
dreptului tratatelor Sesiunea, 
desfășurată între 26 martie și 24 
mai la Viena, a dezbătut princi
piile fundamentale privind în
cheierea, aplicarea, modificarea 
și încetarea tratatelor internațio
nale. Au luat parte peste 100 de 
delegații. Țara noastră a fost 
reprezentată de o delegație con
dusă de Gheorghe Pele, ambasa
dorul României la Viena. Repre
zentanții noștri au făcut inter
venții referitoare la capacitatea 
tutror statelor de a intra în ra
porturi convenționale, libertatea 
de voință a statelor în încheierea 
tratatelor, egalitatea părților la 
tratate, obligația statelor de a 
respecta și aplica cu bună cre
dință tratatele legal încheiate, 
precum și nulitatea acelor tra
tate care sînt încheiate sub im
periul forței sau amenințarea cu 
forța etc.

Cea de-a doua sesiune, care 
va avea loc la începutul anului

Din viata tineretului lumii
STUDENȚII din Germania oc

cidentală continuă să-și manifes 
te protestul împotriva legislației 
excepționale, care urmează să 
facă, săptămîna viitoare, obiectul 
celei de-a treia lecturi în Bun
destag. Pentru perioada 27—29 
mai, în care va avea loc dezba
terea parlamentară asupra aces
tei legislații, au fost organizate 
numeroase demonstrații studen
țești. Federația studenților libe
rali a hotărît să declanșeze gre
ve generale pentru această peri
oadă. în apelul său, federația se 
pronunță în favoarea unei „ac
țiuni comune a muncitorilor, 
studenților și elevilor pentru a 
împiedica adoptarea legislației 
excepționale". La Miinchen, stu
denții Universității „Ludwig 
Maximilian", cea mai importan
tă universitate din Germania 
occidentală, au hotărît să parti
cipe la grevă cu începere de 
luni.

TREI tineri negri din Boston 
au refuzat să fie încorporați în

(pe care l-au botezat atît de nos
tim ,,ETC“), fie de alte manifes
tări. Unele din ele au devenit 
tradiționale. Așa sînt spectacole
le secțiilor de folclor sau cor, 
care își încrucișează activitatea 
cu tribuna filmului, a muzicii cu 
seri dedicate artelor respective, 
reuniuni în cadrul cărora au loc 
vizionări sau audiții însoțite de 
discuții.

Una din preocupările noastre 

cele mai recente — ne spunea 
Marsic Stipe, membru al Comi
tetului Uniunii studențești din 
Zagreb — o constituie studierea, 
împreună cu competente cadre 
didactice universitare, a modali
tăților celor mai eficace pentru 
îmbunătățirea actualului sistem 
de învățămînt universitar, pune
rea sa de acord cu exigențele 
vieții și societății contemporane, 
sădirea în conștiința tineretului 
studios a unor convingeri ideo
logice înaintate.

Efervescenței continue a vie

Cu 22 de ani în urmă, Ia 25 
mai 1946, Iordania a dobîn- 

dit Independența de stat. 
Această dată a devenit săr
bătoarea națională a po
porului iordanian. în foto
grafie : Imagine din Am

man, capitala Iordaniei 

viitor, va relua dezbaterea în 
aceeași componență, tot la Vie
na, spre a adopta textele defini
tive ale conferinței.

în legătură cu raportul comi
siei de verificare a deplinelor 
puteri, prezentat conferinței în 
ultima sa ședință, șeful delega
ției române, a reafirmat poziția 
guvernului țării noastre privind 
restabilirea drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze în Organiza
ția Națiunilor Unite, în organis
mele acesteia, ca și la reuniunile 
internaționale organizate sub 
egida O.N.U. El a reamintit, de 
asemenea, necesitatea participă
rii la Conferința O.N.U. privind 
codificarea dreptului tratatelor a 
R/ D. Vietnam, R. D. Germane, 
R.P.D. Coreene. Reprezentantul 
român a precizat, în același timp, 
că guvernul român condamnă 
politica de apartheid și de dis
criminare rasială a guvernului 
din Africa de sud și s-a raliat re
zervelor formulate de alte dele
gații privind deplinele puteri ale 
reprezentanților acestei țări.

armata americană. Unul dintre 
ei, Harold Hector, a declarat : 
„Lupta mea este aici, în țara 
mea, și nu la mii de kilometri 
distanță. Lupta mea este împreu
nă cu aceea a poporului meu. 
Eu nu sînt considerat aici ca un 
cetățean de primă categorie, nu 
voi pleca deci să lupt în pretin
sul lor război de primă cate
gorie".

ÎN NOAPTEA de joi spre vi
neri, anunță agenția France 
Presse, studenții au evacuat In
stitutul de studii politice „Otto 
Suhr" al Universității din Ber
linul occidental, pe care îl ocu
pau parțial de duminică în semn 
de protest împotrivă legislației 
excepționale ce urmează să £ie 
votată săptămîna viitoare la 
Bonn. înainte de a evacua Insti
tutul, studenții au hotărît să-i 
schimbe numele de „Otto Suhr" 
cu „Karl Liebknecht" Ei au eva
cuat institutul după ce poliția, 
care încercuise inițial clădirea, 
s-a retras.

ții universitare din Zagreb 1 se 
adaugă activitatea unei alte insti
tuții de învățămînt, mîndrie a 
orașului și anume Universitatea 
Populară Moșa Pijade. Unică în 
R.S.F. Iugoslavia, Universitatea 
Populară din Zagreb pregătește 
în flux continuu cadre de mun
citori, tehnicieni sau ingineri, în 
special tineri, pentru a face față 
cerințelor mereu noi ale progre
sului tehnio din viața contempo

rană. Șaptezeci și cinci de spe
cialiști din toate domeniile vie
ții industriale ale orașului reu
niți într-o echipă, ajutați de 
500 de colaboratori voluntari, 
pregăteso în fiecare an peste 
7 000 de cursanți din fabricile și 
uzinele orașului. Directoarea a- 
cestei universități ale cărei chel
tuieli sînt acoperite în cea mai 
mare parte din contribuțiile în
treprinderilor, direct interesate 
în înalta calificare a cadrelor,
— este o neobosită activistă pe

Convorbirile 
de la Paris

In timp ce S.U.A. vorbesc de 
pace, ele intensifică războiul de 
agresiune din Vietnamul de sud 
și războiul de distrugere împo
triva R. D. Vietnam —- aceasta 
a fost tema principală a decla
rațiilor făcute vineri de purtă
torul de cuvînt al delegației 
nord-vietnameze la convorbirile 
oficiale vietnamo-aniericane de 
la Paris, Nguen Thafih Le. Pur
tătorul de cuvînt nord-vietnamez 
a arătat la conferința de presă 
că guvernul S.U.A. și-a intensi
ficat actele de război, în special 
după ce s-a declarat de acord să 
poarte convorbiri cu reprezentan
ții R. D. Vietnam asupra încetă
rii necondiționate a bombarda
mentelor și a oricăror alte acte 
de război împotriva R. D. Viet
nam și, apoi, să discute alte pro
bleme care interesează cele două 
părți. In același timp, guvernul 
de la Washington — a spus 
Nguen Thanh Le — recrutează 
noi trupe pentru a fi trimise în 
Vietnam, cere Congresului cre
dite suplimentare de miliarde de 
dolari pentru intensificarea răz
boiului de agresiune împotriva 
poporului vietnamez.

Răspunzînd la întrebarea unui 
ziarist, el a arătat că încetarea 
tuturor actelor de război împo
triva R. D. Vietnam trebuie să 
fie o acțiune simultană și ime
diată, care nu poate constitui 
obiect de negociere, urmnînd ca 
abia după aceasta să înceapă 
discutarea unor subiecte intere- 
sînd cele două părți.

La conferința de presă a dele
gației americane, care a avut loc 
aproape simultan, purtătorul de 
cuvînt, Jordan, a dezmințit că 
S.U.A. ar fi intensificat războiul 
de distrugere împotriva R. D. 
Vietnam și atacurile în Sud. El 
a răspuns chiar că în Vietnamul 
de sud, de fapt, trupele ameri
cane... „nu fac decît să se apere". 
El a arătat fără echivoc că 
S.U.A. au revenit de fapt asupra 
acordului cu R. D. Vietnam 
de a discuta la Paris în- 
tîi problema încetării bom
bardamentelor și, apoi, cele
lalte probleme care interesează 
cele două părți. Delegația S.U.A. 
— a spus el — consideră acum 
că problema încetării bombarda
mentelor trebuie să fie discutată 
ca parte integrantă a tuturor 
problemelor privind Vietnamul. 
Comentatorii consideră această 
revenire americană asupra unor 
poziții stabilite de comun acord, 
drept o nouă manevră de tără
gănare a convorbirilor.

Purtătorii de cuvînt ai celor 
două delegații au confirmat că 
viitoarea întrevedere a reprezen
tanților R. D. Vietnam și S.U.A. 
va avea loc luni dimineața.

Expoziție 
românească 
la Belgrad

La Casa Sindicatelor din 
Belgrad a fost inaugurată, 
vineri după-amiază, expozi
ția „Frumusețile turistice ale 
Republicii Socialiste Româ
nia". Expoziția a fost des
chisă de ambasadorul țării 
noastre, Aurel Mălnășan.

F>|e
JOSEF SMRKOVSKI, preșe

dintele Adunării Naționale și 
Oldrich Cernik, președintele gu
vernului, în cadrul unei întîlniri 
cu reprezentanții intelectualității 
tehnico-științifice, au relevat că 
dezvoltarea societății cehoslova
ce nu se poate lipsi de o intelec
tualitate telinico-științifică pu
ternică și calificată că în cadrul 
activității de alegere a cadrelor 
vor fi înlăturate „plafoanele", se 
va ține seama de calificarea lu
crătorilor, de atașamentul loi 
față de popor, față de cauza so
cialismului. Noul mod de con
ducere a economiei naționale 
face necesară o nouă abordare 
a problemelor realizării progre- 

tărîm obștesc — Stojanka Ara- fâ 
Iica.

— Avem destule dificultăți — ■ 
spune dînsa — ne luptăm cu R 
vechea pedagogie și cu conser- L 
vatorismul. Uneori nici cursanții ju 
noștri nu ne înțeleg, pretinzîn- R 
du-ne doar eliberarea diplome- r 
lor. Ne străduim însă să-i facem 
să înțeleagă că cea mai bună di
plomă de absolvire a universită
ții noastre o constituie munca în 
fabrică, ridicată la o nouă cali
tate, perfecțiunea produselor și 
de aici posibilități sporite de 
cîștig.

Un oraș care învață — aceasta 
e imaginea pe care ți-o lasă Za
grebul chiar de la prima cunoș
tință. Deși atît de diferiți ca 
preocupări de studiu, cursanții 
celor două universități avînd cu 
toții vîrsta tinereții, învață cu fâ 
sete. Dorința lor vie de a fi | 
utili societății (fiind și aceasta o 0 
formă a dragostei) ne reaminteș- h 
te pregnant pasiunea cu care a- h 
seară, studentul Jozo Mrsic din H 
Zagreb rostea la Festivalul na- H 
țional de poezie, convingător și r 
răspicat: m
„Tot ceea ce am azi sau în ori- ■ 

care altă zi R
Am meritat. ;
Iubesc această țară M
Și iubind-o îi merit darurile...*,  g

ATANASIE TOMA E

eliberării Africii
Astăzi se sărbătorește ziua 

eliberării Africii. Această săr
bătoare coincide cu împlini
rea a 5 ani de la unul din 
cele mai importante eveni
mente din istoria continentu
lui african : Conferința con
ducătorilor statelor africane 
independente de la Addis- 
Abeba, din 22—25 mai 1963.

Importanța acestei întîlniri 
la care au participat șefii a 
peste 30 de țări — practic 
totalitatea statelor africane, 
cu excepția regimurilor ra
siste și coloniale — nu cons
tă numai în faptul că ea a 
fost prima de acest fel în 
istoria Africii, ci, în primul 
rînd, în semnificația profun
dă a problemelor care s-au 
aflat pe ordinea de zi, a 
principiilor proclamate și ho- 
tărîrilor luate cu acest pri
lej. Conferința a dezbătut în
tr-o remarcabilă atmosferă de 
înțelegere problemele vitale 
ale prezentului și viitorului a- 
frican : unitatea politică, co
laborarea economică și tebni- 
co-științifică, sprijinirea pro
cesului de eliberare naționa
lă a tuturor țărilor africane, 
lupta împotriva neocolonia- 
lismului și rasismului.

Conferința de la „Africa 
Hali" și-a încheiat lucrările 
prin adoptarea unui docu
ment de importanță istorică, 
denumit Carta Africii, care 
consacra în domeniul relați
ilor internaționale ale state
lor participante guvernarea 
principiului dreptului popoa
relor de a dispune ele însele 
de propria lor soartă, a prin
cipiului neaderării la blocu
ri, suveranității și neameste
cului în afacerile Interne, și 
proclama necesitatea li
chidării colonialismului și a 
punerii resurselor continen
tului la dispoziția popoarelor 
care-1 locuiesc. Carta preve
dea, de asemenea, înființarea 
unei organizații comune a 
statelor africane cu un se
cretariat permanent, care să 
se îngrijească de înfăptuirea

s c u ic ~t
sului tehnic și de aceea trebuie 
schimbată într-o oarecare mă
sură concepția cu privire la ac
tivitatea intelectualității tehni
co-științifice.
IN LEGĂTURĂ cu unele in

formații publicate de presa, ra
dioul și televiziunea cehoslovacă 
despre evenimentele interne din 
Polonia între C.C. al P.M.U.P. și 
guvernul R. P. Polone și C.C. al
P. C. din Cehoslovacia și guver
nul cehoslovac a avut loc un 
schimb de scrisori în care este 
subliniat interesul reciproc fată 
de evoluția evenimentelor din 
cele două țări și relațiile de în
credere și înțelegere pe care și 
le manifestă.

LA INVITAȚIA C.C. al 
P.M.S.U. și a Guvernului ungai, 
la Budapesta a sosit o delegație 
economică guvernamentală a 
R. D. Vietnam, condusă de Le 
Thanh Nghi, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Vietnam

PROCURATURA din Madrid 
a făcut cunoscut că 73 de stu
denți de Ia Universitatea din 
capitala Spaniei vor fi dați în 
judecată. Ei sînt acuzați de a fi 
participat la recentele demon
strații studențești pentru demo
cratizarea învățămîntului superi
or din Spania.

PESTE 100 de studenți englezi 
au ocupat joi institutul de studii 
economice din Londra. Studenții 
au declarat că intenționează, in 
principiu, să țină institutul ocu
pat pînă vineri dimineața, cînd 
se vor deplasa în docurile portu
lui londonez și în mai multe u- 
zine pentru a distribui manifes
te chemînd la acțiunea de „înlă
turare a unui sistem de care nu 
au de profitat decît patronii și 
proprietarii".

DOUĂ obiecte cosmice care se 
află „la limita extremă a Uni
versului cunoscut" au fost repe
rate miercuri de radiotelescopul 
Observatorului britanic „J. Jo- 

în practică a acestor princi
pii.

Doua alte importante rezo
luții subliniau necesitatea u- 
nei strînse colaborări intera- 
fricane și a înlăturării depen
denței economice precum și 
retragerea bazelor militare 
străine de pe continent și 
denuclearizarea Africii.

Ziua încheierii conferinței 
și a adoptării acestor docu
mente fundamentale pentru 
popoarele africane, 25 mar, 
a intrat în istorie ca zi a eli
berării Africii și este sărbăto
rită ca atare cu mult entu
ziasm de toate popoarele sale.

Această zi a marcat trezi
rea conștiinței de sine a tine
relor state independente din 
Africa, conștiință care și-a 
găsit concretizarea în crearea 
Organizației Unității Africane 
(O.U.A.), instrument al înde
plinirii voinței lor de unitate 
și colaborare exprimata în 
Cartă, Evident, că în com
plexitatea condițiilor social- 
istorice date ale fiecărui stat 
african, înființarea O.U.A. nu 
a însemnat și nici nu putea să 
însemne rezolvarea spontană 
a tuturor problemelor acestor 
state, rezolvare care va fi 
un proces istoric de durată. 
Cu atît mai mult merită sub
liniată contribuția activă a a- 
cestei organizații la întărirea 
relațiilor și colaborării inter- 
africane, parte din acest pro
ces istoric complex, și rolul 
său pozitiv în viața interna
țională contemporană.

Statul și poporul român, 
care au urmărit din totdeauna 
cu deosebită simpatie și au 
sprijinit pe toate căile lupta 
statelor africane împotriva 
imperialismului și colonialism 
mului, pentru eliberare na 
țională, independență și pro
gres social și care duc o poli
tică de dezvoltare multilate
rala a relațiilor cu tinerele 
state ale Africii, urează 
popoarelor continentului afri
can, la cea de a 5-a aniver
sare a zilei eliberării Africii, 
noi succese în lupta lor pen
tru independență, pace și 
progres.

BAZIL ȘTEFAN 

drell Bank", a anunțat directo
rul Observatorului, Bernard 
Lovell.

Unul dintre aceste obiecte s-ar 
afla la aproximativ 5 miliarde 
de ani lumină de Pămînt, iar ce
lălalt mult mai departe, ceea ce 
ar însemna că, în momentul 
emiterii semnalelor captate 
miercuri, Pămîntul nu exista 
încă.

CELEBRUL pacient Phflîp 
Blaiberg a fost internat din 
nou vineri la spitalul Groote 
Shuur, unde Ia 22 ianuarie i 
s-a efectuat operația de 
transplantare a inimii. După 
cum se știe la 16 martie el 
a părăsit spitalul și de atunci 
de două ori pe săptămîna a 
fost supus unui control me
dical. Vineri, echipa de me
dici de la spitalul Groote 
Shuur, care a participat la o- 
perație, a hotărît să-1 inter
neze timp de o săptămîna 
pentru o examinare mai a- 
tentă. El urmează să fie exa
minat și de profesorul Cris
tian Barnard, după întoarce
rea sa din turneul pe care-1 
efectuează în prezent prin 
îiteva țări europene. înainte 
ie a intra în spital, Philip 
Blaiberg a declarat ziariști
lor : „Mă simt excelent".

STAREA sănătății Iui Louis 
John Fierro, în vîrsta de 54 de 
ani, căruia i s-a grefat miercuri 
inima unui copil de 17 ani, con
tinuă să fie satisfăcătoare, se 
arată într-un buletin medical 
dat publicității la spitalul St. 
Luke din Houston (Statul Texas). 
Pacientul este „în bună dispozi
ție". Noua sa inimă funcționează 
normal, iar hrana ce i se admi
nistrează este compusă din ali
mente solide.

Celălalt pacient, Everett Tho
mas, de la același spital, căruia 
în urmă cu 21 de zile i s-a efec
tuat, de asemenea, o transplan
tare de inimă, continuă să se 
afle în stare bună, iar organis
mul său ca și inima primită 
funcționează normal.
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