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DECORĂRI LA CONSILIUL DE STAT
La Consiliul de Stat a avut 

loc, vineri dimineața, solemni
tatea decernării unor ordine 
ale Republicii Socialiste Ro
mânia, cu prilejul „Zilei învă
țătorului". Distincțiile au fost 
înmînate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat.

La solemnitate au parti
cipat tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Paul Niculescu-Mizil, 
Virgil Trofin, Leonte Răutu și 
Manea Mănescu. Au luat 
parte, de asemenea, tovarășii 
Constanța Crăciun și Ștefan 
Peterfi, vicepreședinți ai Con
siliului de Stat, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Ștefan Bălan, mi
nistrul învățămîntului, Nicolae 
Giosan, președintele Consiliu
lui Superior al Agriculturii, 
Ion Iliescu, prim-secretar al 
C.G. al U.T.G., ministru pen
tru problemele tineretului, 
Ion Teoreanu, șef de secție la 
C.C. al P.G.R.

Pentru merite deosebite în 
domeniul cercetării științifice 
a fost conferit ordinul „Meri
tul științific" clasa I, tovară
șului Savu Timariu, medic 
veterinar la Stațiunea experi
mentală Dobrogea.

Pentru activitate îndelun
gată și merite deosebite, pre
cum și pentru contribuția a- 
dusă în dezvoltarea învăță-
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MISIUNE
NOBILĂ

TRAIAN POP
adjunct al ministrului învățămîntului, președintele Consiliului 

Național al Organizației Pionierilor

De mai bine de un dece
niu, în calendarul evenimen
telor școlare s-a înscris „Ziua 
învățătorului”, zi de sărbăto
rile a învățătorilor și profe
sorilor, o dată cu sfîrșitul u- 
nui an de învățămînt, cînd 
se culeg roadele unei bogate 
activități școlare, instructiv- 
educative.

O zi care omagiază cu de
osebire munca oamenilor de 
la catedră, dînd, într-un a- 
nume sens, dimensiunea vie
ții spirituale a țării a cărei 
amplitudine o aflăm cu priso
sință în dezvoltarea fără pre
cedent a învățămîntului nos
tru.

Școala — definită de tova
rășul NICOLAE CEAUȘES
CU la ce! de-al IX-lea Con
gres al P.C.R. : „...principalul 
izvor de cultură și factor de 
civilizație” — constituie as
tăzi o componentă organică 
a vieții poporului nostru. Va
loarea învățămîntului unei 
țări măsoară în fapt, cu exac
titate, etapa pe care aceasta 
o străbate spre progres si ci
vilizație, iar învățămîntul ro
mânesc oglindește cu fideli
tate acest adevăr. Puternica 
dezvoltare a învățămîntului 
face parte integrantă din po
litica partidului și guvernului 
de construire a socialismului, 
constituind prima treaptă în 
sistemul de pregătire a cadre
lor necesare economiei și cul
turii noastre în plin avînt. Tn 
1954 existau pe glob 11 țări cu

învățămîntul elementar de mi
nimum șapte ani ; printre ele 
figura și România. Ca în 
puține țări, azi, la noi s-a 
generalizat învățămîntul obli
gatoriu de 10 ani. Putem a- 
firma că nicicînd problemele 
școlii nu s-au bucurat de atîta 
grijă și prețuire ca în anii 
construcției socialiste; nici
cînd destinele învățămîntului 
n-au ocupat în istoria poporu
lui nostru un loc mai impor
tant ca în epoca noastră.

Două însemnate evenimen
te social-politice din viața 
țării — Plenara partidului 
din 22—25 aprilie și sesiunea 
Marii Adunări Naționale — 
au dezbătut și adoptat măsu
rile necesare pentru ca învă
țămîntul românesc să se situe
ze fundamental la nivelul ce
rințelor contemporaneității. 
Măsurile stabilite au urmat u- 
nor îndelungi studii și dezba
teri, unei activități laborioase, 
care au facilitat găsirea celor 
mai potrivite soluții pentru 
perfecționarea continuă a tu
turor etapelor învățămîntului. 
Hotărâtă de Congresul al 
IX-lea al partidului, această 
vastă acțiune de ridicare pe 
o treaptă superioară a învă
țămîntului nostru sintetizează 
experiența bogată a școlii ro
mânești, ca și experiența șco-
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NICOLAE CEAUSESCU
Permiteți-mi să încep prin a vă 

felicita din toată inima, în nume
le Comitetului Central, al Consi
liului de Stat și Consiliului de 
Miniștri, cu prilejul înmînării a- 
cestor înalte distincții ale Repu
blicii noastre socialiste. Acordarea 
acestor înalte distincții constituie 
o răsplată, o apreciere a activi
tății rodnice pe care dumnea
voastră, ca de altfel întregul corp 
de învățători și profesori, ați des
fășurat-o și o desfășurați pentru 
educarea tineretului patriei, să
dind în sufletele și în mintea 
copiilor și tinerilor ideile cele 
mai avansate ale științei și cul
turii, dragostea față de patrie, 
față de popor, spiritul frăției și 
solidarității, al hotărîrii de a 
munci pentru fericirea poporului, 
pentru construcția socialismului 
în patria noastră.

Doresc cu acest prilej să ex
prim, în numele conducerii de 
partid și de stat, felicitări căl
duroase tuturor cadrelor didacti
ce cu prilejul Zilei învățătorului 
care se va sărbători în curând, 
tuturor profesorilor din școlile 
de cultură generală, din licee și 
din învățămîntul nostru superior.

Partidul și guvernul acordă o 
atenție deosebită dezvoltării în
vățămîntului, ridicării lui la ni
velul cerințelor științei contem
porane, la nivelul nevoilor socie
tății de azi și de mîine din pa
tria noastră. Documentele adop
tate de plenara din aprilie a Co
mitetului Central, legea votata 
în mai de Marea Adunare Națio

nală constituie jaloane pentru a- 
sigurarea progresului întregului 
nostru învățămînt. Aceste docu
mente sintetizează experiența 
școlii românești, și, în același 
timp, țin seamă de experiența 
dobîndită de școală pe plan mon
dial, urmăresc să creeze cadrul 
și să deschidă perspectiva dez
voltării continue a învățămîntu
lui în România.

Dumneavoastră învățătorilor, 
profesorilor din învățămîntul de 
toate gradele vă revin sarcini 
mărețe. Aveți o misiune nobilă 
— aceea de a ajuta pe copii, ti
neretul patriei noastre să-și însu
șească cele mai înalte cuceriri 
ale științei și culturii, să se pre
gătească pentru ca mîine, în ori
ce Ioc de activitate, să-și poată 
aduce contribuția activă, califi
cată Ia desăvîrșirea orânduirii, 
noastre socialiste, la crearea con
dițiilor pentru făurirea treptată a 
societății comuniste în România.

Partidul și guvernul dau o înal
tă apreciere activității întregului 
corp didactic și sînt convins că 
și în viitor cadrele didactice vor 
munci cu tot elanul, vor depune 
întreaga lor pricepere și energie, 
vor acționa cu și mai multă pa
siune pentru a educa tineretul, 
formîndu-I pentru viață, pentru 
muncă, pentru știință. Dumnea
voastră știți foarte bine, mai bine 
poate ca noi, că aceasta nu e o 
misiune ușoară. Cu fiecare copil, 
cu fiecare tînăr trebuie depusă o 
muncă intensă ; fiecare trebuie 
cunoscut, înțeles și ajutat să în

țeleagă, la rîndul Iui, singur 
scopul vieții, să se pregătească 
pentru viață. De felul în care 
școala își îndeplinește această 
misiune — orientarea copiilor și 
tineretului în viață — depinde 
ce fel de tineret, ce fel de oa
meni va avea societatea noastră.

Noi sîntem mulțumiți de felul 
în care corpul didactic și-a înde
plinit obligația pînă acum și sîn
tem convinși că și în viitor își 
va realiza în bune condițiuni mi
siunea nobilă pe care o are în 
societatea românească.

Întreaga politică a partidului 
nostru urmărește perfecționarea 
tuturor domeniilor de activitate 
ale societății noastre. Hotărârile 
recentei plenare privind o mai 
bună așezare a relațiilor între oa
meni, o mai bună așezare a veni
turilor astfel ca fiecare membru 
al societății să fie răsplătit în 
conformitate cu munca și cu ac
tivitatea depusă în folosul socie
tății, corespund principiilor so
cialiste și comuniste ce călăuzesc 
partidul nostru, merg pe linia 
creării condițiilor pentru desăvîr- 
șirea socialismului, pentru a face 
ca societatea noastră să fie cea 
mai dreaptă și mai umană din 
lume.

Avem rezultate minunate în 
toate domeniile de activitate — 
în industrie, în agricultură, în 
știință, în învățămînt, în cultu
ră — dar mai avem încă multe

(Continuare în pag. a Vll-a)

ENTUZIAȘTII
_______________j:____''___ ■ ’ ' 9 ’ ’

— Album ilustrat de ION CUCU —

CITIȚI ÎN
PAG. A V-A

Mă recomand.:

NEPTUN
Corespondență de la

trimișii noștri speciali

Nenumărate fapte șl întîm- 
plări i-au reținut atenția fotore
porterului nostru. Dar mai cu 
seamă, în repetatele incursiuni 
din ultimele săptămîni pe șan
tierele naționale ale tineretului, 
pe alte șantiere ale muncii vo
luntar patriotice, l-au impresio
nat chipurile tinerilor. Chipuri 
adunînd în priviri azurul tot, 
chipuri de vibrantă pasiune și 
cuceritoare visare, chipuri a că
ror trăsătură distinctă și comu
nă se definește în titlul atît de 
sugestiv al albumului pe care 1 
l-au inspirat.

Prima filă a acestui album i-a 
destinat-o tînărulul Gheorghe 
Voicu, elev al Școlii profesiona
le Fienl, comandantul echipei a 
doua din Brigada a 3-a „Dîm
bovița" de pe șantierul auto
străzii București—Pitești.

Un adevăr sintetizat de ti
tlul expoziției însăși 1 tțhniea 
se însușește încă din anii de 
școală. Titlu care exprimă ro
lul deosebit pe care școala îl 
are în formarea viitorilor 
muncitori, maiștri, tehnicieni, 
în ridicarea pregătirii lor la 
nivelul exigențelor impuse de 
economia noastră în plină dez
voltare. Dar, în același timp, 
referire la posibilitățile foarte 
largi pe care cel aflat azi pe 
băncile școlii le are la dispo
ziție pentru a-și forma și fi
nisa deprinderile în vederea 
îndeplinirii plenare a atribu
țiilor ce-i vor reveni mîine. la 
expirarea anilor de școală. Ex
poziția la a cărei inaugurare 
participăm este o veritabilă 
colecție de talente și măiestrie 
înscrise deja în circuitul certi
tudinii. Miile de exponate, a-

vînd ca autori elevi din liceele 
de specialitate, din școli pro
fesionale și tehnice, alcătuiesc 
o imagine sugestivă a temeini
ciei cu care aceștia se pregă
tesc în școală, a pasiunii pe 
care o depun în însușirea cît 
mai deplină a profesiei pe care 
și-au ales-o, constituie o dova
dă a minunatelor posibilități 
pe care le au la îndemînă în a 
deveni continuatori de nădejde 
ai constructorilor de azi ai Ro
mâniei socialiste.

Ieri, la amiază, expoziția 
deschisă în Pavilionul O al 
complexului din Piața Scîn- 
teii, organizată de Ministerul 
învățămîntului și Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist a fost vizitată de to
varășii Nicolae Ceaușescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
Trofin, Leonte Răutu, Manea

Mănescu, Constanța Crăciun, 
Ștefan Peterfi.

La intrarea în expoziție, 
conducătorii de partid și de 
stat au fost întîmpipați de 
acad. Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului și Ion Iliescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.O., 
ministru pentru problemele ti
neretului, conducători ai mi
nisterelor economice, repre
zentanți ai organizațiilor coo
peratiste meșteșugărești, al 
sindicatelor, cadre didactice. 
Un mare număr de elevi fac 
oaspeților o primire caldă, en
tuziastă. Un grup de tineri 
oferă flori conducătorilor de 
partid și de stat.

Ne aflăm în fața primelor

N. UDROIU
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe directorul Uzinei de rulmenți 
din Moscova și pe secretarul 

Comitetului de partid al uzinei
Vineri, 28 iunie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe tovarășii A. A. Gromov, 
director general al Uzinei de 
rulmenți nr. 1 din Moscova, de
putat în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S., membru al Conducerii

centrale a asociației de prietenie 
sovieto-romârfă, cu soția, și P. Z. 
Sorokin, secretarul Comitetului 
de partid al uzinei, cu soția.

Oaspeții se află la odihnă în 
țara noastră, la invitația tovară
șului Nicolae Ceaușescu.
Primirea, la care a participat 

tovarășul Vasile Vlad, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

SÎMBĂTA, în jurul orei 
20,00, posturile noastre 
de radio și televiziune 
vor transmite, în direct, 
de la Stadionul Republi
cii, ADUNAREA POPU
LARĂ CONSACRATA A- 
NIVERSĂRH A 120 DE 
ANI DE LA REVOLUȚIA 
DIN 1848.

CETATEA IN 
ȚE' GENȚEI

Reportaj de pe șan
tierul viitoarei poli
tehnici bucureștene

...Acum vre-o două luni, un 
băietan cam de doisprezece 
ani, cu ochelari peste pis
truii de pe nas, pedala voi
nicește pe bicicleta devenită de 
bucurie fulg, printre pomii înflo
riți de la șosea. Fericit premi
ant al Olimpiadei de matematică.

REVOLUȚIA
DE LA 1848 -

MOMENT IMPORTANT IN LUPTA
PENTRU UNITATE NAȚIONALA

O problemă care necesita o 
rezolvare deplină și care s-a pus 
pe tot parcursul revoluției de la 
1848 a fost — după cum atestă

anunță desfășurarea ulterioară a 
evenimentelor, unitatea acțiuni
lor, scopul comun, sînt prezente 
în planurile protagoniștilor revo-

Dovadă a acestei tendințe 
sînt și mărturiile unor intelec
tuali care nu au participat la re
voluție.

i

cercetarea ideologiei pașoptiste 
și desfășurarea revoluției — eli
berarea națională, obținerea in
dependenței prin înlăturarea do
minației străine, realizarea uni
tății politice a neamului nostru.

Necesitatea unității politice a 
românilor s-a impus de la în
ceput celor care pregăteau re
voluția. Faptul acesta era fi
resc, deoarece victoria revoluției 
nu se putea concepe fără unirea 
tuturor forțelor progresiste, fără 
desfășurarea sincronică a acțiu
nilor. încă din luna martie 1848, 
cînd izbucnesc în Moldova și 
Transilvania primele mișcări care

Mărturiile și acțiunile ulteri
oare sînt doveditoare în acest 
sens. Panaiot Balș, afirma că în 
luna martie 1848, fruntașii mol
doveni erau înțeleși asupra in
cluderii în program a pregătirii 
și realizării unirii României, a 
garantării existenței trainice a 
acesteia.

La această Românie se gîn- 
deau în același timp și revolu
ționarii munteni, cînd militau 
pentru atragerea bănățenilor, 
transilvănenilor și bucovinenilor 
în activitatea de propagandă 
pentru „a se uni cu Țara”,

Dacă contele Wesselenyi vor
bește despre tendințele de uni
tate ale celor trei țări române 
pentru a forma un regat român 
independent, consulul austriac 
la București, Timoni, raporta la 
Viena despre tendințele „de u- 
nire a întregului neam românesc 
într-un imperiu dacic”, iar Ion 
Voinescu I relata despre tinere
tul care urmărea să formeze „o 
republică daco-română mare, în-

V. VESA
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iată-l brusc minat de imbolduri 
de viitor și invadat de o mare 
hotărîre: cînd termină liceul, ne
greșit va urma politehnica și, 
după o strălucită lucrare de di
plomă (totuși, olimpiada de „co
pii" e un fleac I), va deveni un 
mare inginer... Da, dar ce fel 
de inginer ? Nedumerirea stopea
ză un moment roata din spate 
și o îmboldește îndată pe prima 
prin decizia... deocamdată rutie
ră : drept înainte spre Piața Vic
toriei, în Polizu. Aci, știe el, au 
învățat Coandă și Carafoli, C. 
Constantinescu și Remus Rădu- 
leț. Așa că... pe aci e drumul. 
Drumul duce, adevărat, la poli
tehnica cu zidurile ei de cărămizi 
gălbui și afumate, vechi de e- 
Xflct o sută de ani. Bicicleta e 
lăsată la ușă, iar tînărul aspi
rant la inginerie trece de portar 
care nu-i ia în seamă identitatea 
minoră și străbate emoționat un 
culuoar, o scară ce se voia cînd- 
va monumentală, trezindu-se în 
față cu barba impunătoare a lui 
Leonardo da Vinci dintr-o stră
veche gravură. Culuoarele par un 
labirint, iar descoperirea facul
tăților o cursă complicată. întor
tocheată și cumplit de anevoioa
să. Ce să mai aleagă un proaspăt 
premiant la Olimpiada de mate
matică (sortit, firește, la această 
insolită alegere, de către reporter), 
cînd nici nu mai știe dacă a a- 
pucat să descopere sediile tuturor 
facultăților politehnice. Așadar, 
Chimie industrială, Construcții 
de mașini, Electronică, Energe-

VIORICA TANASESCU

(Continuare în pag. a V-a)
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Iată două întrebări care, adre
sate unui scriitor, obligă aproa
pe la exprimarea unui crez artis
tic. Dar cum această noțiune este 
atât de pretențioasă incit abia is
toria literară se încumetă să o 
culeagă, aluzie cu aluzie, din cu
prinsul cite unei întregi opere, 
răspunsul ca încerca să fie de
tașat Și obiectiv, exprimînd O ex
periență mai mult colectivă de
cît intimă.

VIITORUL LITUÎVIIIIIII
Df ACTUALITATE

ANA BLANDIANA

Pentru cine ? Dar nu scriito
rul își alege publicul, publicul îl 
alege pe scriitor. Nu are sens să 
întrebi fructul pentru cine creș
te — ceilalți au nevoie de fruct, 
nu fructul are nevoie de ceilalți. 
Pe el nu-l interesează decît sîm- 
burele pe care îl ascunde în 
sine.

Nevoia de comunicare aparține 
în mult mai mare măsură citito
rului decît ^scriitorului. Artistul 
exprimă, nu transmite, publicul 
este cel care, lipsit de capacita
tea de exprimare, îl caută pe ar
tistul de la care o poate împru
muta. In această căutare, în a- 
ceastă necesitate, in acest im
port de sensibilitate materializa
tă se naște comunicarea dintre 
creator și consumatorul de artă. 
Creatorul dăruiește fără adresă, 
consumatorul este cel care caută 
pentru sine Deci,^Lin punctul de 
vedere al artistului, întrebarea 
„pentru cine" este lipsită de im
portanță. Mult mai aproape de 
esență este cealaltă, a doua, 
„pentru ce"

Fără discuție, unul dintre mo- 
bilurile acestui act bizar care este 
creația, stă în nevoia de a spune 
adevărul. Unul dintre adevăru
rile posibile, bineînțeles, dai a- 
decărul absolut, dacă există, nici 
nu cred că este decît diferența 
obținută prin scăderea acestor 
nenumărate adevăruri, adese
ori contradictorii, unul din 
altul. Adevărul pe care scrii
torul vrea să-l exprime este 
întotdeauna strîns legat de viața 
sa, este un rezultat al vieții sale, 
contemporan, deci. întotdeauna 
cu scriitorul. Ajungem astfel pe 
plan literar, la atingerea unei

I VĂ RECOMANDĂM DIN PRO-1 
'gramul cinematografelor'
Ia CĂDEREA IMPERIU

LUI ROMAN — film pentru

I ecran panoramic — rulează 
la Patria (orele 12,45 ; 16,30 ;

20)

I» DOMNIȘOARELE DIN 
ROCHEFORT - rulează la

. Capitol (orele 11 ; 14 ; 17 ; 20) 
• DIRIJABILUL FURAT 

— rulează la Lumina (orele

L 

sfere care ta numește, cu un ter
men banalizat și compromis, „li
teratură de actualitate". Marc 
Aurelia spunea: „Cine a cunos
cut prezentul, a cunoscut toate 
lucrurile: cele ce s-au întîmplat 
în trecutul insondabil fi cele ce 
se vor întâmpla în viitor". Afir
mația este atît de adevărată, in
cit ea poate fi întoarsă pe toate 
fețele fără să-și piardă sensul, 
pentru că, din moment ce pre
zentul cuprinde în sine toți tim
pii, fiecare dintre acești timpi a 
fost sau va fi prezent, deci, în 
esență, totul este mereu același, 
deci nu momentul cunoașterii are 
importanță, ci adîncimea ei.

Literatura „de actualitate" ? 
Desigur, dacă nu cumva prin a- 
cest termen se precizează că e 
vorba de un fel special de lite
ratură care este numai de actua
litate șt nu șt de viitor. Adevărul 
este că ni se pare exagerată ne
voia de a sublinia mereu carac
terul actual al literaturii cînd ea 
nici nu poate fi altfel. Istorică 
sau de previziune, literatura își 
îndreaptă mereu sensul săgeții 
spre prezent, spre lumea in care 
scriitorul trăiește. Nu e nevoie 

însă ca acest sens să fie mereu 
subliniat. Nu se scriu studii des
pre faptul că avem două picioa
re, două mîini, doi ochi, pentru 
simplul motiv că asta este de la 
sine înțeles și firesc. De altfel, în 
cazul poeziei, subiectul fiind în
săși poetul, cu suferințele și fe
ricirile sale actuale, poetul care 
există acum, ceea ce el scrie se 
leagă inerent de contemporanei
tate, direct sau indirect, fie că 
vrea sau nu. E adevărat însă că 
între artă și viata pe cate ea o 
reflectă, trebuie să existe o dis
tanță, atâta cît să permită ochiu
lui să vadă clar. Cînd Seneca 
scrie „Quae histone fuit, facto 
poesis est" („Ceea ce a fost is
torie devine poezie") succesiunea 
timpului este explicită. Istoria 
trebuie să se petreacă, să fi fost 
pentru a deveni poezie.

Cred că în ultimii 2—3 ani se 
scrie o literatură mult mai ac
tuală decît cu 10—15 ani în 
urmă. Pentru că actual, cred eu, 
este ceva capabil să pătrundă în 
sufletul contemporan, ceva ac
ceptat de acest suflet ca adevă
rat, necontrafăcut. In acest sens 
generația tânără receptată cu en
tuziasm de un public larg, este 
stringent actuală.

Cîteodată cred că scriu numai 
pentru a spune adevărul, alteori 
îmi dau seama că acesta nu este 
decît minimul punct de pombe. 
Oricum, pentru mine, acum, poe
zia este o posibilitate de a gîndi 
și nimeni, niciodată, nu a renun
țat la unica sa șansă.

Pentru cine P Pentru ce P
Sînt convinsă că există și ani

male cate gîndesc. Dar numai o- 
mul gîndește pentru a gîndi.
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PENTRU CINE SCRIU ?
PENTRU CE SCRIU?

Ce întrebări grele, ce între
bări angajante. ce haos intero
gativ ! Dar, la urma urmei, în
trebări firești. Căci da, pentru 
cine scrii, pentru ce scrii, dum
neata scriitorule tînăr, dum
neata poetule tînăr. dumneata 
neliniștitule și zurbagiule și 
ermeticule, dumneata, iconoclas- 
tule, dumneata teribilule. dum
neata văzutule și nevăzutule. 
Măria Ta. poetul de mîine. poate 
clasicul, poate uitatul, pentru 
cine scrii, pentru ce scrii ?

Vreau să cred că întrebarea 
nu ascunde un prcces de inten
ție. Vreau să cred că e cineva 
care se interesează la modul cel 
mai onest pentru cine și pentru 
ce scriu eu. Adrian Păunescu, 
acum, la această oră a veacului 
în care m-am născut, acum cînd 
cred — fără nici o falsă modes
tie — că voi face ceva extra
ordinar. acum cînd sînt călăto
rul cel mai fericit al oricărei 
șanse, căci pașii mei abia au 
ales un drum.

Condiția pe care o pun, oricui 
mă întreabă, este aceea de a 
fi crezut. Vă rog să mă credeți... 
Vă rog să nu puneți la îndo
ială... Nu am nici un motiv să 
răspund la această întrebare, 
decît acela de a mă exprima...

Scriu dintr-un prisos de ener
gie. Scriu pentru a apăra ceea 
ce cred că reprezintă fibra mea. 
Scriu pentru că mi se pare că 
felul meu de a fi are drept la 
existentă. Scriu pentru a legi
tima un caracter și un tempera
ment. Scriu pentru că m-am 
născut. Iată însă că de undeva, 
dintr-un orizont mal profund 
al firii mele, cineva strigă ; e 
prea puțin. Și atunci îmi repet 
întrebarea. Și-mi dau seama că 
noi existăm aproape nemotivat. 
Dar care este motivul existentei 
fulgerului ? Trece el pe de
asupra noastră dintr-o cauzali
tate strictă ? Sau ornează ne
cunoscutul ? Și-mi dau seama 
că și asta e prea puțin. Da. de 
fapt, și de fapt, pentru ce și 
pentru cine scriu ? Scriu pentru 
că mi se pare că trebuie să dez
vinovățesc natura poeților. 
Poeții n-au putut fi decît. de

In ceea ce mă privește, aș 
vrea să ocolesc un răspuns prea 
categoric la amîndouă între
bările. Aș vrea adică să-mi re
zerv dreptul de a reveni mereu 
cu răspunsul, completîndu-1 sau 
numai confirmîndu-1 mereu. 
Căci la asemenea întrebări, atît 
de simple în aparență, dar atît 
de grave în momentul cînd nl 
le punem cinstit sau cînd ne 
sînt puse foarte cinstit (cum a 
făcut acum redacția Scînteii ti
neretului) un răspuns mai sa
tisfăcător poate fi dat doar a- 
tunci cînd opera noastră e cît 
de cît consolidată. Foarte mulți 
dintre noi sîntem în această pri
vință mai mult sau mai puțin 
întîrziați, mai mult sau mal 
puțin datorită nouă. Scriitorii 
constituiti ca operă, numesc doi, 
Malraux și Preda, pot nici să 
nu mai răspundă ei la asemenea 

mult, de mult de tot, luptători 
în primele rînduri și de aceea 
toată arta care urmează este un 
proces de dezvinovățire. Marto
rul declară despre natura umană. 
Natura poeților sublimează na
tura umană Firea poeților dez
vinovățește firea. Dar pentru ce 
și pentru cine scriu ? Scriu pen
tru că sînt convins că, începînd 
de astăzi și terminînd tîrziu, 
litera mea va face fericită pîlnia 
de sunete a acestei neasemuite 
limbi care este limba română, 
scriu pentru că îl iubesc pe 
Bacovia, pe Eminescu și pe 
Macedonski, scriu pentru că 
bunicul meu a fost învățător 
patruzeci de ani în satele Dol
jului, și pentru că-i plăcea limba 
română, și o rostea cu simță- 
mîntul că apără granițele satu
lui său de lăcuste, și pentru că 
îi plăceau semnele spiritualității 
românești, balade și doine, 
povești și rustem, galaonul și 
Deznățui, acolo unde i-a fost 
dat să se nască și unde se odih
nește acum împăcat, la obîrșia 
a șapte fii. cîți a avut, și la

nu scum PEm
,,/miLE IWWEE“

ADRIAN PĂUNESCU

obîrșia atîtor nepoți. Scriu pen
tru că pe fiica mea am voit să 
o cheme Ioana, și Ioana o 
cheamă, cum și pe bunica mea 
tot Ioana o cheamă. Scriu pen-

i ca să justific ple- 
dintr-o sămîntă cinstită. Scriu 
pentru că nu pot să fac altceva. 
Si e curios că uneori chiar 
oamenii care-mi motivează întru 
eternitate scrisul nu pricep ce 
scriu eu. E curios că aceia 
care-mi țin pe umăr versul nu 
pot. de multe ori, să înțeleagă 
ce e cu mine. E curios că rădă
cina mea este, nu rare ori, con
sternată de mine. Si eu știu că. 
într-un fel. sînt vinovat pentru 
asta. Sînt vinovat pentru com
plicarea uneori inutilă a vocii, 
pentru arabescurile uneori 
inutile ale literei. Dar cred in
tr-o simplitate la care se ajunge 
nu într-o simplitate cu care se 
pornește. Cred în asta pentru 
că în același timp cred în pro
fesiunea mea. Si tot așa cum nu 
întreb pe părinții și pe rudele 
mele, de ce atîrnă oamenii zur
gălăi la gîtul cailor la sărbători, 
cred că nici eu nu pot fi între- 

întrebări căci cele mai bune, 
mai inechivoce răspunsuri le 
dau înseși operele lor. Cîtă 
vreme sîntem însă la început de 
drum, cînd opera încă nu ne 
poate mandata, e necesar totuși 
să ne punem atari întrebări și să 
răspundem la ele. chiar dacă a- 
vem temerea că mîine sau poi- 

CREDINȚA 
IN CITITOR

GHEORGHE SUCIU

mîine cărțile noastre ne vor sili 
să facem gesturi de retractare, 
să ne adaptăm opiniile de as
tăzi la ele. Intre ce vrem noi și 
ce vrea zeul acela al lui Pla
ton care ne inspiră nu-i tot
deauna potriveală șl aproape 
niciodată nu învingem hol. O- 
pera, cînd ni-i dat s-o facem, ne 
supune și nu ne putem lăsa de- 

bat de ce sînt uneori complicat, 
de ce nu sînt uneori înțeles.

Mai este și altceva. La un 
moment dat, profesiunea devine 
contrariul vocației. La un mo
ment- dat, etapa devine frîna 
sensului. Dar pentru scurtă 
vreme. Eu tind și vreau să tind 
spre limpezime. Nu-mi este in
diferent dacă o poezie de dra
goste a mea cucerește pe aceea 
căreia i-am scris-o și tot așa 
nu-mi este indiferent dacă orice 
poezie, este sau nu receptată de 
chiar justificarea ei.

Mă cred o natură bogată și 
nu-mi e de nimic mai spaimă 
decît de împrejurarea că aș 
vorbi în gol. De aceea poate
gustul estetic al soției mele,
poeta Constanta Buzea, mi-a
fost șl îmi este cel mai exact 
reper. Scriu deci întîi pentru
ea. Scriu apoi pentru prietenii 
mei, pentru Nicolae Breban, 
pentru Nichita Stănescu, pentru 
Ion Alexandru, pentru Gheorghe 
Pituț, pentru Alexandru Ivasiuc, 
pentru Gabriela Melinescu, pen
tru Vintilă Ivănceanu, pentru 

marele nostru prieten, pentru 
strălucita ființă a artei numită 
Miron Radu Paraschivescu, 
scriu pentru Aurel Dragoș Mun- 
teanu, pentru Valeriu Cristea, 
pentru Mircea Martin, scriu 
pentru toți acești oameni care 
au primit de la mine litere și 
le-au înțeles ca pe un duh, scriu 
pentru Nicolae Manolescu și 
pentru Geo Dumitrescu, scriu 
gîndindu-mă că mă va citi 
Eugen Jebeleanu, nu încetez 
nici o clipă să sper că versurile 
mele vor plăcea lui Adrian 
Marino, lui Lucian Raicu. Să nu 
fim ipocriți ! Ne mișcăm într-o 
lume de repere.. Nu există sen
timent mai reconfortant decît a- 
cela că ești auzit și crezut pe 
cuvînt, căci poezia asta pare să 
fie, cuvînt care convinge prin 
sine însuși, biografie în aparen
ță ruptă de context, căreia cre
ditul celor din jur îi acordă 
trup și materialitate. Scriu pen
tru acești prieteni, ai mei dar 
scriu și pentru dușmanii mei. 
Scriu pentru dușmanii mei cu 
toată convingerea, cu toată în
crederea, cu toată noblețea Nu 

cît supuși. Și atunci iată răs
punsul firesc la prima între
bare : nu știu de ce scriu, n-am 
știut adică la început și dacă 
n-am știut atunci de ce aș cu
noaște astăzi această taină. 
Exact tot așa nu știu de ce am 
ochii albaștrii văd însă cu ei 
luminile și umbrele lumii și le 

răsfrîng prin el. De ce e în 
stare unul să suporte martiriul 
pentru o idee e mai greu să 
răspundă el, căci ideea nu e a 
lui, ci el al ideii. El are doar cu
rajul, temeritatea, cinstea, dez
involtura să creadă sincer în 
ideea lui și s-o slujească prin 
viata, prin zilele și nopțile lui. 
Iar acest sacrificiu trebuie, 
bineînțeles, și respectat. 

scriu pentru neutri mei. Nu 
scriu pentru naturile moarte. 
Din fericire, acestea sînt atît de 
puține, îneît nu constituie o 
mare și irezolvabilă problemă.

Și scriind pentru prietenii și 
pentru dușmanii mei, scriu pen
tru generația mea. pentru ferici
ta mea generație, pentru so
lidara mea generație, pentru 
înzestrata mea generație. Scriu 
pentru acești oameni a căror 
deplină maturitate va veghea, 
aici, în România, sfîrșitul mile
niului doi. Vă dați seama ? 
înțelegeți ? Noi vom fi bărbați 
de 40—50 de ani la limita celui 
de-al treilea mileniu al omenirii. 
Tărîna Bărăganului ya trece în 
al treilea mileniu de existență. 
Orizontul straniu al Dunării va 
împlini o vîrstă bătrînă. Co
piii noștri vor fi întrebați pen
tru ce și pentru cine scriu, 
pentru ce și pentru cine există. 
Căci asta e întrebarea : pentru 
ce și pentru cine exiști. Exist 
pentru că oarba încleștare a 
firii m-a ales dintr-un milion 
de semințe posibile. Exist pen
tru cei cărora nu le este indi
ferentă trecerea mea prin lu
me și scurtul răgaz în care res
pir. de la naștere pînă la moar
te. Exist, și vreau să exist, și 
vreau să conving, și vreau să 
înving, pentru că înainte de 
toate cred în rezistența nea
mului meu la toate cîte se în- 
tîmplă, cred în durata lui no
bilă și nealterată de nici un 
car de luptă. Exist pentru că 
în vreun moment al vieții sale, 
s-ar putea să fie cineva care 
să aibă nevoie de mine. Desi
gur că mi-ar fi plăcut să adun 
cu poezia mea toți norii și să 
înving seceta. Dacă în vreun 
moment viitor, cineva, nu 
știu cine, vai nu știu 
cine, va recita la mare 
durere sau la mare bucurie o 
poezie a mea, un vers al meu, 
cum recit eu astăzi și atîția re
cită astăzi din Bacovia, 
din Eminescu, din Blaga, 
din Macedonski, atunci în
seamnă că pentru acela scriu. 
Și, nu numai atît. Eu scriu pen
tru el indiferent dacă el pri
mește ce scriu eu Poezia este 
o scrisoare adresată necunoscu
tului. O săgeată zvîrlită de un 
arcaș în neant, fără credința 
că se va ridica o mănăstire în 
locul unde va cădea săgeata, 
îmi lipsește și ne lipsește a- 
ceastă încredințare. Dar nu ne 
lipsește hotărîrea de a scrie ca 
și cînd ne-am adresa tuturor 
oamenilor acestei țări, pămîn- 
tului mare chiar, spiritului în 
care planeta plutește, justifi- 
cîndu-se prin el.

▼ ♦ ▼ ♦ ▼
Cît privește a doua întrebare 

cred că scriu atît pentru citi
torii mei cît și pentru mine 
Trebuie însă să spun că nuvelele 
și cărțile noastre ajung cu foarte 
mare întîrziere la cititor, lipsesc 
încă revistele literare în mă
sură să satisfacă ofertele autori
lor și cererile cititorilor, lipsește 
încă operativitatea în edituri și 
acestea insuficiente și de aceea 
supraaglomerate. Mai mult de
cît pe critic, mai mult decît pe 
noi înșine îl credem, cînd se 
pronunță asupra valorii opere
lor noastre, pe cititor Dar cînd 
se adună prea multe manuscri
se pe masa de scris sîntem 
privați de acest cuvînt al citi
torului în care, în ce mă pri
vește, cred cel mai mult. Citi
torul meu e acel om, semen cu 
mine, care îmi acordă din capul 
locului creditul de sinceritate, 
nu mă citește cu gîndul de a 
mă clasifica și de a stîrni astfel 
un probabil orgoliu derizoriu 
în mine, el știe că într-o operă, 
în ciuda tuturor manevrelor, 
autorul se despuiază întîi pe 
sine în timpul și în meridianul 
său. și acceptă deci cu mine 
un dialog despre noi amîndol, 
despre ce sîntem și cum ne pe
trecem, despre ambiția noastră 
mutuală de a face o altă ordine 
înlăuntrul nostru și în afara 
noastră. Eu unui asemenea citi
tor. care-mi respectă povara 
ce-o port fără să fac prea mare 
caz de ea, îi închin cărțile mele. 
Vorbind despre cititori, despre 
cititorii mei, vreau să folosesc 
prilejul de a le mulțumi.

Iată întrebări dramatice, im
posibil de evitat Pentru ca 
scrii ? Pentru cine scrii ? între
bări care „dau de gîndit", cum 
ar spune Heidegger; într-un 
mod esențial, îndreptîndu-ne 
către esența ființei noastre de 
artiști. Intr-o lucrare puțin cu
noscută, Despre conștiința filo» 
zofică, Blaga afirma că întreba
rea anticipează asupra răspun
sului. Termenii el nu semnifică 
doar o atitudine, ci posedă un 
conținut intelectual, prefigurînd 
soluția și reprezentînd în acest 
fel „zarea interioară" a proble
mei respective. Dacă problema 
științifică posedă o zare interi
oară bine circumscrisă, cea filo
zofică va fi indeterminată, ca 
un cer îndepărtat și nesigur. 
Freamătul ființei noastre ne 
poate proba cît sîntem de impli
cați în aceste întrebări: Pentru 
ce ? Pentru cine scriu ? ale că
ror ceruri au vastitatea sufletu
lui omenesc.

Desigur, conștiința teoretică 
poate răspunde cu seninătate și 
precizie, care sînt forța ei din- 
totdeauna, — fără nici o șovăia
lă : scrii dintr-o nevoie de ex

ÂDEVĂRUL-bunul 

cel mai de preț al 

artei

AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

presie, dintr-o aplecare spre a- 
parențe, adresîndu-te unui anu
mit public, mai mult sau mai 
puțin bine constituit. Probabil 
că așa este. Uneori știu bine că 
așa este. Ciudat însă, tocmai în 
asemenea momente mă îndoiesc 
mai mult decît oricînd de arta 
mea. Artistul nu poate fi un 
sceptic. Sau, ar putea fi, dar nu 
un sceptic reflexiv Orice crea
ție presupune un anume opti
mism și o energie nelimitată 
(acestea nu sînt confundabile cu 
ceea ce semnifică termenii în 
mod curent). Robustețea struc
turii de artist refuză soluțiile 
teoretice, preferind generozita
tea naturii, glorioasă in expan
siunea ei firească. Un munte va 
fi sublim chiar dacă nu-l con
templă nimeni, tot așa cum 
fructele unui arbore vor pîr- 
gui de la sine, fără să aibă 
ca scop pe culegător. Omul in
troduce în lume finalitățile, dar 
creația este un fenomen natu
ral, lipsit de scopuri sau deve
nind un scop în sine. Pentru ce 
scrie prozatorul ? Pentru că nu 
poate altfel ! Ce bine ar li dacă 
răspunsul nu ar deranja pe ni
meni și mai ales dacă nu ar 
scandaliza pe cititorul nostru, 
fratele și semenul nostru, cum 
l-ar numi Baudelaire. Fiindcă el 
este ca și noi, iar sensibilitatea 
și înțelegerea lui îl fac părtaș 
la creație.

Spuneam că arta refuză scep
ticismul Cu toate acestea, o 
tristețe difuză se găsește la te
melia alcătuirilor ei. Este sem
nul încrustat în ființa lui ceea 
ce este. Nu pot fi sceptic în ra
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117,30: Lumea copiilor;
18,00 : Stadion — emisiune 
de actualitate sportivă; 18,30 ! 

IMult e dulce și frumoasă;
19,00 : Pentru școlari. Noile 
aventuri ale echipajului Val- 

' Vîrtej; 19,30: Telejurnalul
de seară ; 19,50 : BuletinulI meteorologic ; în jurul orei
20,00, transmisiune în direct 
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port «u munca mea, dar tot ceea 
ce îndeplinesc se naște totuși 
sub zodia apăsătoare a neîncre
derii. Se spune că Tolstoi, după 
ce împlinise cincizeci de ani, 
8-a sculat într-o noapte șl a în
cuiat pușca de vînătoare în du
lap din cauza fascinației și a 
spaimei pe care 1 le trezea. Do
meniu lunecător, Imprevizibil/ 
proza este un teren al imposi
bilei vieți ca și al unui imposi
bil neant. Scriitorul este omul 
liniști} și al discreției. Egalita
tea lui în fața lumii poate să fie 
însă expresia vieții sau, dimpo
trivă, aceea a morții Știi că o- 
pera ta va dura în veșnicie sau 
că va pieri imediat (fiindcă ce 
înseamnă chiar o mie de ani în 
ordinea cosmică ?).

Deci, pentru cine scriu ? De 
ce scriu ? întrebări la care nu 
se poate și nu se va putea nici
odată răspunde în mod satisfă
cător. Lui Van Gogh i se atri
buie opinia după care artistul 
crează pentru el însuși. Nici 
nu-l interesează dacă opera sa 
va fi apreciată sau nu. Total 
este creația. Se poate trăi nu

mai pentru ea, fără nici o aT4 
satisfacție. Este bucuria nati; 4 
în procesul formativ și se poate1 
compara vreunul din semnele 
de prețuire inventate de om qti 
această stare unică ?

11 rog pe cititor să fie atent! 
Dintr-o asemenea perspectivă 
bunul cel mai de preț al artei 
va fi adevărul. Un artist care 
postulează veșnicia nu poate să 
mintă. Valoarea cea mai pre
țuită din punct de vedere social 
și general uman este rodul unei 
abstrageri din lumea contingen
ță. De sus totul se oferă privirii 
cu mai multă claritate. Artistul 
este însemnat în cetate, aș spu
ne : unul din bărbații cei mai 
însemnați, fiindcă îndeplinește 
misiunea cea mai importantă, 
aceea de a spune adevărul.

Pentru cine scriu ? De ce 
scriu? întrebările rămîn deschi
se, orizontul lor azuriu se des
chide ca o cupolă. Sînt dator cu 
munca și cu abnegația mea. 
Răspunsul la întrebările puse în 
fruntea acestor rînduri îl vor 
da cu siguranță și alții. Am spus 
că artistul este un cetățean în
semnat. Adică este deosebit 
poartă semne, este altfel dec?v 
ceilalți. Nu vreau să spun că 
poartă un stigmat, ci doar că 
este învestit cu o mică misiune, 
pentru care a fost ales : să cre
eze.
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HARALAMB ZINCĂ

CXCttll
doctorului

KING
ROMAN

(Text prescurtat)
Mihai Miroin. vame, in portul Constanta, sosește tu Bucu

rești pentru a-și petrece concediul. Intr-ana din iile dispare 
în chip misterios Cazul se încredințează căpitanului de miliție 
Liviu Roman. Acesta, după primele Investigații, tșl mută cer
cetările în Constanta, descoperă curtnd cadavrul Iul Mlrolu. Șl 
constată că se găsește în fata unei crime și nu a unei sinucideri. 
Este arestat marinarul Jugănaru. Bănuielile criminalistului cad 
și asupra Luizei Urseanu. fasta Iubită a Iul Miroiu.

— Dă-i drumul, căpitane, își îndemnă Suharu subalternul.
— Faină cafea, zise Roman sorbind din ceșcută. Apoi își scoase 

pipa și începu să se joace cu ea. In momentul de fată, cazul 
Miroiu a luat o întorsătură senzațională, de-a dreptul spectacu
loasă. Sincer vorbind, nu mă așteptam la o asemenea evoluție !
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Miroiu nu s-a sinucis, ci a fost omorît... Mobilul asasinatului nu 
l-am stabilit încă. Totuși, o primă concluzie se impune : autorii 
crimei au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a ne induce în 
eroare și pentru a ne lăsa impresia că Miroiu s-a sinucis.

— Fii mai explicit, căpitane, interveni Suharu.
— Autorii crimei, cu voia sau fără voia lor, au stîrnit în 

jurul lui Miroiu o oarecare zarvă... Zarva asta nu le-a fost pe 
plac. De aceea au făcut tot ce le-a fost în putință ca să ne con
vingă că Miroiu s-a „sinucis". N-au izbutit să ne înșele și astfel 
am ajuns să facem o descoperire deosebit de interesantă. Miroiu 
a făcut parte dintr-o bandă de contrabandiști. El, prin poziția sa, 
a înlesnit introducerea frauduloasă în țară a unor mărfuri. Ne-o 
declară Jugănaru. In ce constă obiectul contrabandei? Jugănaru 
afirmă cu toată seriozitatea de care e capabil că-i, aducea lui 
Miroiu de peste hotare cutii de „compot de ananas"... Roman 
făcu o pauză. Tustrei, aproape în același timp, sorbiră din 
cafea...

— „Compot de ananas"... E tot ceea ce poate să ne spună, 
reluă căpitanul raportul, e tot ceea ce știe. In concluzie, obiec
tul cor^trabandel rămîne deocamdată învăluit în mister. Lămu
rind aspectul acesta al problemei, vom găsi răspunsul și la în
trebarea dacă acțiunea de contrabandă se efectua și în sens in
vers. Să nu uităm că avem și noi „compoturi" destul de căutate 
peste hotare.

— în privința asta, declarația lui Jugănaru mi se pare clară 
Interveni comandantul regiunii. N-a făcut decît să aducă, nu și 
să ducă...

— Totuși, își spuse șl Suharu părerea, nu putem să absoluti
zăm declarația lui Jugănaru. O contrabandă săvîrșită numai în
tr-un singur sens mi se pare un act gratuit...

— Revelatorii mi se par și ultimele mărturisiri ale Luizei Ur- 
seanu. Ele ne confirmă atît existența unei bande al cărei membru 
a fost Miroiu, cît și a unui doctor cu un nume exotic — King. 
Jugănaru pomenește și el, în declarațiile sale, de un oarecare 
King. Banda îi plătea vameșului bani grei... Jugănaru primea și 
el sume destul de mari... Sumele astea mă trimit cu gîndul la 
natura contrabandei... Nu cred să un simplu „compot de ananas" 

poate determina o asemenea circulație monetară. Doar dacă n-o 
fi vreun compot preparat din niscaiva pietre scumpe.

Maiorul Suharu izbucni în rîs.
— Așadar, sîntem în posesia citorva date esențiale, continuă 

Roman să-și prezinte raportul. Aș îndrăzni să afirm că ele repre-
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zintă pentru noi un punct bun de plecare... Condițiile în care 
Miroiu a fost asasinat ne sînt cunoscute... Mai știm că vameșul 
reprezenta totodată o verigă importantă în sistemul de organi
zare al bandei... Unul din asasinii săi — Jugănaru a fost prins 
și e în mîinile noastre. Datorită lui, cunoaștem semnalmentele 
lui Tom, legătura sa ; știm de existența unui doctor King, care 
cică ar fi șeful bandei. Tot de la dînsul am aflat de un număr 
de telefon — e vorba de un telefon public instalat, așa cum mi 
s-a raportat azi de dimineață, în localul ,La marinarul vesel". 
Din păcate, Jugănaru a uitat nu numai ce urma să facă cu acest 
număr de telefon, dar și parola.

— Și-1 crezi ? întrebă maiorul Suharu pe neașteptate.
— II cred. Amnezia lui e justificată. Nu uitați că a luat parte la 

o crimă. Deci, șocul actului ca atare. După asta, s-a îmbătat ca 
un porc. în sfîrșit, i s-a încredințat o nouă misiune. Știu, amne
zia lui blochează calea de acces spre bandă, dar asta-i situația. 
Presupun că „La marinarul vesel" e cineva care așteaptă tele
fonul lui Jugănaru.

— Aveți la îndemînă semnalmentele lui Tom, îl sfătui Suharu. 
Folosiți-le !

— Desigur, vom merge și pe această cale. Bănuielile noastre 
însă se îndreaptă acum către un ospătar. Și Roman raportă des
pre dispariția angajatului de la „Marinarul vesel".

— Deci, conform ipotezelor dumitale, ai în vedere trei inși: 
State, gestionarul, sau un obișnuit al localului. Cum vrei să ac
ționezi ?

Omul bandei trebuie provocat, scos cu orice preț din dispozi
tiv. răspunse Roman.

Cum ? se interesă Suharu, devenit dintr-o dată foarte grav. 
Roman se încruntă nemulțumit de ceva. în clipa aceea greu 

de definit. își roti palma, scurt și nervos, pe creștet. își ridică 
privirile-i agere spre comandant care rămăsese cu ceșcuța de 
cafea în mină.

— Cum ? întrebă și comandantul.
— Tovarășe colonel, i se adresă Roman care e „marfa" pe care 

marinarii străini încearcă mai des s-o plaseze în oraș ?
— Ceasurile, răspunse comandantul imediat.
— E în regulă, atunci... Cu ceasurile voi încerca și eu să-I 

scot din dispozitiv... încercarea moarte n-are... Voi întinde o 
capcană. Cineva din local va trebui să se prindă.

— Nu fi atît de sigur. Mai ai în vedere șl alte „atacuri" ? îl 
descusu Suharu.
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— Da, în direcția Luizei Urseanu.
— De asta i-ai dat drumul ? îi ceru comandantul lămuriri.
— Scrisoarea pe care ea a intenționat s-o sustragă n-a ajuns 

nici în mîinile noastre, nici în ale ei. In legătură cu acest fapt, 
pot fi enunțate două ipoteze : fie că Miroiu a distrus scrisoa
rea... Fie că ea a căzut în mîinile lui Tom sau ale altcuiva din 
bandă. Dacă luăm în considerație această ultimă ipoteză, atunci 
e limpede că banda, după lichidarea lui Miroiu, își va îndrepta 
atenția către amanta lui. căci Luiza Urseanu Ie-a dat o dovadă 
concretă că știe cîte ceva. Vor încerca să-i închidă gura. De a- 
ceea am lăsat-o în libertate.

— Momeală, deci.
— Exact. Ea și puștiul vor fi puși sub o supraveghere strictă. 

De fapt, asta și înțelegeam cînd vorbeam despre un atac ce se 
cere dat și în direcția asta...

— Spune-mi, căpitane, nu crezi că după arestarea lui Jugănaru, 
banda se va replia ?

— Tovarășe colonel, cred că observația dumitale e îndreptă
țită, fu de acord șl maiorul Suharu.

— De aceea am și apelat la formula : „A-l scoate pe infractor 
din dispozitivul de apărare, prin „a-l provoca". Acestea sînt da
tele pe care cercetările noastre le-au scos la lumină... Le-am 
sintetizat deocamdată în două repere : „Marinarul vesel" *și 
Luiza Urseanu.

— Fata veselă, glumi Suharu.
— Vai de capul ei... o compătimi Liviu Roman cu sinceritate.
— Iată-te și sentimental... se minună maiorul.
— Am fost, zîmbi Roman sfios.
— Să trecem la partea concretă și practică, propuse coman

dantul regiunii, frămîntat de gînduri. Ce capcană propui, căpi
tane, pentru scoaterea „bufetierului" din dispozitiv ?

— Mda... mormăi Roman, am un plan de acțiune... puțin cam 
fantezist... dar îmi pun mari speranțe în el...

Fu întrerupt; șeful de cabinet al comandantului intră și ceru 
permisiunea de a se adresa căpitanului. După ce o căpătă, îi 
înmînă acestuia un bilețel din partea lui Rășcan 1 : ..Știu cît 
este de importantă pentru ceea ce discutați informația pe care 
o dețin, scria locotenentul, de aceea am și îndrăznit să trimit a- 
cest bilețel : State a revenit la „Marinarul vesel". In jurul orei 
12, și-a luat din nou slujba in primire. Deocamdată, atît".

(VA URMA)
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Iii mondiale, precum și pro
punerile numeroase venite din 
partea cadrelor didactice și 
a altor specialiști din cele 
mai diverse sectoare de ac
tivitate. Ele și-au găsit ex
primarea în Legea învățămîn
tului din Republica Socialis
tă România, pe care forul 
tării a adoptat-o, săvîrșind 
prin aceasta un impresionant 
act de cultură națională.

Dezvoltarea permanentă și 
ascendentă a învățămîntului, 
eforturile făcute de statul 
nostru în acest domeniu sînt 
ilustrate cu precădere în oon- 
dițiile puse cu atîta genero
zitate la îndemîna școlii, a 
celor ce învață sau slujesc 
învățămîntul. Se include aici 
gratuitatea învățămîntului de 
toate gradele; bursele pen
tru 60 la sută din studenți 
și un număr important de e- 
levi; întreținerea gratuită 
din partea statului pentru 
toți elevii din școlile profe
sionale. Țara noastră cheltu
iește anual peste 12 200 lei 
pentru un student și aproape 
1 200 lei pentru un elev din 
școlile de cultură generală. 
Suma afectată din bugetul 
statului pentru învătămînt se 
ridică la peste 8 miliarde lei. 
Se includ, deci, toate binefa
cerile pe care socialismul le-a 
înscris în patrimoniul școlii.

Recentele documente de 

partid și de stat, care aduc 
însemnate reglementări și 
perfecționări în domeniile 
vieții social-economice și cul
turale, au întrunit adeziunea 
totală a slujitorilor școlii în
soțite de gîndurile unei acti
vități didactice și științifice 
de valoare, eficientă. Legea 
pentru reglementarea unor 
condiții de remunerare a sa- 
lariaților care îndeplinesc 
funcții de conducere tehnico- 

administrative și de speciali
tate, curmă o situație ana
cronică, care, în cadrul în
vățămîntului; prejudicia mer
sul normal al procesului de 
instrucție și educație. Efecte
le acestei legi vor fi dintre 
cele mai bune pentru învă- 
țămînt; fiecare cadru didac
tic se va putea consacra u- 
nui singur loc de muncă, va 
putea dedica mai mult timp 
autoperfecționării științifice 
în folosul tinerei generații, 
al științei, în folosul creării în 
învățămînt a acelui cadru e- 
ducativ în care profesorul 
trebuie să aibă și va putea 
avea rolul determinant.

Fără îndoială, sărbătorirea 
„Zilei învățătorului” într-un 
asemenea cadru de eferves- 1 

cență șl înnoitoare măsuri 
care vizează și destinele în
vățămîntului — capătă o 
semnificație deosebită. „Ziua 
învățătorului” este o sărbă
toare a școlii, dar participă 
la ea întregul popor, cu res
pect și dragoste pentru aceas
tă profesie de mare noblețe 
și infinită răspundere patrio
tică. Sînt cinstiți, la 30 iunie, 
peste 190 000 de dascăli — 
cel mai mare detașament de

MISIUNE NOBILĂ
intelectuali — care lansează 
în muncă și viață, prin inter
mediul școlii, întreaga gene
rație tînără a școlii.

Cifra este concludentă prin 
ea însăși, dar, așezînd-o lîngă 
o alta, de mai de demult — 
din anul 1938—1939, spre e- 
xemplu, cînd la catedrele șco
lilor urcau abia 45 353 de 
cadre didactice — cifra de 
azi ilustrează cu limpezime 
amploarea pe care a căpătat-o 
în România socialistă învă
țămîntul, preocuparea foruri
lor de partid și de stat de a 
forma pentru școală cadrele 
didactice capabile să pregă
tească și să educe cei patru 
milioane de tineri care în
vață.

Amintirile noastre cele mai 

frumoase, niciodată neșterse, 
niciodată micșorate de trece
rea timpului pe care le așe
zăm alături de amintirile 
despre ființele cele mai dragi, 
sînt cele despre dascăli. Prin 
viața noastră, a fiecăruia, a 
trecut, lăsînd urme, un profe
sor sau mai mulți. Fiecare 
dintre noi își aduce aminte 
cu emoție și nestinsă dragoste 
de acela care pentru prima 
dată i-a pus cartea în mînă 

și l-a învățat să-i deslușească 
înțelesurile. Cînd Creangă a 
cinstit memoria dascălului 
său „bădița Vasile”, cînd 
Mihail Sadoveanu l-a scos 
din uitare pe „domnul Tran
dafir”, iar Mihai Eminescu 
l-a cinstit în stihuri pe pro
fesorul Aron Pumnul au ex
primat sentimentele pe care 
le nutrim și noi, toți, astăzi, 
pentru cei dintîi dascăli.

Nume ilustre au onorat cu 
prezența lor la catedră școa
la românească, profesia de 
dascăl — de la Șincai la La- 
zăr, la Creangă, și toți ur
mașii lor — nume cinstite de 
noi pentru pilduitoarea lor 
activitate în slujba culturii 
românești.

Societatea noastră socialis

tă îi onorează, tocmai de a- 
ceea, cu cea mai adîncă cins
tire. Nicicînd pînă acum n-au 
fost înconjurați de mai multă 
iubire, niciodată pînă acum 
nu au avut condiții de lucru 
ca astăzi, pentru că școala, 
ca și toate celelalte domenii 
de activitate, stă în centrul 
atenției conducerii de partid 
și de stat Dincolo de cifrele 
și faptele care ilustrează ge
neros tabloul de astăzi al în- 

vățămîntului românesc deslu
șim condiția socială a profe
sorului, cadrul în care acesta 
își desfășoară activitatea de 
pedagog și educator. Simțind 
întreaga răspundere patrioti
că și partinică ce le revine 
de a da țării specialiști de 
valoare și cetățeni devotați, 
dascălii se văd îndatorați să 
desfășoare o activitate pe mă
sura solicitudinii statului față 
de nevoile învățămîntului și, 
implicit, față de ei.

Viitorul școlii este gîndit și 
prospectat cu exactitate, dar, 
așa cum este firesc, măsurile 
stabilite au un caracter prin
cipial. Stă în puterea dască
lului, în obligația lui să ac
tiveze cu competență și in
teligență, cu răspundere și 

dăruire pentru a împlini de- 
săvîrșit marile datorii ale 
școlii. Avem obligația patrio
tică de a face ca școala noas
tră românească să-și înscrie 
numele în rîndurile școlilor 
celor mai prestigioase din 
lume. Semnificațiile acestei 
mari responsabilități puse în 
fața noastră de către partid, 
trebuie înțelese exact, ca o 
chemare adresată tuturor 
slujitorilor școlii, de a întări 
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permanent temelia culturii ti
neretului nostru, de a-i da a- 
tîta știință cîtă va avea ne
voie pentru făurirea viitoru
lui.

Dascălul nu este numai o- 
mul care transmite cunoștințe 
de la catedră, el este, totoda
tă, educator și, în această ca
litate, îndatoririle lui sînt de
opotrivă de însemnate. Hotă- 
rîrea plenarei partidului din 
noiembrie 1967 cu privire la 
îmbunătățirea muncii educa
tive în rîndul tineretului a 
jalonat cu multă claritate care 
sînt răspunderile educative 
ale școlii, cerîndu-le învăță
torilor și profesorilor să mun
cească cu aceeași dăruire ca 
diriginți și^ comandanți ai u- 
nităților și "detașamentelor de 

pionieri, să fie sfătuitori și 
colaboratori activi ai organi
zațiilor U.T.C. Experiența în 
acest domeniu este foarte 
largă și avem certitudinea că 
dascălii noștri o vor folosi 
cu cele mai bune rezultate, 
îmbogățind-o, astfel ca acti
vitatea de la catedra clasei și 
cea din afara clasei, din ore
le libere, să constituie un tot 
armonios, slujind deopotrivă 
sarcinii fundamentale a școlii 
de a da țării un tineret bine 
pregătit intelectual și cu alese 
calități morale.

Nimio nu este mai firesc 
pentru un bun educator dedt 
de a se socoti el însuși în 
permanență elev. Și oamenii 
școlii Înțeleg acest imperativ 
al epocii noastre. Zecile de 
mii de învățători și profesori 
studiază cu sîrguință, desă- 
vîrșindu-și necontenit pregă
tirea de specialitate, pedago
gică și ideologică, conștienți că 
vor putea realiza pe deplin 
misiunea de a pregăti cît mai 
bine, potrivit cerințelor me
reu crescînde ale progresului 
economico-cultural, miile de 
talente din rîndul tineretului 
de azi și de mîine.

Astăzi, de „Ziua învățăto
rului” gîndurile noastre, ale 
tuturor — copii, tineri, vîrst- 
nici — se îndreaptă spre das
căli cu urarea de a dobîndi 
roadele cele mai frumoase fn 
activitatea pe care o desfă
șoară în slujba patriei socia
liste.

Dascălul—un 

om de o mare 

integritate 

morală

In această zl, ochii în
tregului popor sînt ațintiți 
asupra noastră. Patria ne 
sărbătorește încredințîndu-ne 
de aprecierea sa deosebită, 
ceea ce ne dezvăluie încă 
o dată cît de mari sînt obli
gațiile pe care le avem.

Anul acesta, partidul ne-a 
investit cu sarcini noi, a că
ror realizare are o deosebită 
însemnătate pentru destinele 
tinerei generații. Directivele 
C.C. al P.C.R. și Legea în
vățămîntului, primite cu en
tuziasm de întregul popor, 
de toți slujitorii școlii, pun 
pe baze noi. la nivelul învă- 
țămîntului mondial, învăță- 
mîntul din patria noastră. 
Dar dau și un înțeles mai 
adînc noțiunii de dascăl.

Dascălul se află în primele 
rînduri ale luptei pentru 
construirea socialismului, mo- 
delînd și formînd generația 
viitorului. De la această 
înălțime apare limpede că 
el însuși trebuie să fie un om 
de o mare integritate morală 
pentru a putea transmite 
celor ce-i sînt încredințați 
spre instruire și educare spi
ritul său de dreptate și echi
tate, dragostea și respectul 
față de muncă, de națiune, 
față de patrie.

Avem toate condițiile să 
răspundem pe deplin încre
derii cu care sîntem inves
tiți. Depinde numai de noi.

KOZMA BELA 
profesor

Liceul „Unirea" Tg. Mureș

♦ A ♦ A ♦
A sosit un nou profesor...
Nu există școală, nu există sat, 

nu există oraș unde fraza aceasta, 
încărcată de o anume semnifi
cație, să nu se repete, ca un 
leit motiv, toamnă de toamnă.

...1 septembrie 1967. In școlile 
din județul Buzău s-au prezentat 
cîteva sute de profesori tineri, 
absolvenți ai universităților din 
București, Iași și Cluj, ai unor 
institute pedagogice de trei ani. 
Au reușit ei să facă dovada unei 
temeinice pregătiri ?

Un an la catedră este puțin, și 
totuși mult pentru a lăsa o im
presie. Intr-un an tânărul profe
sor poate dezvălui numeroase 
data esențiale privind priceperea 
sa, vocația ce o are pentru ca
riera didactică...

învățămîntul de cultură gene
rală este de cea mai mare în
semnătate pentru țară, căci el 
formează temelia culturii națio
nale a întregului popor I Iată un 
adevăr pe care tânăra profesoară 
de limbă și literatură română 
Ana Maria Iftimie a avut deja 
posibilitatea să-l verifice la Școala 
generală din Vintileanca. Ea se 
străduia, obținînd rezultate fru
moase, nu să crească oameni com
plet formați, ci oameni în stare 
să se formeze singuri; nu să în
grămădească în mințile copiilor 
o mare cantitate de învățătură, 
ci să le dezvolte o mare putere 
de a învăța. Are încrederea (și 
mîndria I) că de aici, de la Școala 
generală din Vintileanca, vor ieși 
oameni de care se va auzi vor- 
bindu-se. Deocamdată, consem
năm : la Vintileanca, comună de 
munte, depărtată de oraș, o tînără 
inimoasă și-a semnat debutul în 
cariera didactică transformînd 
sala de clasă într-un laborator de 
experiență metodologică.

Dar școala nu-i numai un ate
lier de muncă intelectuală, ci mai 
cutând o comunitate, în care pă
trund idealurile și aspirațiile vieții 
din societate. Căile sînt mul
tiple ; cea mai eficientă însă se 
dovedește a fi împrospătarea 
corpului didactic cu tineri sosiți 
din universitate. La aceasta s-a 
gîndit, în primul rînd, profesorul 
de fizică Enache Bălăceanu, cînd 
a cerut să fie repartizat în satul 
lui, la Puiești. Eforturile pe care 
le depune aici tind să formeze 
în rîndul celor mai tineri con
săteni ai săi, elevii școlii generale, 
caractere tari, tineri cu inițiativă, 
tenacitate, încrede în sine — pre
gătiți a se sprijini în viață pe 
puterile lor proprii. Scopul pe 
care și l-a propus ? De a des
coperi pe copiii talentați, de a le 
dezvolta aplicațiile lor speciale, 
aptitudinile — fără a sacrifica 
interesele majorității copiilor.

într-o altă comună, la Cîndești, 
profesorul de educație fizică 
Traian Enache, și-a cîștigat repede 
simpatia elevilor, prețuirea cole
gilor. încercarea sa de a-l trata 
pe fiecare elev ca și cum ar fi 
singur în clasă a dovedit că exer
cițiile fizice, atunci cînd sînt bine 
conduse, fac să se dezvolte la 
copii o dispoziție veselă, age
rime, hotărîre, concentrare și un 
perfect control al minții asupra 
corpului. Pasionat de handbal, 
organizînd întreceri disputate cu 
elevii, el face ca disciplina ce o 
predă să servească drept mijloc 
de educație morală, de întărire

A ♦ A ♦ A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

DUPĂ UN AN 
LA CATEDRĂ

a caracterului, nu numai ca mij
loc de educație fizică.

A te afirma la catedră, și încă 
la numai un an de la debut, e 
un lucru dificil. Nu-i de ajuns 
să expui frumos o lecție, nu-i de 
ajuns să transmiți o sumă de 
cunoștinței Adevărata valoare a 
profesorului se măsoară nu după 
cît dă, ci după puterea de asi
milare și de cugetare ce o lasă 
elevului. O expunere frumoasă 
poate da formă atrăgătoare fon
dului, dar poate servi și pentru 
a ascunde lipsa acestui fond. 
Intr-o convorbire ou inspectorul

CONFESIUNI • CONFESIUNI
N-am fost 
mulțumit 

de mine 
totdeauna

Mă văd cu catalogul în 
mînă, în primele mele zile 
de profesor — acum 32 
de ani: 24 de ani,, sub
țiratic, neajutorat pe linia 
științelor pedagogice aplica
te, dar căutând să mă echi
librez cu ceea ce-mi închi
puiam că știu în ale limbii 
franceze și italiene, limbi pe 
care le predam într-un li
ceu comercial din provincie. 
Mă surprind zîmbind de im
portanța căpătată intrînd în 
clasă, cu catalogul sub braț 
și încruntându-mă, pentru a 
mă impune unor elevi nu 
prea departe de mine ca 
vîrstă; astăzi rîd de-a bine- 
lea de mine, cînd mă văd cu 
ochii minții și-mi spun că 
expresia experiență bogată 
nu e o vorbă în vînt: cîte-am 
învățat de atunci, în atâția 
ani de trăire intensă, clipă 

școlar Nicolae Manole, acesta ne 
spunea că a cunoscut și profesori 
ale căror lecții Sînt comparabile 
cu o statuie bine poleită care, 
de la distanță, se poate confunda 
cu una lucrată în aur masiv... 
Timpul roade însă poleiala și 
„opera" fără valoare iese la su
prafață. De aceea, atenți la dez
voltarea profesorilor debutanți, 
factorii de răspundere au mereu 
în vedere atît forma cît și fondul 
lecțiilor pe care aceștia le pre
dau. Și iată că despre tineri cum 
sînt Veronica Popescu, profesoară 
de matematică la Liceul pedago

de clipi, numai printre cei 
tineri I

Telefonul zbîmîie tn clipa 
asta chiar:

— Vă rugăm să participați 
la reuniunea de 20 de ani a 
clasei y de la Liceul „M. Ba- 
sarab*, al cărei diriginte e- 
rați în anii..

— Nu veți lipsi, sîntem ti
puri, de la reuniunea noas
tră de 25 de ani de la absol
virea Colegiului „Sf. Savau, 
seria 1943, „M. Viteazul", se
ria 1944...

Oare cu mine vorbesc vo
cile astea bine impostate de 
bas sau de bariton cantabile? 
Cum arăta oare bărbatul de 
la telefon ca băiețel, pe vre
mea pantalonilor scurți din 
clasa a IlI-a de Colegiu ?

Confesiuni ?... Oare să-mi 
mărturisesc că n-am fost 
totdeauna mulțumit de 
mine ? Că nu sînt nici azi, 
de multe ori ? Că la începu
tul fiecărui an, ca un șco
lar, am o sțrîngere de inimă 
și mă întreb dacă voi reuși 
să prind firul tainic ce te 
face să te apropii și să te 
instalezi în inimile astea ti
nere și generoase, să le ca
peți încrederea, să vadă în 
tine pe omul cu experiență 
bogQită, de la care au ce să 
învețe ? Cum să fac să arunc 
peste căile văzduhului pun

gic din Buzău, Valeria Săhleanu, 
profesoară de fizică la Liceul 
economic, Lucia Pabriche, profe
soară de chimie la Liceul din 
Pătrălagele, Elena Nicolae, pro
fesoară de franceză la Școala de 
muzică avem prilejul să notăm 
aprecieri care îi situează deja în 
rîndul profesorilor de prestigiu. 
Expunerile lor nu sînt îngrămă
diri de date, nume, cifre, ci stră
dania de a prezenta fiorul fră
mântărilor sufletești care carac
terizează lumea științifică, viața 
socială și cultural-artistică. Se 
evită astfel transformarea lecțiilor 
în pantomime mecanice, fără în
țeles... A te afirma ca profesor 
înseamnă a reuși să transmiți 
elevilor cunoștințe nu numai pen
tru a ridica cu ele ziduri, peste 
care privirea lor să fie oprită a 
trece, ci pentru a le îndrepta 
ochii cercetători spre mirajele 
infinitului. Condiția esențială însă 
este ca și profesorul să-și îndrepte 
ochii cercetători spre mirajele 
infinitului. Omul dintotdeauna 
și-a pus întrebări și a găsit răs
punsul cum a putut. Știința s-a 
născut nu din găsirea faptelor ci 
din căutarea explicării lor. Faptul 
că proaspătul absolvent al Fa
cultății de fizică din Cluj, 
Alexandru Boiu, acum profesor 
la Liceul „B. P. Hașdeu" din 
Buzău, a trecut recent examenul 
de admitere la doctorat este o 
dovadă că preocupările lui ști
ințifice vor fi transmise și elevi
lor, că elevii profesorului Boiu 
vor fi îndemnați spre căutarea 
explicării faptelor și datelor. O 
dovadă că drumul spre știință 
poate începe și într-un oraș de 
provincie.

ADRIAN VASILESCU

țile nevăzute pe care să-i 
fac să vină cu încredere spre 
mine ?

Cineva îmi spunea, plin de 
morgă savantă:

— într-un singur fel: să 
știi bine lecția l

— Oare ?
ION VICOL 

Profesor emerit
Liceul „M. Viteazul44 

Existența 
mea s-a 
contopit 

cu școala
...Acum cîteva zile, fiind 

cu treburi printr-until din 
cartierele orașului am fost 
pur și simplu „acostată" de o 
fată înaltă și frumoasă, care 
mi-a sărit de gît sărutîn- 
du-mă și murmurînd fără 
încetare : învățătoarea mea 
dragă, învățătoarea mea... 
Cum să recunosc eu în a- 
ceastă adevărată domnișoară, 
fetița timidă și cuminte care 
mi-a pășit pragul clasei acum

In tot ceea ce face partidul, în tot ceea ce inițiază desprindem 
o profundă înțelepciune și o nemăsurată grijă pentru prezentul 
și viitorul țării. în ultimul timp am avut ocazia să ne manifes
tăm satisfacția pentru adoptarea unor măsuri care au pus în 

centrul lor învățămîntul această mare instituție națională în care 
țara își pregătește fiii pentru viitoarea activitate creatoare.

In noiembrie anul trecut partidul ne-a dat îndrumări și ne-a 
clarificat mai bine rolul și răspunderea noastră de dascăli și 
educatori, sarcinile noastre fundamentale privind realizarea 
unei armonioase legături între procesai instructiv și cel al edu
cației. Ne-am străduit de atunci să dăm curs indicațiilor de a 
rămîne profesori și educatori și după orele de clasă și ne stră
duim să răspundem cît mai bine îndatoririi ce o avem de a 
rămîne mereu în mijlocul elevilor noștri. Nu este vorba doar de

PERMANENT IN 
MIJLOCUL ELEVILOR
o prezență fizică, cl de una activă, îp sensul oă îi ajutăm să-și 
organizeze activitatea extrașcolară, fiind noi înșine sfătuitori și 
colaboratori prețioși ai organizațiilor U.T.C. și de pionieri în 
tot ceea ce acestea întreprind*

Legea învățămîntului. adoptată nu ou mult timp în urmă la 
Sesiunea Marii Adunări Naționale, ne-a dat satisfacții depline. 
Avem certitudinea că, pe baza el, învățămîntul nostru va face 
progrese pe tărîmul modernizării, al adînclrli pregătirii tinere
tului ; ea ne lărgește cadrul activității noastre și posibilitatea 

de a ne afirma ca profesori și educatori. La ultima plenară a 
partidului s-au adoptat, de asemenea, importante măsuri care 
oferă și învățămîntului noi posibilități de perfecționare. Am 
reținut dintre aceste măsuri mal cu seamă aceea care se referă 
la obligativitatea omului de a se dărui cu tot ce are el mai bun, 
cu întreaga sa pregătire și competență profesională unui singur 
loo de muncă. Pentru învățămînt acest lucru este foarte impor
tant, întrucît dascălul se va consacra, așa cum este nevoie, cu 
desăvîrșire pregătirii elevilor, educării lor, ca șl autoperfec
ționării didactice și științifice.

Prof. ILIE BENEA 
țcoala generală nr. 27 

Galați

12 ani și care-mi sorbea cu
vintele înoeneînd să rețină 
șl să repete aidoma tot ce 
spuneam ? N-am uitat-o fi
rește, cum nu mi-am uitat 
nici unul din elevii cărora 
le-am pus eu cea dintîi 
creionul șl cartea în mînă 
de-a lungul a peste 30 de 
ani de învătămînt.

...Mi-am început munca de 
învățătoare într-un sat de la 
poalele munților Harghita, 
departe de locurile natale, 
dar pe care le-em îndrăgit 
Imediat pentru că era primul 
meu loc de muncă într-o 
profesiune visată și însușită 
cu prețul unor mari sacri
ficii. Prima oră la catedră 
am trăit-o cu o imensă in
tensitate, dar dacă stau și 
mă gîndesc parcă și ultima 
oră cu care am încheiat anul 
acesta școlar, precum și toa
te celelalte pe care le-am 
petrecut în mijlocul elevilor, 
au fost la fel de intense îm- 
bogățindu-mi și jusfTficîn- 
du-mi existența. Mi-am iu
bit — dar de ce spun la 
timpul trecut ? — îmi iubesc 
cu ardoare profesiunea și 
nu m-am simțit ostracizată 
cînd mi-am exercitat-o în 
sat — aproape jumătate din 
anii petrecuți la catedră — 
nici cînd, în timpul războiu
lui, predam la 80 de copii 

odată, spălam geamurile șl 
podelele școlii, cumpăram cu 
banii med caiete și creioane 
și mă prindeau zorile con- 
fecționîndu-mi material 
didactic... Existența mea s-a 
contopit într-atît cu școala 
incit m-am căsătorit tot cu 
un învățător, prelungind și 
strămutînd acasă freamătul 
ei și aspirația sa către per
fecțiune, grijile pricinuite de 
o clasă sau un singur elev, 
micile noastre biruinți sau 
înfrîngeri, tot clocotul aces
ta de viață perpetuă cuprins 
între zidurile sale, în trecut 
îndeajuns de sărăcăcioase. 
Pot să afirm cu toată mo
destia, anii mă justifică, că 
am străbătut cu școala ro
mânească urcușul ei spre lo
cul pe care îl ocupă azi în 
lume; am simțit realmente 
responsabilitatea profesiunii 
noastre și m-am străduit să 
înțeleg prefacerile sociale, să 
fiu pe măsura acestora. Ni
mic din ce a privit școala 
nu mi-a fost străin.

Poate, pe undeva, am făcut 
și eu să încolțească sămînța 
pasiunii pentru nobila noas
tră profesiune.

AGLAIA ARION
învățătoare emerită

Școala generală nr. 151
București
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New-Yorkul are peste 14 milioane de locuitori, Toklo-ul peste 10 milioane locuitori, Lon
dra peste 9 milioane de locuitori...

Civilizația contemporană a dus la o adevărată explozie citadină cu mari repercusiuni în 
viața umanității, în toate compartimentele activității umane.

Fără îndoială că într-o lume în care se nasc sute de mii de oameni pe zi, urbaniștii, arhi- 
tecții trebuie să rezolve majore probleme legate de viața, de construcția așezărilor umane.

Pe planșetele specialiștilor apar noi forme, noi linii, noi sisteme urbanistice, peste tot a- 
par proiecte îndrăznețe care vor fi curînd traduse în fapt.

A găsi soluții cît mai convenabile și pe deplin corespunzătoare ritmului epocii, tradiți
ilor naționale — iată comandamente de prim ordin ce stau în fața arhitecților și urbaniști
lor noștri.

Continuînd suita de anchete în rîndurile unor specialiști români prin care ziarul nostru 
încearcă să ofere cititorilor o privire sintetică asupra activității ce se desfășoară într-un 
compartiment sau altul al științei, tehnicii, artei contemporane am oferit de astădată coloa
nele gazetei noastre unor arhitecți care ne prezintă cîteva date, concluzii de prim ordin pen
tru înțelegerea drumurilor arhitecturii contemporane.

I
I
I

Arh. AL. SANDU

!

I

Pe măsura dezvoltării sale, activitatea de 
edificare urbanistică se afirmă tot mai 
mult ca o activitate de sinteză, îmbinînd 
aportul unor numeroase discipline ce con
tribuie la realizarea cadrului urban. Este 
de necontestat astăzi faptul că, procesul 
construcției cadrului urban are un caracter 
profund social, o dezvoltare armonioasă a 
organismului urban rezultînd nu dintr-o 
simplă distribuție geografică a spațiului, 
ci dintr-o structurare social-funcțională a 
acestuia; adică o amenajare a sa în ra
port cu rolul său social. Pe toată întinde
rea sa, organismul urban se constituie din 
unități de viață socială; și indiferent de 
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vom crea un nou
ANCHETA
NOASTRĂ spațiu

arhitectural ?
forma pe care ar lua-o, orașul viitorului nu 
poate fi conceput independent de acestea, 
pentru că ar însemna a-l lipsi de un ele
ment de bază al echilibrului său social- 
funcțional. Ideea constiucției-complex 
urban multifuncțional — a apărut cu 
mult timp în urmă, găsindu-și o pri
mă exprimare în „unitatea de locuit"* 
realizată de Le Corbusier la Marsilia. Spre 
deosebire de aceasta, într-o serie de pro
puneri pentru viitor și chiar experiențe 
actuale, independența locuinței familiale 
într-un astfel de complex nu se mai a- 
firmă în stricta ei izolare, ci în cadrul 
unor relații precise de vecinătate, relații 
ce se nasc între spații avînd aceleași sau, 
dimpotrivă, diferite destinații. Deosebit de 
interesantă este experiența ansamblului de 
locuințe construit demonstrativ în cadrul 
Expoziției mondiale — Montreal 1967, ca 
prefigurare concretă a unui viitor necesar 
și posibil.

Din asemenea încercări și căutări re
zultă astăzi propuneri impunînd reali
zarea unui spațiu urban, care, prin ambi
anța pe care o va genera, va putea fi 
semnificativ, deci va putea reprezenta 
„ceva** în viața spirituală și socială a lo
cuitorilor. Și în acest sens, referitor la o- 
rașul viitorului, trebuie arătat faptul că o 
interpretare arhitecturală conștientă a spa
țiului urban nu se va putea realiza decît 
în contextul unei atitudini concrete pri
vind funcțiunea formei în raporturile sale 
cu psihicul oamenilor, cu locul unde se 
va construi.

Apreciind sau gindind diferite soluțio
nări arhitecturale și urbanistice pentru so
cietatea viitoare, teoreticieni și practicieni 
de astăzi admiră și încearcă să reafirme în 
lucrările lor sensibilitatea și armonia spa
țiilor urbane realizate cu mult timp în 
urmă. (Sînt cunoscute și apreciate chiar, 
proiectele lui Louis Khan — între care 
cel pentru Philadelphia — în care aluzia la 
arhitectura veche fortificată este deosebit 
de pregnantă). Este însă puțin probabil, 
că aflîndu-se în piața San Marco din Ve
neția, spre exemplu, cei de astăzi să fie 
impresionați numai datorită atmosferei ar
haice, înlăturînd toate celelalte atribute 
ale spațiului și volumelor construite. De 
aceea, nu este întâmplător faptul că multe 
din ideile și studiile privind viitorul con
strucțiilor urbane, reflectă o înțelegere a 
caracterului dinamic al structurii și cadrului 
urban, și pe această linie o reluare în con
diții noi a vechilor mijloace de exprimare 
ale artei urbane.

Fie că orașul secolului viitor este con
ceput ca unități de sine stătătoare (solu
țiile propuse de Maymont, Khan, Chanlac), 
fie că el se afirmă integrat în structuri ex
tensibile fără limite (soluțiile lui Friedman 
sau Tange), forma cadrului urban este o 
rezultantă a transformărilor structurale pro
gresive prevăzute de autor în evoluția o- 
rașului. Dar, acele concepții care se opresc 
aici, neglijînd relațiile între cadrul urban 
nou și existent, între acestea și mediu na
tural, presupun numai un răspuns parțial 
sau cu totul nesatisfăcător, atunci cînd li 
se pretinde definirea cadrului urban pre- 
zumptiv pentru viitor. Cum ar arăta cate
drala Notre Dame sau chiar Piața Concor
diei într-un spațiu acoperit cu o uriașă 
hală industrială ? Este, de fapt, imaginea 
ce ar rezulta din realizarea structurii spa
țiale urbane propuse de Tona Friedman 
pentru Parisul viitorului și nu ar fi deloc 
o imagine prea plăcută! Dar Friedman, 

deși recunoaște atracția turistică a orașu
lui în formele sale existente, consideră că 
„nu străzile, edificiile și monumentele sînt 
elementele ce caracterizează orașul**, ci 
numai locuitorii care ar avea o maximă 
libertate în a-și adapta după necesități 
noul cadru urban, tot așa după cum albi
nele umplu un fagure prefabricat. Am mai 
putea vorbi în acest caz de semnificația 
cutărui sau cutărui spațiu urban... ? I De
sigur, că nu I Și nu este întâmplător, pen
tru că teoria lui Friedman, la fel ca multe 
altele, pornesc de la considerentul orașu
lui ideal.

Orașe ideale nu pot însă exista, prin 
însăși necesitatea dialectică a evoluției și 
a adaptabilității la un anumit mediu. A- 
cesta condamnă orice soluție universal-va- 
labilă.

Arh. S. JULIMAN
Lumea se află în plină construcție, schim- 

bîndu-și radical înfățișarea. Noțiunile timp, 
viteză, distanță, durabilitate, industrializare, 
capătă un conținut nou, determinat de 
funcțiuni noi. Fundamentalele și revoluțio
narele mutațiuni științifice, creșterea popu
lației globului — vor condiționa categoric 
noile forme ale orașelor de mîine, ale o- 
biedivelor construite.

Pe de altă parte, trăim epoca anticipări
lor, și a tuturor îndrăznelilor; spațiul este 
cucerit pas cu pas, uneori chiar spectacu
lar, in încercările de a soluționa necesită
țile imens de variate ale omului de azi. 
Lumea contemporană s-a modificat substan
țial, ea a devenit mult mai vie opunînd 
cvasi imobilității seculare, un permanent 
dinamism de concepție, mereu reînnoit de 
viziuni proaspete, inedite. Chiar și formele 
clasice, cunoscute a avea proprietăți fizice 
și vizuale de extremă stabilitate, de echili
bru (prisma dreptunghiulară, cubul, pira
mida), devin în mîna arhitectului de astăzi, 
volume ușoare, aeriene, avîntate. Inerția 
o dată depășită, în mare parte datorită ex
cepționalelor cuceriri ale științei și tehnicii, 
am intrat într-o fază experimentală, de 
vaste proporții: de peste cinci decenii, dar 
mai ales în ultimii 10—15 ani, întreaga 
lume încearcă și caută structuri noi, mai 
raționale, mai economice, mai ușor și mai 
repede de executat, relații spațiale com
plexe în locul celor stabilite de milenii. 
Vechile teme de pe planșetele arhitecților, 
locuința, locul de adunare, locul de muncă 
sau de recreație au fost perfecționate și 
uimitor diversificate, în funcție de nece
sități, destinație, spațiul geografic. De la 
casa individuală la marile ansambluri, de 
la micul atelier, la uzinele gigantice, în su
prafețe de zeci de hectare, de la sala de 
adunare a unui club la marile săli de spec
tacole sau stadioane, toate schimbă imagi
nea orașului, dîndu-i sensuri noi.

In cadrul tendințelor actuale, arhitectura 
și-a mai pierdut din intransigența doctrina
ră, inițială, din perioada anului 1920 — 
cînd ornamentul era considerat o crimă și 
linia curbă o profanare, lăsînd loc unei 
mai mari libertăți de exprimare și unei mai 
pronunțate individualități. Este un proces 
de creștere, de maturizare, normal în con
textul actual.

Verticala devine mai insistentă, acoperi
șul curb, reînnoind tradiția splendidelor 
cupole ale renașterii și barocului, își reia 
drepturile înscriind una dintre cele mai 
îndrăznețe și mai spectaculoase pagini ale 
arhitecturii contemporane; volumele rezul
tate din calculele matematice, creează o 
nouă estetică a formelor, necunoscută pînă 
în prezent și cu rezultate imprevizibile în 
viitor. Geometria poliedrelor și-a găsit o 
largă aplicare, mai ales în ultimii ani, atât 
în construcția locuințelor, cît și a clădirilor 
social-culturale și industriale. Pe de altă 
parte, unele excese, datorate fie unor nejus
tificate fetișizări tehnico-mecanice, fie a 
căutării originalității cu orice preț sau a 
unei grandomanii neraționale, sînt pe cale 
de dispariție.

Arhitectura încearcă să elimine unele as
pecte rigide, monotone, umanizîndu-se. O 
mai rațională și mai sensibilă folosire a te-
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renului, a materialelor în general și a ma
terialelor locale, a mediului înconjurător, a 
tradițiilor valoroase, conduc la soluții mai 
organice, mai variate.

Căutările în domeniul locuinței se află pe 
bună dreptate, în primul plan. Pentru a 
putea face față unui asemenea uriaș efort 
constructiv, industrializarea procesului de 
execuție va fi una dintre pîrghiile princi
pale în construcția de locuințe; o industri
alizare care să evite cu grijă universaliza
rea și uniformizarea soluțiilor. Simplifica
rea și economicitatea vor fi căile majore în 
arhitectură și construcții.

Dar va trebui realizată totodată și armo
nia între scara umană permanentă și aceea 
a unei societăți care se dezvoltă continuu și 
se schimbă considerabil, într-un ritm foar
te rapid; o nouă înțelegere a relațiilor între 
aceste două scări devine obligatorie, dacă 
nu vrem să trăim în termitiere uriașe, de
zumanizate și despersonalizate, în care 

omul, în loc să fie scopul final, să devie o 
simplă rotiță a unui angrenaj mecanizat. 
Va trebui ca arhitecții, făuritorii aces
tui spațiu, să nu uite că trebuie 
făcut totul pentru ca omul să-și re
găsească scara, preocupările și aspi
rațiile, într-o ambianță propice, un cadru 
construit în care tradiția și inovațiile, teh
nica și plastica, utilul și frumosul să se îm
bine într-o armonioasă coexistență.

In tara noastră, remarcabile succese dar 
și greșeli — care țin de rigiditate, false e- 
conomii, monotonie, etc. — inerente unui 
vast proces, constituie o incontestabilă și 
valoroasă experiență, după cum uimitoarea 
și excepționala bogăție și varietate a pă- 
mîntului și artei românești, constituie 
un material imens încă nedeplin valorificat, 
fiind un puternic imbold pentru căutări din 
ce în ce mai rodnice, mai aproape de rea
litățile și aspirațiile noastre.

Avem certitudinea că noua chemare prin

9 Automobilul va râmi ne la por file orașului... 9 Strada 

va cobori într-un subteran etajat... «Unde vor locui in anul 
2000-6 miliarde de oameni?«0 revanșă a lirismului arhitectonic
9 Aerul-excelent material de construcții • Mărirea rezistenței la limitele 
ei maxime... • Putem porni de la considerentul orașului ideal?

care secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, o făcea zilele tre
cute în cadrul ultimei plenare a Comi
tetului Central — arhitecților noștri, cerin- 
du-le rezolvări cu eficiență tehnică }i eco
nomică mărită, eliminarea gigantomaniei, o 
mai mare varietate a soluțiilor mai ales în 
domeniul construcțiilor de locuințe, vor 
găsi ecou în entuziasmul fi munca lor 
creatoare.

Prof. univ. arh.
GR. IONESCU

Arhitectura românească contemporană se 
înscrie în contextul arhitecturii europene, 
atît prin ritmul și volumul construcțiilor 
cît și prin experimentele și realizările ar
hitectonice. Mă refer, în special, la faptul 
că specialiștii noștri au renunțat la strada 
coridor cu casele aliniate și regim închis 
impunînd concepții urbanistice dintre cele 
mai modeme. In primul rînd, s-a avut în 
vedere realizarea unor cartiere de locuințe 
încadrate în peisajul local (exemplul cel 
mai elocvent îl constituie Piatra Neamț) cu 
posibilități de luminare și aerisire egale 
pentru toate blocurile. Au apărut, astfel, 
microraioanele, unități independente do
tate cu clădiri comerciale, școală, restau
rant și spații verzi.

Desigur, în cadrul orașelor noastre, au 
apărut și clădiri unicate cum ar fi gările 
din Brașov și Constanța, Sala Palatului, 

Pavilionul Expoziției, Gtroul de stat și al
tele, adevărate monumente ale arhitectu
rii modeme. Simfonia formelor este poate 
trăsătura lor cea mai pregnantă alături de 
ingeniozitatea lor tehnică.

In peisajul bucureștean vor apare în cu
rînd încă două-treâ construcții cu o pro
nunțată personalitate urbanistică. Este 
vorba de aeroportul internațional de la 
Otopeni, Institutul Politehnic și Teatrul 
Național.

Aeroportul va fi un model al genului și 
va fi prevăzut cu o aerogara ultramodernă, 
cu o dotație tehnică similară marilor aero
porturi de peste hotare.

Cît privește Teatrul Național, acesta va 
consta dintr-o arhitectură de forme mo
deme și trăsături naționale.

Cît privește Bucureștiul viitorului, al 
anului 2 000 este foarte greu de vorbit. 
Totuși, Bucureștiul anului 1985 va avea un 
alt aspect decît cel actual; noua lui față 
se va realiza prin dezvoltarea și organi
zarea de zone funcționale, prin reconstrui
rea și construirea centrului și a arterelor 
de penetrație după cele mai îndrăznețe 
dar și practice viziuni arliitectonice, prin 
regimuri de construcție diferențiate în 
funcție de specificul diferitelor zone și de 
cerințele populației. In acest scop, o se
rie de edificii și dotări importante vor fi 
realizate în cadrul piețelor și ansambluri
lor din zona centrală, de-a lungul artere
lor principale și în centrele marilor an
sambluri, care vor aduce o contribuție de 
seamă la aspeotul arhitectural urbanistic 
reprezentativ și specific Capitalei.

Prof. arh.
HORIA MAICU

Populația globului era în 1960 de trei 
miliarde, cu tendință continuă de urcare. 
Mai precis creșterea ei astăzi este de

180 000 persoane pe zi — ceea ce ar echi
vala cu apariția zilnică a unui oraș nou 
pe harta globului pămîntesc. Aprecierile 
organelor competente ale O.N.U. este că 
în viitorii 32 de ani, Pămîntul va avea 
o populație de 6 130 000 000 locuitori.

De aceea, sarcina fundamentală care 
stă azi în fața omenirii este ca în condi
țiile asigurării unei păci durabile, popoa
rele, guvernele, organizațiile internaționale 
să-și concentreze eforturile pentru a pu
tea satisface cerințele de bază ale popu
lației globului, printre care se numără și 
asigurarea necesarului de locuințe.

Din aceste realități decurg, de altfel, și 
sarcinile prezente și viitoare ale arhitec
turii și urbanismului contemporan.

1. Nevoile actuale și problemele ridi
cate de dezvoltarea numerică a populației, 
noua sa repartizare în spații urbanizabile, 
nu pot să-și găsească soluționarea fără ca 
să stabilească un echilibru între locuința 
și mediul fizic înconjurător urban sau na
tural și între om și mediul social în care 
trebuie să trăiască.

2. In rezolvarea optimă a problemei lo
cuinței pentru marea masă a populației, 
urbanistul și arhitectul au nevoie de aju
torul prețios al sociologului, pentru a pu
tea prevedea evoluția nevoilor și a aspi
rațiilor populației.

Aceste nevoi și aspirații variază de la 
un grup de populație la altul, de la o 
țară la alta. Studiul lor este necesar pen
tru descoperirea aspirațiilor latente și a 
dinamicii lor de transformare și dezvol
tare.

3. Condițiile proaste de locuire nu sînt 
cauza ci efectul mizeriei. De aceea îmbu
nătățirea condițiilor de locuire trebuie să 

meargă în paralel cu creștere* dezvoltării 
economice a țării respective.

Normele minimale ale tipurilor de lo
cuințe rezultate din experiența unei alte 
țări și care nu corespund cu capacitatea 
de producție a țării interesate, nu pot fi 
satisfăcute decît în dauna dezvoltării eco
nomice a țării respective.

4. Construcțiile pot fi realizate prin me
tode diferite mergînd de la tradiționale 
pînă la prefabricate. Alegerea metodelor 
este determinată de posibilitățile econo
mice ale țării, de nivelul lor de industria
lizare, de mîna de lucru (cantitativă și ca
litativă), de importanța volumului ce tre
buie construit în spațiu și în timp, etc.

5. Dezvoltarea industrializării construc
țiilor este singura cale pentru acoperirea 
pe scară națională și mondială, la un ni
vel tehnic corespunzător, atît a nevoilor 
actuale și cu atît mai mult a nevoilor vii
toare rezultate din explozia demografică.

6. Sistemele folosite pînă în prezent în 
industrializarea construcțiilor vor trebui să 
cunoască o nouă dezvoltare rapidă și re
voluționară, pentru a putea corespunde 
cerințelor viitorului, fără ca prin aceasta 
să se renunțe la specific, la personalitate.

Noi viziuni arhitectural-urbanistice vor 
apare și se vor dezvolta, multe idei care 
păreau utopice acum cîțiva ani* încep să 
devină realiste pentru un viitor apropiat. 
Noi materiale, ușoare și eficiente, vor a- 
pare în industria construcțiilor, înlocuind 
panourile mari și grele din beton armat, 
care vor rămîne în preistoria industriali
zării. Noile structuri spațiale sînt, de ase
menea, preludiul unei transformări revo
luționare în arhitectură și urbanism, lăsînd 
să se întrevadă perspectivele de viitor ale 
marilor aglomerații omenești, în care pro
blemele de locuire, de deservire, de cir
culație și legătură cu locul de muncă, de 
confort urban, de odihnă și destindere, să 
fie rezolvate datorită inventivității crea

toare, la nivelul celor mai exigente cerințe 
ale viitorului.

Conf. arh.
A. MOISESCU

în viitorii 30 de ani va fi nevoie de cel 
puțin peste un miliard de locuințe ceea ce 
înseamnă o suprafață construită mai mare 
decît cea prezentă. în realizarea acestui țel 
un rol mai mult decît important îl dețin 
materialele de construcție noi, ce implicit 
vor apare. Prima mare revoluție în construc
ții aparține betonului. Dar de la folosirea 
lui și a oțelului lucruri spectaculoase nu 
s-au mai petrecut în afară de apariția struc
turilor suspendate. înfăptuirea acestora este 
direct legată tot de materialele tradiționale, 
însă de materiale mult îmbunătățite. Au a- 
părut oțeluri și cimenturi superioare în foar
te multe țări. Cercetătorii din acest dome
niu merg tocmai pe îmbunătățirea molecu
lară a materialelor actuale pentru a se a- 
junge la o capacitate practică care să se a- 
ptopie de limita teoretică a posibilităților, 
în fond, se pune problema măririi rezisten
ței la limitele ei maxime. De exemplu oțe
lurile de laborator au o capacitate de zeci 
de ori mai bună decît cele de pe martie 
șantiere.

în materie de ciment se caută, de aseme
nea, proprietățile de care dispun pentru a 
putea fi valorificate pe deplin. Cimenturile 
actuale nu au plasticitate, nu se întind. Din 
această cauză apar mici defecte de execuție 
Pentru a le evita se ia un coeficient de si

guranță mare, ceea oe îngreunează construc
ția. Cercetările actuale caută să resolve pro
blema plasticității prin dirijam proces»* 
lor moleculare cu ajutorul unor alte ma
teriale folosite în combinație cu dmentuL 
Acest lucru, cu siguranță, se va realiza tn 
următoarele decenii fapt care va conduce la 
un nou salt revoluționar în realizarea struc
turilor. Betonul plastic în ultimă instanță 
va reduce greutatea construcțiilor de cîte
va ori. Dar această reducere, ridică noi pro
bleme cu implicații multiple. Atâta vreme 
dt construcțiile se executau cu planșee gre
le, izolarea termică și fonică nu constituiau 
puncte de dezlegat. Dacă se subțiază pere
tele însă izolarea despre care vorbeam cere 
altă rezolvare. Peretele de material plastic 
este incert electric și are o altă comportare 
față de organismul uman. Oricum, se preco
nizează un mare viitor acestor materiale care 
nu s-au realizat încă în structuri pe mai 
multe nivele. E cert însă că din materia
le plastice s-au executat numeroase tipuri 
de vile și de construcții mici. Cînd se va 
ajunge la un control științific al structurii 
moleculare, masele plastice vor produce șt 
ele un salt revoluționar. Momentan ele nu 
suportă decît o temperatură de o sută de 
grade și o casă s-ar topi imediat dacă ar 
izbucni un mic incendiu. Un alt material 
care vehiculează într-un anumit cerc al 
construcțiilor este aerul. El se întrebuin
țează în special la realizarea de expoziții, 
hangare și a altor genuri de construcții 
sezoniere. Acestea sfnt alcătuite din
ți-un înveliș de material plastic im
permeabil și se susțin cu ajutorul unor ven
tilatoare simple care realizează o ușoară 
suprapresiune a aerului pompat în interior. 
Este interesant de arătat că suprapresiunea 
care le susține nu depășește diferența de 
presiune a aerului existent între parterul 
și partea superioară a construcției. Există 
chiar proiecte care prevăd folosirea aerului 
și în construcția de locuințe. Cu toate că 
ele ni se par astăzi mai puțin realiste, to
tuși amintesc de principiul creării de „pe
reți" din curenți de aer care este destul de 
utilizat în special la marile magazine unde 
prin acest sistem se suprimă ușile de la in
trare.

Ideea acoperirii spațiului cu o „membra
nă subțire" din curenți de aer a fost folo
sită de aihitectul german la proiectarea, în 
vecinătatea teatrului din Gelsenkirchen 
(R. F. a Germaniei) a unui restaurant aco
perit cu aer. Tot el prevede acoperirea cu 
ajutorul curenților de aer a unui teatru de 
vară din Bad Hersfeld.

In aihitectură încercările de a crea for
me noi care să rupă definitiv cu domnia 
volumelor paralelipipedice și a unghiului 
drept încep să dea roade în toată lumea. 
Pînze subțiri în formă de șa sau floare, 
domuri geodezice, forme lenticulare, iată 
un variat repertoriu de forme. Formele 
greoaie, masive, statice se vor înlocui cu 
cele care parcă zboară. Unii dintre spe
cialiști au temeri ca această nouă tendință 
să nu însemne o întoarcere la un fel de ba
roc. în orice caz ar fi un baroc al structu
rilor și nu al decorului, ar fi o revanșă a li
rismului, o înscăunare de drept a arhitectu
rii sculptuiale. Vreau să fac însă preci
zarea că arhitectura sculpturală nu va putea 
să cuprindă sfera de masă a construcțiilor 
de locuințe. Ea se va îndrepta în special 
spre construcțiile unicate, reprezentative, 
spre teatre, școli, săli de sport, expoziții etc.

Arh. ANGELA 
PAVELESCU

Esteticul joaca un rol social important 
în viața orașului, deoarece el răspunde 
deopotrivă dorinței omului de frumos și 
dreptul omului la instruire artistică.

De aceea, preocuparea urbaniștilor pen
tru obținerea unei varietăți a peisajului 
urban în general și a străzii în special, în li
mitele unei armonii anume, pentru a pu
tea răspunde în orice moment aspirațiilor 
artistice ale locuitorilor, se impune.

Astăzi încercăm să rezolvăm problema 
prin modelări diferite de spații, prin ele
mente de înnobilare urbană, care să facă 
trecerea, de la scara orașului, la scara u- 
mană. In studiile proiectanților sînt pre
zente problemele de perspectivă, ritm, argu
mentare vizual-auditivă prin mînuirea ele
mentului vegetal, reclamei luminoase, sculp
turii și apei de decor.

Desigur, în viitor, estetica străzii va fi pu
ternic influențată de noile cuceriri făcute 
de mintea omenească, simpla unduire func
țională de traseu, varietate prin dispunerea 
plantațiilor, ritmuri volumetrice sau deschi
derea de largi perspective în peisaj, nemai- 
fiind suficiente nici în cadrul orășenesc, 
nici în teritoriu.

Poate specificul străzii va fi influențat 
de jocul unor fascicule de lumină divers 
colorată, proiectate pe fațade din material 
plastic, de prezența unor sculpturi cu efecte 
variind de Ia opac greoi, la străveziu ima
terial, de intervenția clădirilor-stop, tip ca
meleon șau de însuși coloritul variat al 
suprastructurii stradale, cu scopul dirijării 
circulației (cenușie pentiu zonă neutră, 
roșu în zona periculoasă etc).

în același timp, din cauza problemelor 
multiple pe care le ridică prezența automo
bilului în mediul citadin, se încearcă încă 
de pe acum, oprirea acestuia la porțile ora
șului, în interior, circulația urmînd a se 
realiza cu monorail-ul, mini-car-ul etc. în 
acest sens, sînt alcătuite studiile pentru 
orașul Auroville (supranumit „orașul 
ideal") opera a 3 arhitecți francezi, care 
se va construi pe malul golfului Bengal.

Astfel, însuși noile vehicule care vor 
apărea, vor impune un nou aspect căiloi 
de circulație. Știința experimentează și a- 
Îilică în momentul de față o serie de mij- 
oace de transport de mare viteză, ca : 

aerotrenul (bazat pe principiul pernei de 
aer), trenul manevrat de palete, fără șină 
(în Japonia), reactoare individuale (sistem 
de deplasare personal) mașini fără conducă
tor.

Cîmpul emoțional al călătorului de mîine 
care-și va prelungi raza vizuală prin des
prinderea de sol, va fi altul. El va re
prezenta poziția omului față de un nou 
peisaj, în care vom întîlni poate infra
structuri de tip deosebit (piloți giganți, șine 
suspendate, heliporturi ciupercă) sau con
strucții mobile, orașe sculpturale, de tip 
conglomerat, toate întregite de o ambianță 
audio-vizuală, realizată pe baza unor efecte 
de sunet și lumină. Sau, dimpotrivă, potri 
vit altor concepții de divizare a spațiului 
urban, strada, așa cum o cunoaștem azi, 
va coborî într-un subteran etajat, iar pie 
tonul va deveni stăpînul absolut al teritoriu 
lui terestru.

în acest context vizionar se presupune, 
că aspirația estetică a locuitorului unui 
oraș al viitorului a cărui deplasare ar fi 
probabil mai frecventă în sens vertical, să 
fie alta și o dată cu ea, și răspunsul căpă
tat. Dar preocuparea pentru frumos va ră
mîne, fie că acesta va fi cuprins într-o 
nouă noțiune de estetică orășenească sau 
în noțiunea de estetică spațială, în sensul 
cel mai larg al cuvîntului.
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MĂ RECOMAND:

moment important în lupta
pentru unitate națională
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tinsă, compusă de toți românii 
cîți se aflau supuși altor state”. 

Ideea unității naționale cîști- 
gă în intensitate, se generalizea
ză, cuprinde mase tot mai largi. 
Țăranii aideleni înșiși, adunați 
la Blaj în Duminica Tomii (29 
aprilie), se vor declara fățiș pen
tru unire (alături de celelalte 
zeci de mii adunate în același 
loc după două săptămîni), prin 
acea frază plină de semnificații: 
„Noi vrem să ne unim cu țara” 
(Țara Românească).

Sub impresia acestor eveni
mente și a realității existente în 
Moldova, revoluționarii moldo
veni reîntorși la Brașov își con
cretizează la 12 (24) mai pro
gramul în cele 6 puncte ale 
„Prințipiilor noastre pentru re
formarea patriei” în care era 
menționată — pe lingă proble
mele social-politice primordiale, 
„Unirea Moldovei și a Valahiei 
într-un singur stat”.

Desfășurarea revoluției în Țara 
Românească, pregătirea revolu
ției în Moldova de refugiații de 
la Cernăuți, au alarmat Turcia 
și Rusia. Hotărîrea acestora de 
a interveni violent fu prilej de a 
strînge și mai mult rîndurile re
voluționarilor din cele trei țări 
de a potența tendințele de unire. 
Ziarele române din Transilvania 
afirmă cu hotărîre că în spriji
nul fraților vor sări nu numai re- 
■l{nentele grănicerești, ci în- 
i -'ga populație română din 
Transilvania. Bazați pe această 
•.titudine, A. G. Golescu și Va- 
sile Aricescu vin în Transilvania 
pentru a recruta voluntari. Pe 
lingă voluntarii recrutați, trec în 

Românească Aron Pumnul, 
Buteanu, Al. Papiu Ilarian

Mărturii documentare despre revoluție, din expoziția de la Muzeul 
Arhivelor Statului

etc.
Și 

tunci 
Românească va fi înfrîntă, aten
ția se va îndrepta spre Transil
vania. Bălcescu, după ce sfătu
iește pe Magheru ca în caz că 
va fi înfrîntă rezistența în Olte
nia să se retragă în Transilvania, 
vine el însuși aci, pentru a con
tribui la victorie, convins fiind 
de importanța acestei reușite pe 
întreg teritoriul locuit de români.

Tendința de unitate națională 
s-a amplificat în cursul verii a- 
nului 1848, a ciștigat noi valen
țe. Revoluționarii români, după 
cum scrie Constantin Romanu 
lui Bălcescu, nu mai erau de a- 
cord cu constituirea unui stat 
românesc sub egida Austriei, ci 
doreau „formarea Daciei”. Ideea 
aceasta era împărtășită de cei 
mai devotați revoluționari, găsind 
totodată, ecou favorabil în ma
sele largi. Cei de pe Tîrnave 
sau din Lechința de Mureș spu
neau că vor să se unească cu 
Țara Românească.

Paralel, revoluționarii din Mol
dova, Țara Românească, Transil
vania alcătuiau proiecte, propu
neau planuri pentru convocarea 
unui congres al tuturor români
lor cate să realizeze Dacoroma- 
nia. Ideea aceasta a respirat 
peste granițe. Unii diplomați, cu 
deosebire cei francezi, priveau 
aceste planuri cu simpatie. Alții, 
însă, cu deosebire cei austrieci 
și țariști, vedeau în crearea aces
tui stat o barieră în calea ten
dințelor lor expansioniste și se 
opuneau cu înverșunare.

Sub imperiul forței reacțiunii 
interne și externe revoluția din 
Moldova și Țara Românească a 
fost înfrîntă. Tendința de unitate 
națională prezentă înainte de re
voluție, amplificată în timpul 
acesteia, rămîne în continuare ca 
un deziderat major al poporului 
nostru. Chiar din toamna anului 
1848 ea este cuprinsă în acte 
oficiale, broșuri, articole de pre
să, corespondența între revolu
ționari etc. Unirea, „cheia de 
boltă fără care s-ar prăbuși edi
ficiul național”, înscrisă în „Do
rințele partidei naționale din 
Moldova”, redactată de M. Ko- 
gălniceanu, era exprimată, dis
cret sau voalat, în „Poporul su
veran”, în „Memoriu al poporu
lui român din Transilvania” a- 
dresat Parlamentului din Viena la 
14/26 septembrie 1848 etc.

Nici în cursul anului 1849 ro
mânii nu și-au pierdut definitiv 
speranța. Privirile celor mai lu
minate minți (Bălcescu, Alex. 
Golescu, Ion lonescu de la Brad) 
erau ațintite spre Transilvania, 
unde revoluția mai pîlpîia. Ten
dinței de unitate națională i se 
opuneau forțele reacțiunii inter
ne și externe. Mai puternice în 
acest moment, aceste forțe au 
reușit să biruiască realizarea ei, 
dar nu au biruit ideea, care a ră
mas, a ciștigat în forță și ade
ziune.

Eforturile și tendințele revo
luționarilor de la 1848 nu au fost 
zadarnice. Pe temeliile realizate 
la 1848 se vor ridica noi coloa
ne, care vor susține edificiul na
țional unitar cu noi eforturi, cu 
noi jertfe. Toate aceste încercări 
vor îndeplini dezideratul major, 
necesitatea inexorabilă, istorică, a 
unității și desăvîrșirii unității na
ționale ale poporului nostru.

Privită prin această prismă, re
voluția de la 1848 poate fi ase
mănată în rolul pe care l-a avut 
în unirea de la 1859 și în unirea 
cea mare, de la 1918, cu cel 
jucat de acțiunea lui Mihai Vi
teazul pentru dezvoltarea con
științei de neam și a conștiinței 
țiaționale.

tot din aceste motive, a- 
cînd revoluția din Țara

Revoluția din 1848 din Țara 
Românească, punctul cel mai 
înaintat spre răsărit al luptei 
revoluționare europene, a consti
tuit momentul culminant al luptei 
poporului român pentru răstur
narea feudalismului, pentru li
bertăți democratice și un mo
ment important al luptei pentru 
independența și unirea națională. 
Deși înfrîntă, prin trădarea ma
jorității burgheziei și prin inva
zia masivă a armatelor contra
revoluționare străine, revoluția de 
la 1848 din Țara Românească a 
deschis drum luptei largi a ma
selor orășenești și țărănești pen
tru sfărîmarea dominației asupri
torilor, pentru înfăptuirea statu
lui național independent.

In scurta lui funcționare, gu
vernul provizoriu revoluționar a 
fost pus la grele încercări, dato
rita uneltirilor boierilor reacțio
nari al căror asiduu susținător 
era însuși Neofit, mitropolitul 
țării. Printre acestea, trebuie 
menționat, îndeosebi, complotul 
coloneilor Ion Odobescu și loan 
Solomon. Ei au arestat guver
nul provizoriu în palat, intențio- 
nînd să-l readucă în țară pe 
prințul Gheorghe Bibescu și să 
anuleze toate „inovațiile” revo
luției.

Pilduitor va rămîne în isto
ria țării noastre neclintitul ata
șament al populației capitalei 
față de cauza revoluției în acea 
zi de 1 iulie a anului 1848 cînd, 
înarmată cu scînduri, pari și 
pietre luate din caldarîm, ea a 
înfruntat pe cei doi colonei, u- 
nelte ale reacțiunii.

In mod deosebit s-a remarcat a- 
tunci Ana Ipătescu, soția lui Ni- 
colae Ipătescu, aderent al re
voluției, organizator de gărzi 
naționale. Documentele vremii 
ne-o arată pe Ana Ipătescu 
ca una ce nu se mulțumea nu
mai cu participarea la manifes
tațiile de stradă. Era și o neîn
trecută agitatoare, iar la nevoie 
s-a dovedit și o apărătoare, cu 
riscul vieții, a aleșilor poporului.

După cum era de așteptat.

cele întîmplate în ziua de 1 iu
lie 1848 la București, cînd cauza 
scumpă a revoluției a fost sal
vată de Ana Ipătescu, au avut 
un puternic ecou pretutindeni 
în Europa, dar, mai cu seamă, 
la Viena, unde revoluția se in
stalase încă din ziua de 13 mar
tie. Printre ziarele din capitala 
Austriei, care au relatat eveni-

eroina Ana Ipalesku care a sal
vat libertățile publice”. Redăm, 
în rezumat, conținutul acelei foi 
volante. Mai întîi o constatare 
de ordin general: „Cu o putere 
de nestăvilit, libertatea în ar
mură își poartă steagul biruinții 
de la Apus la Răsărit, sfarmă 
lanțurile a milioane de sclavi, le 
restituie drepturile omenești ră-

Coborînd pe drumul național 39 
după ce a întîlnit Eforie-Sud și 
Tuzla, autobuzul alb cu nr. 16 
cotește pe un drum la stînga și 
se înfundă într-o pădure. Este 

~ pădurea Comorova.
Ciudat crescută, lingă mare, 

♦ pădurea se întovărășește cu vreo 
cîteva bălți povestind parcă îm
preună povești străvechi despre 

► haiduci, cai fără frîu și jivine cu 
colți ascuțiți. Dar nimic din 
toate acestea. Pădurea se resface 
fi în mijlocul ei apare un oraș 
nou.

OKAȘUb

ANA IPĂTESCU,
eroina europeană

a Revoluției
mentul, s-a remarcat „Allgemeine 
Osterreichische Zeitung”. Intr-un 
articol apărut în ziua de 17 iu
lie 1848, faptul a fost astfel re
latat încît l-a determinat pe A. 
C. Golescu să-i scrie, peste două 
zile, în țară, lui Nicolae Băl- 
cescu, următoarele . „Fapta d-nei 
Ipătescu dă un luciu și un inte
res nespus cauzei noastre ; toate 
gazetele au descris această faptă 
și vreo 40 000 foi volante s-au 
tipărit cu această faptă antică 
spre formarea moralului popu
lației din Viena”.

„Fapta antică” a Anei Ipătes- 
cu este, pe cît de măreață, pe 
atît de pilduitoare. Dar Viena 
era departe de București, iar ști
rile ajungeau acolo greu și cu 
întîrziere, motiv ca totul să fie 
relatat cu adausuri, 
vădit de a servi la 
moralului populației”, 
lui Theodor Scheibe 
tulat „Marea și

cu scopul 
„formarea 

Articolul 
este inti- 
sîngeroasa 

contrarevoluție din București și

Sesiune omagială
a Academiei

Vineri dimineața, în aula Aca
demiei, s-au încheiat lucrările 
sesiunii de comunicări științifice 
organizată de Academia Repu
blicii Socialiste România și In
stitutul de studii istorice și so- 
cial-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R. cu prilejul sărbătoririi 
a 120 de ani de la revoluția din 
1848.

In cea de a doua zi a lucră
rilor s-au prezentat comunică
rile : „Revoluția română din 
1848, văzută de mișcarea socia
listă și muncitorească din Ro
mânia în a doua jumătate a se- 
oolului al XIX-Iea‘‘ ; „Reflec
tarea revoluției din 1848 în li
teratură și artă" ; „1848 în artele 
plastice" ; „Revoluția din 1848

parte integrantă a procesului 
revoluționar european", „Opinii 
străine privitoare la problemele 
revoluției române din 1848“ ; 
„însemnătatea revoluției române 
din 1848 ; perspectivele deschise 
poporului român în lupta sa 
pentru unitate și independență 
națională și progres social".

Lucrările sesiunii au îmbrăți
șat toate aspectele anului 1848 
— desfășurarea revoluției, con
tinuarea luptei revoluționare 
după 1848, situarea revoluției 
din țările Române în contextul 
revoluționar european, transfor
mările ulterioare ale României 
infiluențate de revoluția pașop
tistă.

(Urmare din pag. I)

tică, Mecanică... Să fie, oare toa
te ?... Nicidecum I Bătrîna Școa
lă de drumuri și șosele de acum 
un veac, cu cei 24 absolvenți a- 
nuali ai ei, a fost adăugită și 
completată, în anii noștri mai a- 
les, cu o sumedenie de facultăți 
care au astăzi sediul în afară de 
cel principal de la Polizu, în încă 
14 localuri din București. Deci, 
s-ar cuveni ca pe acest demn vii
tor urmaș al lui Elie Carafoli 
să-l îndemnăm să mai străbată 
pe bicicletă cîțiva kilometri, spre 
Grozăvești, unde se construiește 
localul noii politehnici, care va 
aduna toate facultățile ei, de 
unde își va putea alege cam 
peste opt ani ce va dori, în de
plină cunoștință de cauză. Acolo, 
însă, acum, un ochi neexperimen
tat nu va vedea decît o inimă 
de ziduri roșii ce deocamdată nu 
arată nimic decît niște generoa
se ferestre, alte cîteva corpuri în 
plină construcție, macarale și, de
sigur, oameni care lucrează in
tens, preocupați oameni care știu 
că fac un foarte important lăcaș 
universitar, dar care nu sînt dis
puși s-o repete într-una și nici 
s-o explice oricui. Reporterul 
însă, nu poate ignora importanța 
unui premiu de olimpiadă mate
matică și mai ales a unei ase
menea mari decizii profesionale, 
luîndu-și în consecință sarcina 
dificilă a transferării descrierii 
noului local al politehnicii de la 
machetă, la... scara 1/1.

„.Așadar, în 1975 tînărul aspi-

NEPTUN

pite și-i face din nou stăpîni ai 
pămîntului”. Se constată ime
diat cu indignare că „aceste li
bertăți, în capitala Țării Româ
nești biciuită de principele Bi
bescu, de puterea suverană și 
de puterea garantă, au cunoscut 
o strălucire impunătoare. Dîn- 
du-se dovadă de curaj și matu
ritate politică, la București s-a 
pretins, în numele întregii Va
lahii : gardă națională, libertatea 
presei, abolirea pedepsei cu 
moartea, impozite pentru toți, 
predarea armelor în favoarea 
noului guvern, desființarea no
bilimii ereditare”. Sînt relatate 
apoi fuga prințului Bibescu în 
Transilvania, acțiunea trădătoare 
a coloneilor și credința față de 
revoluție a lui Magieru (Ma- 
gheru) „un tînăr eroic care par
ticipase în ziua de 13 martie la 
revoluția din Viena”. Teodor 
Scheibe știe că Magheru a înlă
turat pe toți cei ce i-au aținut 
calea și a reușit să se barica-

▼ ♦ ▼ ♦ ▼

deze într-o încăpere a palatului. 
El mai afirmă că cele trei salve, 
comandate de colonelul Odobes
cu, n-au fost salve de intimidare. 
Ca urmare, „șapte oameni că- 
zură uciși, la pămînt, și mai mult 
de treizeci fură arestați”. Po
porul n-a cedat, dar nici n-a a-
tacat. In schimb, pretutindeni, Stațiunea balneo-climaterică 
s-au ridicat baricade. Deodată, Mangalia Nord este cea mai 
„apare dinspre Podul Mogoșoa- ▲ nouă din salba perlelor litoralu- 
iei (calea Victoriei) Ana Ipalesku lui m. ultimul ehiA nl
(Ipătescu), o făptură înaltă, chi
peșă, cu f_*_ 
cu ochii în văpăi și cu părul 
dat pe spate". Curajoasa revo
luționară „avea în mîinile ei 
două pistoale, era gata să 1 
și striga : „Moarte trădătorilor .... 
Voi, tineri, prindeți curaj și sal
vați libertatea”.

Entuziasmat peste măsură de 
o asemenea faptă, Teodor Schei
be continuă : „I *
rit de sacrificiu, poporul avînd 
un asemenea îndemn, dă năvală. văzuți și aaus peste noapte pe
In dreapta și în stînga cade cîte mal în mijlocul pădurii, micul
un bărbat și în aceleași clipe oraș are toate culorile mării și,
străbate un glonț în pieptul ei m plus, a împrumutat și pe cele
și frumoasa eroină, însuflețită de die florilor.
ideea libertății, cade într-o baltă Se desch.^ ...
de sînge”.

Cu imagini vii și pilduitoare 
sînt relatate toate celelalte faze 
ale revoluției. Teodor Scheibe, 
care urmărea cu stăruință „să belș< 
formeze moralul populației din ▼ Are 
Viena” adaugă de la sine că 
„mulțimea care a manifestat de

lui. Despre ea ultimul ghid al 
litoralului românesc cuprinde

fața cadaveric-palidă, doar 5 finduri. Atît au apucat 
în văpăi și cu părul să scrie redactorii anul trecut

când lucrarea se afla sub tipar 
e ei iar constructorii coborîseră pri-
tragă ▼ mele schele. Localității i se mai 
lor L. spune și Neptun, după numele 

► celui mai mare hotel al său.
Reporterii cred însă că denumi
rea vine de acolo că ea se a- 

_ _ _____ _____ seamănă cu un palat ieșit la su- 
,Intr-un înalt spi- praf ață de pe fundul mării.
i, nAnnmi Creat în apă de meșteri ne-

văzuți și aaus peste noapte pe

străbate un glonț în pieptul ei în plus, a împrumutat și pe cele

Se deschide ca un evantai în 
dreapta unei șosele late străjuită 
de lămpi fluorescente, cu liniile 
moderne ale unor construcții 
aerale destinate să primească din 
belșug soarele și briza mării, 

f circa 3 000 de locuri 
— camere tip garsonieră, cu două 

„mulțimea care a manifestat de paturi și instalație sanitară com- 
bucurie pe străzile Bucureștiului pletă, precum și apartamente pen- 
s-a întîlnit cu căruța care o °
transporta pe eroina zilei. Față . 
de o asemenea situație, strigă 
tele de bucurie au amuțit In 
ochii revoluționarilor români 
străluceau lacrimi. însoțită de 
episcop (mitropolitul Neofit) și 
de multe mii de oameni, eroina, 
care nu expiase încă, a fost 
dusă în casa bărbatului ei”.

Fapta patriotică a Anei Ipă- 
tescu a atras, după cum se vede, 
atenția Europei asupra poporu- 
lui jomân care a luptat atît de 
curajos la 1848 pentru cîștiga- 
rea libertății și independenței 
naționale.

CORNELIU ALBU

tru 2 sau 3 persoane. Constructo
rii au avut grijă să ofere maxi
mum de confort, înțelegînd prin 
aceasta, de pildă, și izolarea fo
nică a pereților, a coridoarelor.

Construcțiile intră în 
na de verdeață, intră 
pădure și doar aleile 
dale de beton străbat 
tr-o rețea ordonată artistic, t 
țiile. Privit de sus, de pe cel 
mai mare hotel, Neptun este un 
oraș cochet și liniștit în care 
bănuiești relaxare, odihnă. Sigur, 
seara cînd suflă briza răcoroasă 
amplificată de frunzele stejari
lor, tihna lui se metamorfozează. 
Sînt trei restaurante mari unde 
cîntă orchestre și soliști, pe te
rase se dansează, în holuri și în 
camere se aprind televizoare, iar

zo- 
în 
cu 
în- 

spa-

Mangalia Nord — au sosit noi oaspeți

CETATEA
INTELIGENȚEI

rant la titlul de inginer, va sosi 
dinspre grădina Botanică, va 
trece apa Dîmboviței și va pă
trunde prin alei asfaltate și sub
liniate de verdeață, într-o cetate 
modernă întinsă pe 170 ha. O 
intrare de mare eleganță arhitec
tonică îl va dirija către rectorat 
ce se află în corpul central al 
noii politehnici (inima de zidă
rie roșie a șantierului de astăzi) 
destinat, în primul rînd, învăță
mântului general frecventat de 
toți studenții de anul I. Aci, în 
jurul holului de onoare, alternea
ză ca în schema unui miriapod, 
11 amfiteatre și 39 de săli de se
minar, iar la alte nivele 15 săli 
de desen aferente catedrelor de 
fizică, mecanică și organizare 
planificare, plus 12 laboratoare. 
(„Inima" aceasta, tocmai din pri
cina primordialității ei funcțio
nale va începe să lucreze din 
plin chiar în anul de învățămînt 
1968—1969). Alături, se va ridica 
o construcție impozantă de alu
miniu și sticlă, ce poartă acum, 
în machetă și în lucru pe șan-

tier, numele de Profilul mecanică 
destinată studenților din anii III, 
IV și V de la facultățile de Ma
tematică, Tehnologia construcții
lor de mașini și Mecanică agri
colă, care în afară de dotarea di
dactică ultramodernă va cuprin
de și o hală extrem de spațioasă, 
cu toate utilajele necesare stu
dierii domeniului mașini-unelte, 
tehnica metalului și a construc
ției de mașini. O clădire, la fel 
de modern înzestrată, va adăpos
ti facultățile de Energetică, Au
tomatică și Electrotehnică care 
vor poseda un excelent laborator 
pentru tehnica tensiunilor înalte, 
primul de acest gen în țară, un 
laborator de specialitate pentru 
automatică, inclusiv centrul de 
calcul. Profilului CET-laborator 
cu dubla sa funcție didactică șt 
de exploatare i se adaugă o altă 
clădire ultramodernă, cu o fa
cultate de mare viitor — Elec
tronica — și o alta foarte nouă 
— Facultatea de ingineri fizi
cieni, a cărei catedră de fizică 
nucleară va fi dotată cu ciclo-

tron și betatron. In corpul desti
nat facultăților de Metalurgie și 
transporturi va funcționa și o 
mare hală pentru studiul proce
selor tehnologice în siderurgie, 
iar în cel al Chimiei industriale 
o stație pilot unde se vor am
plasa laboratoarele ce vor lucra 
nu în eprubete, ci pe metal, ca 
în producție.

Plimbarea, strict în jurul ma
chetei albe de ipsos, de fapt s-a 
încheiat aici; însă pentru edifi
carea deținătorilor actuali de 10 
la matematică și fizică din li
cee, beneficiarii potențiali ai ce
lui mai mare centru universitar 
din țară, devin absolut necesare 
și alte completări. Astfel, cum un 
inginer modern se formează nea
părat în laborator, 60 la sută 
din suprafața construită a noii 
politehnici e afectată celor 70 la
boratoare dotate cu utilaj modern 
fabricat în țară și străinătate. 
Amfiteatrele, în număr de 28, cu 
o capacitate de 100—250 locuri, 
folosibile nu numai pentru au
diere, dar și pentru experiențe,

au aer condiționat, instalații de 
proiecție, de amplificare — sînt 
completate de o aulă mare, cu 
1 500 locuri, prevăzută cu sistem 
de cabine și căști pentru tradu
ceri, conferințe în limbi străine, 
ca la Sala Palatului. Cadrele di
dactice (prevăzute a fi în număr 
de circa 3 000 la peste 10 000 stu- 
denți!) vor avea spațiul și echi
pamentul necesar pentru desfă
șurarea unei adecvate activități 
de cercetare științifică. Sălile de 
proiecte — 120 la număr — sînt 
gîndite astfel ca fiecare student 
de anul V, să-și aibă masa per
sonală, cu planșetă, pentru a-și 
realiza în condiții optime pro
iectul de diplomă. Viitorii stu- 
denți-ingineri vor putea citi în 
biblioteca centrală (capacitate: 
un milion volume), vor putea face 
sport pe multiplele terenuri aco
perite sau stadioane din interio
rul citadelei universitare, vor 
putea locui în număr de aproape 
6 000 în cele 15 blocuri de că
mine învecinate.

...Și astfel, pe locurile unde 
altădată erau aprigele închisori 
ale lui Vlad Țepeș, sau mai apoi 
străvechea Pirotehnie, se ridică 
astăzi, prin chibzuință și cheltu
iala statului nostru, o cetate în
chinată prelucrării inteligenței 
creatoare de valori a viitorului. 
Deținătorilor ei le va reveni, în 
afară de opțiunea domeniului, sa
tisfacția deplină a unui studiu 
modern dar, firește, și obligația 
de a răspunde, prin rezultate, e- 
fortului material și grijii condu
cerii țării noastre.

cei mai tineri „pensionari" se o- 
cupă cu jocurile automate. In 
inima stațiunii se amenajează 
acum un bar de noapte cu 120 de 
locuri. „Intim-bar” va avea or
chestra sa și programul său ar
tistic. Lucrările de amenajare 
sînt avansate și în luna urmă
toare se vor aprinde și aici lu
minile cu neon.

Stațiunea Neptun se află în
tr-o pădure. Arhitecții au folo
sit-o ca loc natural pentru or- 
fanizarea spațiilor de recreere. 
n pădure se află și o popicărie 

și un cinematograf. Undeva în 
stînga pilcului celor mai înalți 
stejari se află un lac. A fost 
o baltă, a fost amenajată și 
acum sînt 24 de hectare de apă 
dulce. Toate izvoarele naturale 
dintre care unele conțin sulf. Pe 
lac un restaurant unde bineîn
țeles gastronomii locului oferă 
peștele luat direct din apă. Sînt 
și mijloace de agrement și spor
tive. Cele sportive, idle, bărci cu 
rame vin să se adauge terenurilor 
pentru baschet, yolei, tenis de 
cîmp etc.

Am petrecut cîteva ceasuri în 
holurile, terasele și apartamen
tele hotelului Neptun. Te simți 
bine: culori odihnitoare, liniște. 
Calci pe perchet sau travertin, 
pe covoare oltenești sau mochete. 
Garsonierele au aparate de radio 
și telefoane; apartamentele mai 
mari au televizoare și frigidere.

Trei mii de oameni, români și 
străini, copii sau mai mari, 
inundă zilnic plaja. Doi kilo
metri și jumătate de pat cald și 
moale, presărați cu umbrele 
clasice din pînză sau umbrare 
de stuf realizate în chip de pă
lărie.

La intrarea în stațiune este un 
camping. Deocamdată vreo 150 
de locuri, construite anul acesta.

Un sat cu căsuțe tip maramu
reșean, dobrogean etc. cu un 
bufet acoperit cu coaje de tei, cu 
alte căsuțe cît Scufița roșie sau 
asemuindu-se cu cele din po
veștile lui Andersen. Intr-un cu- 
vînt, căsuțe mici și frumoase ca 
în basme, crescute printre copaci 
lăsînd ca ramurile lor să bată 
în geamuri. Dar sînt căsuțe a- 
devărate în care se poate locui 
confortabil, înzestrate cu lumină 
electrică, cu apă caldă, cu apă 
rece etc.

CÎȚIVA OAMENI

Să vorbim despre gospodarii 
stațiunii. Unul este tovarășul C. 
Șerbănescu, directorul stațiunii. 
Directorul hotelului Neptun, to
varășul Constantin Papaiani, este 
un om tînăr, întreprinzător, a- 
mabil. Față de cel care vine 
aici la odihnă, nu trebuie să fii 
slugarnic, spune tînărul director. 
Acel „să trăiți I" pentru a obține 
un bacșiș este rușinos, anacro
nic. Trebuie să fii însă curteni
tor și, mai ales, să știi cum să 
împaci gusturile diverse. Perso
nalul nostru din hotel este în 
număr mai mic decît cel din 
hotelurile asemănătoare de la 
Mamaia. Este o experiență și 
sperăm în reușita ei. Cel venit 
aici la odihna nu trebuie să simtă 
prezența ta directă ci doar să 
nu-ți ducă lipsa. Și pentru asta 
trebuie să fii apropiat de el, 
fără să-i stai toată ziua pe cap".

In continuarea reportajului tre
buie să vă spunem ce va fi... 
în continuarea locurilor unde a 
răsărit stațiunea Neptun. Un di
rector de la I.H.R. Mangalia, 
tovarășul Victor Dăineanu ne-a 
destăinuit un „secret". „Veniți 
cu mine, dar fără aparat. Nu 
aveți încă ce fotografia". In 
schimb am prins cu ochii mai 
mult decît cu lentila aparatului. 
Tot în pădure, în continuarea su
dică a stațiunii a apărut ca peste 
noapte un sat de bungalowury 
— căsuțe din material ușor pentru 
1500 de locuri. Satul se va numi 
„Zodiac" după așezarea căsuțe
lor într-un cerc cu cele 12 denu
miri zodiacale. La intrarea în sat 
un imens restaurant, cu bar și 
alte oficii, totul aflat în stadiu de 
finisaj.

„Construcțiile au început în 
noiembrie trecut iar în luna 
viitoare cazăm aici primii tu
riști. Tot în această lună vom 
primi oaspeți și în primul din 
hotelurile aflate în construcție în 
aproprierea plajei. Priviți!"

Și în direcția arătată se pro
filau cîteva construcții înalte; 
ziduri din beton, schele, maca- 
rale-turn. Harnicii constructori ai 
întreprinderii nr. 12 șantierul 
126 Mangalia, șlefuiesc o nouă 
perlă pentru diadema litoralu
lui.

TOMA ATANASIE 
V. CONSTANTINESCU

TEIUL” VACANȚEI
STUDENȚEȘTI

Binecunoscutul centru de 
atracție al Bucureștiului u- 
niversitar — baza cultural- 
sportivă studențească de pe 
malul lacului Tei — va de
veni, începînd de duminică, 
pentru zilele de vacanță stu
dențească, cea mai solici
tată „instituție a timpului 
liber".

Toată lumea se vrea, vara, 
prieten cu soarele și apa. 
Un ștrand, o plajă, bazine, 
lacul — numai pentru bunii 
înotători — bărci și alte 
ambarcațiuni, sînt parteneri 
gata de joacă, vor sta zilnic 
în așteptarea studenților. Si 
tot zilnic, în „pilule" cursul 
facultativ „Amicii apei" — 
două ore de lecții de înot 
și sărituri în apă, date de 
specialiști.

Cei care vor dori să fie 
excepții, sau înclină prefe
rențial către un sport, au la 
îndemînă, în cele 10 hectare 
de parc — presărate între 
aleile de flori, sălcii și plopi, 
arbuștii ornamentali — nu 
numai terenurile de fotbal, 
volei, baschet, handbal, tenis. 
Inițierea în practicarea judo- 
ului și a gimnasticii, meciu
rile amicale, ca și competi
țiile (inter-institute, „Cupa 
Eliberării", ori cu prilejul 
Zilei Marinei, sau între stu
denții practicanți din diferite 
centre universitare) vor fi 
organizate și îndrumate de 
cadre sportive calificate. 
Alte concursuri au ambiția 
să aducă la start mii de a- 
matori... de premii — indi
ferent de nivelul formei 
sportive. Pentru „cel mai 
priceput aruncător al mingiei 
de baschet la coș", „cel mai 
rapid înotător", „cel mai bun 
aruncător de greutate" și 
altele. Desigur, mai ales 
pentru acești amatori, evolu
ția exemplară a unor echipe 
studențești de performanță 
— dar și ale altor cluburi 
sportive din Capitală — va 
veni cu pretenția îndreptă
țită de a constitui ,,mari ten
tații",

De-a lungul întregului ano
timp estival va face „ca
rieră" aici un „Birou de 
turism studențesc". Iubitori
lor de drumeție le sînt ofe
rite excursii de o zi, în 
munți și pe litoral. Vor 
putea să viziteze obiectivele 
turistice, industriale și isto
rice ale Bucureștiului și îm
prejurimilor sale.

De două ori pe săptămînă, 
proiecții de filme artistice pe 
pînza grădinii-cinematograf 
(sînt promisiuni că nu vor 
fi prea multe „de mina a 
șaptea"!). Scurt-metraje și 
desene animate — zilnic. Al
ternativ, din respect pentru 
varietate și pentru că, 
anticipat, s-au declarat duș
manii monotoniei, orga
nizatorii programului cul- 
tural-sportiv și distractiv 
al bazei își invită oaspe
ții și la spectacole ar
tistice de varietăți, concerte, 
la seri de dans și carnava
luri. Un club bine descuiat 
de dimineață pînă seara 
tîrziu va oferi, la alegere, 
cărți, jocuri distractive, e- 
misiuni T.V., ziare și reviste 
— evident și „Sportul", dar 
nu numai ! — audiții mu
zicale pe bandă sau disc, 
inclusiv muzică ușoară, jazz, 
întîlniri gen „masă rotundă" 
cu tineri ziariști — „Clubul 
Actualităților" — scriitori, 
poeți, sportivi, specialiști din 
diferite domenii.

... „Moment poetic", „Știri 
și informații", „Carnet de re
porter", „Cronica evenimen
telor interne și internațio
nale", „Melodia preferată", 
„Umor", „File de legendă" 
nu sînt emisiuni de la Radio 
București, ci de la „Radio- 
Vacanța Tei 1968". O nume
roasă redacție de reporteri 
și actori-crainici, dintre stu- 
denți, vor da, zilnic, între 
orele 9—18, la stația de 
radio-amplificare a bazei, 
probe de măiestrie profe
sională.

ION TRONAC
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Motto : „Nu confundați știința cu conștiința*
(proverb cartaginez, cules de A. Baranga)

— Ce părere ai, Stropha, despre transplantul de organe ?
îl întreabă iritat Katta pe asistentul său, du.pă w ce asvîrli cu 
un evident gest de dezaprobare ziarul, citit pînă atunci cu o 
mare atenție. , , .. . . .— Bună ’ răspunse prompt devotatul discipol al ilustrului 
savant. Și chiar dacă rezultatele obținuie, nu sînt în întregime 
satisfăcătoare, constituie totuși — ctim să spun, maestre o
speranță, o încurajare, o iluzie fascinantă.

— Taci, nefericitule, sclav al tuturor ereziilor la modă, 
nu te mai urmăresc.

— De ce maestre ? .
— Fiindcă nu-ți dai seama ce primejdii ne pindesc. Te

lași indus în eroare de faptul că s-a încercat transplantarea 
unei inimi și că operația a reușit. Pari sedus de perspectiva 
înlocuirii unui ficat în suferință, ești gata sa exalți tentativa 
substituirii unui pancreas defectuos. Dar la urmările acestei 
sinistre aventuri ai meditat ? Și fără ca Stropha sa mai aiba 
dreptul la apelul unei replici, Katta continuă : ~ a.

— Dacă perseverăm pe calea asta înseamnă ca mime pu.em 
asista la alte inițiative similare. Recunoști ? S-ar putea ca nu 
știu cine să încerce transplantarea unui creier uman, ie 
împotrivești ?_  Nu,

— Perfect. Și atunci, fii atent la ipoteză. în cazul în care 
șoferului de autobuz X i se transplantează creierul savantului Y 
— numește-1 Einstein, Fermi sau Cristofor Columb, mi-e 
indiferent - la sfîrșitul operației, dacă intervenția reușește, 
pe cine vom avea în față, pe fostul șofer de autobuz, sau pe

Pe^istofor Columb, șopti paralizat de emoție Stropha.
— E clar, nu ? Și totuși să mai luăm un exemplu. Să 

presupunem că celebrei primadone Zet i se transplantează,

I

de AUREL BĂRANGA

din motive pe care n-are rost să le discut, creierul unui 
general, să zicem Bonaparte. După operație, la trezirea din 

narcoză, pe cine vom avea înaintea ochilor ? Pe fosta cîntăreață 
sau pe celebrul strateg. Răspunde-mi.

— Evident că pe general.
— Da, dar ce fel de general ? Un general cu sîni, coapse, 

bucle, gata să-I ia pe do diez de sus. Acum, cel puțin acum, 
in acest al doisprezecelea ceas aii pericolelor, realizezi în spre 
ce gravă, cumplită prăpastie se îndreaptă omenirea ? Nu, dragul 
meu Stropha, sînt încredințat că n-ai reprezentarea exactă a 
infernului care ne așteaptă în cazul că schimbul ăsta absurd 
de măruntaie continuă. Ne vom afla într-o zi intr-un Turn al 
lui Babei, . unde nu graiurile vor fi amestecate, ci ființele 
umane, mistificate, substituite, depersonalizate, cuprinse de 
sarabanda malencă a unui bal mascat în care toată lumea 
și-a schimbat costumul. Scumpul meu, umanitatea nu poate 
fi abandonată unui destin atît de absurd.

— Și ce e de făcut maestre ?
— Să punem ordine, să prevenim și să inventariem. Ai văzut 

vreodată actul de proprietate al unui automobil ? E prevăzută 
culoarea mașinii, numărul motorului, caii putere, și o infinitate 
de alte amănunte asupra cărora n-are rost să insist. Or, un 
om, am impresia că este mai prețios decît o mașină, nu ?

— Și atunci ?
— Atunci vad necesitatea ca fiecărui individ venit pe lume 

să i se întocmească o fișă personală care să facă imposibilă 
orice confuzie, acceptată sau impusă, totală sau parțială, nimeni 
neavînd dreptul să-și înstrăineze, fie și temporar, măcar o 
parte a ființei sale, esențială sau aparent lipsită de însemnătate, 
creîndu-se în acest chip toate condițiile ca să avem oricînd 
o imagine exactă a societății.

Printr-o simplă apăsare de buton, o cartotecă ideală va duce 
la identificarea oricui, într-o clipă. Fișa aceasta personală va 
trebui să înceapă cu...

— Amprentele digitale, îndrăzni să avanseze Stropha.
— Ce măsură elementară și naivă ! Și Katta zîmbi patern, 

dezarmat de candoarea asistentului său. întocmirea dosarului 
personal, iubite Stropha. va trebui să înceapă de la naștere, 
consemnînd : înălțimea, greutatea, culoarea ochilor și a pielii, 
lungimea degetelor și a unghiilor, detalii mărunte și la îndemîna 
oricui. Altceva va trebui însă notat în fișe, cu o rigoare 
matematică, sub stricta supraveghere a unor cadre de o înaltă 
calificare : forma inimii și greutatea. culoarea splinei, 
dimensiunea, stabilită la milimetru, a glandelor cu secreție 
internă, tiroidă, paratiroidă, suprarenală, cantitatea de Sînge. 
numărul de hematii și de globule albe, capacitatea craniană...

— Si cum vom obține aceste .date maestre ?
— Prin autopsie.
Și răspunsul savantului fu atît de puternic, îneît Stropha își 

pierdu cunoștința. O căută cu disperare, pînă seara, fără să dea 
de urma ei. De aceea, a doua zi, dădu un anunț în ziare prin 
care o declară nulă în mîna oricui s-ar găsi.

(Va urma)

In întreprinderea noas- 
tră nu mergea de loc trea- 

9 ba, toți trăgeau din răspu
teri, unul nu lucra opt ore 

A pe zi, vorbesc de noi ăștia, 
w cu munci de răspundere^ 

rămîneam cu toții pînă 
A noaptea tîrziu și vînzoleam 

hîrtiile, curgeau refera
tele de sub stilourile noas-^ 

9 tre ca aPa din Niagara, dar 
rezultatele nu se vedeau 
și pace. Era ceva în nere- 

9 gulă pe undeva, asta-i clar, 
i era un șurub slab în an- 

grenaj dar unde, habar n- 
9 avea nimeni.

Și văzînd că dacă mai ți- 
ne mult așa sîntem în aer, 9 am făcut cu toți factorii de 
răspundere o ședință mare, 

• dar mare, nu jucărie, și a- 
tunci s-a văzut ce mulți 
factori de răspundere sin- 

• tem, încăpeam într-o sală 
de două sute de locuri.

Am discutat noi așa preț

•
 de două pachete de Sna- 
gov de căciulă, s-au făcut 
propuneri și contrapropu- 9 neri și în final duminică 

, seara pe la ora 11,20 s-a ho- 
tărit, la sugestia delegatului 9 de la minister, că trebuie 
adus un specialist din afa- 
ră. care să vadă cu alți 9 ochi situația, cu ochi im
parțiali și delegatul de la 

• minister a propus el pe u-
nul Tamtamian bun spe- 

A cialist în treburi delicate, 
9 î-n chestiuni dificile și 

Tamtamian ăsta s-a și pre- 
zentat luni la 7,30 și a pri- 

W mit pe loc decizia de șef 
birou „Intervenții" salari- 

• zat cu o mie și... după care 
s-a pus urgent pe treabă.

Ce-a făcut el, ce-a dres,

•
 nu se știe nici azi precis, 
omul nu prea era văzut în 
întreprindere decît dimi-

•
 neața vreo jumătate de oră 
și pe urmă, după ce dădea 
niște telefoane dispărea și 

gh nu-l mai vedea nimeni, dar 
w nea Vasile portarul se jura 
că în biroul lui de la III 

A toată noaptea ardea lu
mina.

La vreo lună după numi-

rea lui Tamtamian, a înce
put să meargă treaba !

De unde pînă atunci țevi 
de 18 nu găseam nici în 
ruptul capului, acum a- 
veam țevi de 18 să dăm 
și la alții, aveam plăcuțe 
vidia, și plăcuțe vidia nu 
mai văzuse nimeni de la 
crăciun, aveam pînă și pio
neze după care tînjeau toa
te secretarele directorilor, 
de opt luni de zile.

Atunci s-a văzut că șu
rubul slab din angrenaj 
domicilia la aprovizionare 
și l-am dat afară pe șeful 
serviciului aprovizionare. 
In locul lui l-am pus 
Tamtamian și 
leafă 2 000.

Pe urmă la 
s-a văzut clar . .
șurubul slab din angrenaj 
scrîșnește la Plan, apoi la 
Cabinetul Tehnic, la Inves
tiții, și încetul cu încetul 
Tamtamian, cu enorma lui 
putere de mun,că a trecut 
cam peste tot pe postul de 
șef de serviciu, cu ceva 
peste două mii, să limpe
zească apele.

Și cînd l-am uns în sfir- 
șit director, cu de trei ori 
cit avea ca șef la „inter
venții", am constatat că to-' 
varășul de la minister are 
dreptate, totul e acum în 
regulă deși noi nu mai a- 
veam țeavă de 18, nici plă
cuțe vidia iar de • pioneze 
pentru uzul secretarelor 
nici pomeneală, dar mai 
mult decît atît nu se putea 
face, dacă Tamtamian în
suși n-a reușit mai mult! 
Așa că s-a luat măsura ca 
în vederea realizării cel pu
țin a unor substanțiale eco
nomii, să nu se mai permită 
ca lumina să ardă noaptea 
nicăieri, nici chiar in cabi
netul directorial, deoarece 
curentul electric costă.

Azi dimineață tov. direc
tor Tamtamian ne-a convo
cat pe toți factorii de răs
pundere și ne-a anunțat că 
mîine se va prezenta pen-

tru a se încerca să se 
ze tot ce se mai putea 
un anume tovarăș 
pampam, bun specialist in 
treburi dificile, in chesti
uni încurcate, recomandat 
chiar de cei din minister.

Se pare deci că va tre
bui să-i dăm totuși noului 
șef al biroului „intervenții" 
o derogare privind arsul 
luminii în orele tîrzii din 
noapte.

FLORIN IONESCU Desene de DRAGOȘ NICULESCU

P® 
i-am dat

scurt timp 
că de fapt

VASILE BĂRAN

POST SCRIPTUM LA
Nttnta ținu trei zile ți trei 

nopți. Ar fi durat poate ți mai 
midt, dacă ar fi rezistat doam
nele de la curte. Dar purtau cu 
toatele, firește, botfori de sticlă, 
asemenea celui care-i adusese 
Cenușăresei celebritatea ți o par
tidă afit de strălucită. Reprofi
lați brusc pe ramura încălțămin
tei, geamgiii furnizaseră clientelor 
lor produse nu tocmai corespun
zătoare din punct de vedete al 
confortului. De-a lungul celor 
șaptezeci și două de ceasuri, săr
manele victime ale modei sim
țiră — ca să spunem așa — cum 
le ies ochii din cauza picioarelor. 
Strîngînd din dinți și arborind

tru oeea ce se cuvine membrilor 
lor. Dar nicăieri nu s-a înființat 
încă o uniune a personajelor... 
In sfîrșit, asta e și n-ai ce-i face I

. .......................... ne

A N
în paradisul teres

tru Eva îi face o 
scenă lui Adam :

— Tc-ai întors tîr- 
ziu în seara asta. Cu 
cine ai fost ?

— Dar mii de 
nete, răspunde 
dam, cu cine vrei să 
te înșel ? Nu sîntem 
decît noi doi aici.

Eva nu este con
vinsă. Așteaptă noap
tea, și cînd Adam a- 
doarme, îi numără 
coastele cu vîrful 
degetelor...

E C D 0 T E

tu- 
A-

Profesorul întrea
bă pc micul Pierre :

— Cine a fost pri
mul om ?

— Wilhelm Tell !
— Dar nu. Pietre ! 

A fost
— A 

tiți și
Adam...

! Dacă soco- 
străinii...

★
aghiotant

un
Un

prește 
beat, care se 
ticește prin 
cazărmii :

— Inconștientule !

o- 
soldat 
împle- 
curtea

Dacă cel puțin n-ai 
bea, ai putea poate 
să devii aghiotant !

— Regret, răspun
se soldatul. Cînd 
beau, sînt colonel...

★
Un recrut traver

sează cazarma și un 
aghiotant îl oprește:

— Hei, tu ! Cum 
te numești ?

— Jack Brown.
— Ce companie ? 
— Brown și Com

pania....

zîmbete crispate, ele dănțuiră 
grațios pînă la leșin, cu excepția 
cîtorva mai istețe, care avură fe
ricita inspirație 
să-și spargă pan
tofii din vreme.

Rămași în cele 
din urmă singuri, 
Cenușăreasa și 
Prințul se privi
ră cu tandrețea 
pe care unii o 
lasă exclusiv,, în 
din basme.

— Draga mea! spuse Prințul.
— Dragul meu I spuse Cenu

șăreasa.
Pentru ea era destul. Pentru 

el, însă, ordinea de zi era ceva 
mai încărcată.

— Nici nu-mi vine să cred, 
că s-a întîmplat cu adevărat, con
tinuă dînsul. îți dai seama că am 
intrat definitiv în literatura uni
versală ?

Cenușăreasa, căreia îi scăpase 
acest aspect, dădu din cap, fe
ricită. „Ce cultivat e bărbatul 
meu !“, își spuse ea.

— Dar acum trebuie să ne 
gînditn la viitor, iubito. Căci, 
după cum probabil că știi, oricît 
de populară ar fi o poveste, 
drepturile de autor le încasează 
cel care a scris-o, nu cei care au 
trăit-o.

Cenușăreasa dădu din nou din 
cap: habar nu avea de toate 
astea, dar îi era rușine să-și măr
turisească ignoranța.

— E o chestie de organizare, 
vorbi mai departe Prințul. Pre
tutindeni găsești uniuni ale scri
itorilor, care știu să se bată pen-

Rămîrw să ne chivernisim 
cum putem. Căci trebuie să 
gîndim la viitor, iubito 1 

Cenușăreasa roși. Viitorul 
era viața alături de Prinț și 
cei zece copii pe care avea 
gînd să-i aducă pe lume. Dar 
Prințul avea proiecte de altă an
vergură.

— Nu ne putem permite să 
trăim pe picior mic, spuse el. 
Toată lumea e cu ochii pe noi 
și fiecare vrea să știe ce mîncăm, 
cum ne îmbrăcăm și în ce model 
de caleașca umblăm. Pe scurt, 
noblesse oblige. Sper că și zîna 
își dă seama de asta.

și 
de 
de

CENUȘĂREASA
seama soților de NICOLAE MINEI

— Zîna ? întrebă Cenușăreasa, 
care era cam buimăcită de dra
goste, de nesomn și de locuțiuni 
franțuzești.

— Zîna cea bună, protectoa
rea ta. Cea care te-a adus la ba
lul curții, în noaptea cînd ne-am 
întâlnit prima oară.

— A, da, sigur! Cum o să-i 
putem mulțumi vreodată pentru 
tot ce a...

— Dar nu despre asta e vorba 
acum, o întrerupse Prințul. I-am 
mulțumit și o să-i mai mulțumim 
de cîte ori va fi cazul. între
barea e: va mai fi oare cazul ?

— Ce caz ?
Prințul își stăpîni un gest de 

enervare. Cenușăreasa era nease
muit de frumoasă, bună și har
nică. Dar în materie de spirit 
practic, părea să prezinte defi
ciențe serioase.

— Draga mea, te întreb în ce 
măsură mai putem conta pe zînă. 
îmi place să cred că nu se con
sideră descărcată de orice obli
gație față de tine.

— Obligație ?

— Da, iubito. Acum, dnd 
te-ai măritat, logic ar fi tă mă 
ia și pa mina suo aripa sa ocro
titoare, nu să te evacueze pe 
tine de acolo. La urma urmei, 
fără ea nu ne-am fi cunoscut. 
In ce mă privește, dacă mi-ar fi 
spus cineva că o să mă însor cu 
o cenușăreasă, i-aș fi ris în nas!... 
da, categoric, Zîna are datoria 
să ne ajute.

— Datoria ?
— Ce-i cu tine, draga mea ? 

Repeți mereu, ca un papagal, cîte 
un cuvînt de-al meu, de parcă 
acum l-ai auzi întîia dată. Și în 
general ai un aer oarecum sur
prins. De ce ? Zîna ține la tine, 
ca la propria ei fiică. N-are decît 
să mă socotească pe mine ca pe 
un fel de ginere. Ar fi o crimă să 

nu profităm de 
o pilă ca asta.

Cenușăreasa fu 
cit pe ce să în
trebe: „Pilă ?M, 
dar se reținu la 
timp.

— Gîndește-te 
numai, continuă 
Prințul, pentru 

ea e un fleac să ne duble
ze tezaurul. Un semn cu ba
gheta magică și gata! Din- 
tr-un taler se fac doi, din doi — 
patru, din patru — opt, din opt 
— șaisprezece și așa mai departe, 
înțelegi ?

. Cenușăreasa înțelegea. Inchi- 
zînd ochii și mișcînd neauzit din 
buze, ea o imploră pe generoasa 
sa prietenă: „Zînă bună, îndu- 
ră-te de mine !“

Și zîna se milostivi. Deschi- 
zînd ochii, Cenușăreasa se trezi 
Ungă vatra umilei sale bdcătării 
de acasă. Era iarăși îmbrăcată în 
zdrențe, cenușa o acoperea iarăși 
din cap pînă în picioare, iar pe 
tava din față-i boabele de mei 
așteptau iarăși să fie despărțite 
de boabele de linte. Fuga de la 
bal, pantofiorul de sticlă, cele trei 
zile ale nunții și cuvintele Prin
țului rămăseseră undeva, departe, 
pe tărîmurile încețoșate ale vi
sului.

Și nimeni nu fu mai uluit în 
seara aceea decît mama vitregă: 
de îndată ce trecu pragul casei, 
se pomeni cu Cenușăreasa să- 
rindu-i de gît și sărutînd-o pe 
amîndoi obrajii.4.

...interpreți de mina a doua...La Festivalul de la Brașov 
s-au prezentat interpreți de 
prima mină...

...șî, prin urmare, trebuie să ne 
punem speranțele în generația 
care vine...

Reprezentanții noștri n-au 
reușit să se impună, deși aveau 
calități vocale deosebite...

• JOCUR.I

PRIN STAȚIUNI
ORIZONTAL : 1) Stațiune 

balneo-climaterică pe malul 
drept al Oltului... 2) ... și 
încă una sezonieră, din Bă
răgan — Eu (lat.) 3) Altă 
stațiune balneo-climaterică 
bogată în ape alcaline, feru- 
finoase etc. — Literatură

(abr) 4) Verbul brizei ma
rine — Macagiu 5) Udrea 
Barbu — Patru roman — 
Măsuri agrare 6) Un satelit... 
stațiune balneo-climalerică 
de prin nordul Țării — Luna 
florilor — Apare ! 7) în a- 
cest fel — Stațiunea balneo
climaterică dintre culmile 
Baraoltului 8) Parte ! — Stați
une climatică de pe Valea 
Prahovei 9) Aerisită — Nu 
duci lipsă 10) Legătură — 
Încins (fig 11) Perla Carpa- 
țîlor — Ne așteaptă cu fru
musețile ei.

VERTICAL: 1) Stațiune 
balneară integrată... celei de 
la Iosiz 2) Un fel de... a iu
bi ! — Stațiune climatică la 
poalele Bucegilor 3) Incan
descență vulcanică — Natrlu 
— Fluviu european 4) A de
gaja lumină și căldură — 
Bale 5) Munte — Locuitor 
al munților Apuseni 6) Pof
tim — Perlă din șiragul Mă
rii Negre 7) Strălucirea «ul

milor — Lac glacial în 
munții Rodnei 8) Egee !! — A- 
tribut în ...stricarea timpu
lui. 9) Oraș — stațiune din 
nordul Moldovei — Ana a- 
lintată 10) Din nou — în 
largul mării I 11) Localitate 
istorică pe malul lacului Si- 
noe — înălțime a la... 1 400 I

TOMA MICHINICI

Monoverb
literar

Cu trei zile înainte de a se 
însura (prima dată) Jenică 
Mandatam și-a cumpărat o 
valiză de mărime mijlocie. In 
afară de încuietoarea pe care 
o avea din fabrică, Jenică a 
mai pus valizei încă două bel
ciuge și bineînțeles un lacăt în 
plăci. Și cu această valiză s-a 
prezentat în casa viitoarei 
soții. „Aceasta e toată averea 
mea. Aici se află toată viața 
mea, toată cultura mea, titlu
rile mele, trecutul, prezentul 
și viitorul meu\ Jenică nu 
cunoaște decît aceste trei tim
puri ale verbelor, altfel, dacă 
ar fi știut conjugările ar fi 
continuat cu viitorul compus 
și ar fi terminat cu optativul. 
A avut însă o dorință: valiza 
să nu fie deschisă de absolut 
nimeni. Lola, nevastă-sa n-a 
avut curajul s-o deschidă, de 
altfel nu avea nici cheie, dar 
avea grijă s-o miște încoace și 
încolo doar s-o auzi vreun 
zgomot care să descifreze ciu
datul mister. „O viață de om

într-o valiză, ce-o fi înăun
tru se întreba nu numai 
Lola ci toți cei care intrau în 
casă. Odată, chiar i-a propus 
bărbatului: „Dacă zici că a- 
colo e trecutul, prezentul și 
viitorul tău, toată viața ta, 
n-ar fi bine să desfaci valiza...

Lola i-a spus lui Jenică să a- 
leagă între două variante: 
„Ori copilul, ori valiza". Și 
Jenică și-a luat... valiza. Au 
urmat a doua, a treia, a patra 
căsătorie și tot de atîtea ori, 
apărea și valiza, care acuma- 
vea lacăte de toate mărimile

V AUZ A
așa... pentru aerisire". „Nu, 
nu, nu, de zece ori nu I încă 
nu e timpul". Și n-a desfăcut-o 
ba i-a mai pus încă un lacăt. 
Am uitat să spun că Lola năs
cuse un copil care crescuse de 
acum mare. La 8 ani a cerut 
ca valiza misterioasă să fie 
deschisă. A urlat trei săptă- 
mîni, pînă cînd, exasperată

și pe toate părțile. Cu ultima 
nevastă (neoficială), Agripina 
nu a mai mers. Aceasta i-a 
spus-o din capul locului. „Ori 
desfaci valiza, sau... îți iei va
liza". Jenică a ales ultima va
riantă. înainte de a-și lua va
liza a cerut un răgaz de trei 
ore. în timp ce era plecat, 
soacra, socru, Agripina și alți

vecini stăteau și se uitau la 
valiză ca turiștii la piramida 
lui Keops. „Asta să știi că are 
înăuntru bani mulți. Dacă 
spune că aici e trecutul, pre
zentul și viitorul, nu pot fi de
cît bani", și-a dat cu părerea 
o vecină. „S-ar putea să aibă 
aur. Am văzut eu valize cu 
două funduri în care..." se a- 
mestecă socrul . „Dar dacă 
are un dispozitiv, o bombă, 
care face explozie în momen
tul cînd o desfaci Părerea 
aparținea soacrei. Și totuși un 
vecin a adus o daltă, un cio
can și un clește și a început 
să taie belciugele. „Și ziceți 
că aici se află viața lui, tre
cutul, prezentul și viitorul ?... 
întrebă el. „Precis e aur". 
„Ași, cred că are bani". „Crezi, 
eu presupun că are vreun tes
tament pentru o moștenire 
grasă". „Eu plec. Acolo se 
află o bombă". Ultimul bel
ciug a fost tăiat și capacul a 
fost aruncat într-o parte.

GH. NEAGU

Misiune

I

I
I

I
să.

I

I
Desene de GH. SAS ARM AN

I
I

Directorul chemă la el un 
salariat și, după co închise 
bine ușile capitonate, îi fn- 
mînă un pachet.

— Al lă mergi în Deltă I 
îi spuse el. De la Tulcea iei 
șalupa. La Mila 23 te oprești. 
Acolo al să dai peste un to
varăș care are același nume 
ca și mine. Pot să-ți spun că 
e chiar fiul meu. Poartă bar
bă. întrebi de el pescarii, că-1 
cunosc. îi dai acest pachet și 
te înapoieri. Poftim delega
ția. Și referatul pentru diurnă. 
Succes.

„Uitucul I scrfșni directorul 
rftmînînd singur. Trebuie 
să-mi pierd timpul cu tot fe
lul de explicații, numai pen
tru că își uită dumnealui pl- I 
jamaua

I 
I

(7 — 11)
SATIRĂ • UMOR «SATIRĂ

F

r
Pădurea

Intr-o virpagă, generalul își 
opri armata, să se odihneas
că. Cînd plecă, la botul ciz
mei, cît p-aci să-l strivească, 
văzu un 'ghiocel.

— Ocoliți ! dădu el ordin. 
Și lăsă acolo o sentinelă, 
să-1 păzească. Dincolo de sa
tul sfîrtecat de gloanțe, gene
ralul zări încă un ghiocel și 
puse și acolo o sentinelă.

Apoi, de sub frunzele arse, 
se iviră alții și alții, întreaga 
pădure se umplu de ghiocei." 
Și generalul îi dădu pe toți 
în paza soldaților, dar sol
dați erau măî puțini decît 
ghioceii și generalul ceru 
i se trimită trupe noi.

Meditație

- — Pe gard stau patru ciori. 
Cîte ciori stau pe gard ?

— Patru.
— Pe gard stau trei ciori. 

Cîte ciori stau pe gard ?
— Două.
— Cum, două ? Trei! N-am 

zis că pe gard stau trei ciori ?
— Ba da.
— Și dc ce spui atunci că 

sînt două ?
— Am scăzut una.
— Unde, cînd ?
— în gînd.
— Ei, lasă, lasă prostiile, 

nu ți-a spus nimeni să scazi. 
Cîte ciori sînt pe gard ?

— Trei.
— Păi, vezi ? Altădată să 

fii mai atent !

I
I
I
I

I 
-I

UMOR
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(Urmare din pag. I)

de făcut pentru a putea spune 
că am ajuns la ceea ce înseam
nă o societate avansată, la ceea 
ce înseamnă cu adevărat socialis
mul, desăvîrșirea socialismului. 
Toate acestea necesită deopotri
vă o bază materială, culturală și 
științifică puternică, și o conștiin
ță înaintată a omului. Alături de 
muncitori, de țărani, de intelec
tuali, care lucrează în domeniul 
producției materiale sau al știin
ței, dumneavoastră, care lucrați

în domeniul învățămîntului. aveți 
un rol deosebit de important. 
Numai cu concursul dumnea
voastră, uniți intr-un front co
mun, vom putea înfăptui sarci
nile complexe care stau în fața 
societății noastre, a poporului 
român.

Sîntem convinși că poporul ro
mân — înțelegînd prin aceasta 
pe toți cei care locuiesc în 
România, și pe români și pe 
maghiari și pe germani și pe cei 
de alte naționalități care consti

tuie un tot unit și care trebuie să 
acționeze ca un tot unit pentru

înflorirea patriei noastre, pentru " 
construcția socialismului, în pa
tria noastră — va asigura, în a- £ 
ceasta strînsă comunitate și uni
tate, înfăptuirea programului 
partidului, victoria socialismu- 9 
Iui, trecerea la construcția socie
tății comuniste. A

Vă urez dv., tuturor lucrători- “ 
lor din învățămînt, succese și 
mai mari în activitatea pe care o £ 
desfășurați în educarea copiilor 
și tineretului patriei noastre.

Cuvîntarea a fost subliniată 
cu aplauze puternice, entuziaste.

Decorări k Consilia! de Stat Aspect din frumoasa stațiune balneo-climaterică Sovata Foto: ȘTEFAN MARINESCU

Primire la 
Consiliului

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri la amiază pe con
ducătorul delegației guverna
mentale izraeliene, Zeev Sharef, 
ministrul comerțului și industriei, 
care ne vizitează țara.

La întrevedere a participat

Primirea la C. C. al
P. C. din

Vineri după-amiază tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R. și Ion 
Teoreanu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șefi de secție la 
C.C. al P.C.R. au primit dele
gația P.C. din Argentina for
mată din tovarășii Rodolfo Ghi- 
oldi, membru al Comitetului

președintele 
de Miniștri
Gheorghe Cioară, ministrul cd* 
merțului exterior.

A luat parte Eliezer Doron, 
ministrul Israelului la București.

întrevederea a decuri într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

P. C. R. a delegației 
Argentina
Executiv al C.C. al P.C. din 
Argentina, Vicente Marischi, 
membru al Secretariatului C.C. 
al P.C.A. și Paulino Gonzales 
Alberti, membru al C.C. al 
P.C.A.

întîlnirea, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, to
vărășească, a prilejuit un 
schimb de păreri în legătură cu 
activitatea și preocupările ac
tuale ale celor două partide.

(Urmare din pag. I)

mîntului de cultură generală, 
profesional și tehnic și a în
vățămîntului superior, a fost 
acordat „Ordinul Muncii" cla
sa a Ii-a, tovarășilor: Iosif 
Gabrea, profesor consultant 
de la Universitatea din 
București, Henri Jacquier, 
profesor la Universitatea „Ba- 
beș-Bolyai“ din Cluj, loan 
Manta, profesor la Institutul 
de medicină și farmacie din 
Cluj, Panait Mazilu, profesor 
la Institutul de construcții 
din București, Nicolae Radu
lescu, profesor la Universita
tea din Craiova, și Ion Sabac, 
profesor la Institutul politeh
nic „Gh. Gheorghiu-Dej" din 
București. Prin același decret 
al Consiliului de Stat au fost 
c îferite „Ordinul Muncii" 

isa a IlI-a unui număr de 
\ iar ordinul „Meritul cul- 

ural“ clasa a IlI-a unui nu
măr de 12 învățători, profe
sori din învățămîntul de cul
tură generală și din licee de 
s'pecialitate, cadre didactice 
și maiștri instructori din în
vățămîntul profesional și teh
nic, lectori, conferențiari și 
profesori universitari, profe
sori pensionari.

Mulțumind din inimă pen
tru distincția acordată, prof, 
dr. docent Nicolae Rădulescu 
de la Universitatea din Cra
iova, a arătat că Ziua învăță
torului se sărbătorește în 
acest an cu mai mult elan de
cît orieînd, în atmosfera cre
ată de puternicul ecou pe care 
îl au Directivele adoptate de 
Plenara C.C. al P.cTr. din 
22—25 aprilie și „Legea Învă
țămîntului din Republica So
cialistă România". Măsurile 
preconizate dau tuturor — pă
rinți, elevi, profesori — încre
derea, certitudinea în dezvol
tarea unui învățămînt temei
nic, adecvat condițiilor social- 
economice actuale, care ga
rantează tineretului nostru un 
viitor sigur, iar economiei, 
științei și învățămîntului, ca
dre necesare bine pregătite, în 
condiții optime de studiu, la 
care rîvnește tineretul din 
toate continentele.

Referindu-se la măsurile 
elaborate de recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. și la legile 
votate de Marea Adunare Na
țională, vorbitorul a spus : 
învățătorul român, simbol a 
ceea ce este nobil, generos, 
drept, credincios poporului. ; 
participant alături de el la 
lupta pentru o viață mai bună, 
își dă adeziunea la hotărîrile

luate de partid și-l încredin
țează că va lupta cu toată per
severența pentru transpunerea 
lor în viață.

Ca profesor și director al 
unui liceu de specialitate — a 
spus profesoara Virginia Ma
rian de la liceul industrial de 
chimie din București — am 
putut să mă conving de aten
ția deosebită pe care partidul 
și statul nostru o acordă pre
gătirii cadrelor necesare dez
voltării tuturor ramurilor e- 
conomiei naționale.

Măsurile privind dezvolta
rea și perfecționarea învăță
mîntului profesional și tehnic, 
ca și toate celelalte înfăptuiri 
ale partidului și guvernului, 
au fost primite cu entuziasm 
și aprobare deplină de către 
oamenii școlii. Recentele ho- 
tărîri, prin profundul lor con
ținut etic, vor avea urmări 
din cele mai favorabile asu
pra conținutului activității 
din școlile profesionale și li
ceele de specialitate, vor da 
posibilitatea multor profesori 
din acest sector să-și concen
treze toate forțele pentru îm
bunătățirea procesului instruc- 
tiv-educativ.

In aceste clipe de puternică 
emoție — a arătat printre al
tele prof. Andrei Palffi de la 
liceul din Gheorghieni — 
bucuria mea se împletește cu 
bucuria sutelor de învățători 
și profesori, români, maghiari 
și alte naționalități, care 
pe plaiurile județului Harghita 
s-au dedicat trup și suflet 
educării copiilor în spiritul 
dragostei fierbinți față de pa
tria noastră, România Socia
listă. Cadrele didactice de la 
liceul din. Gheorghieni, alături 
de cele din întreaga țară văd 
în recentele măsuri luate de 
partid și guvern pentru con
tinua perfecționare a sistemu
lui nostru de învățămînt, o 
nouă dovadă a consecvenței 
cu care partidul și guvernul 
aplică și în domeniul învăță
mîntului politica națională 
marxist-leninistă de înfăp
tuire a deplinei egalități a tu
turor cetățenilor patriei, fără 
deosebire de naționalitate.

Vă rog să-mi permiteți ca, 
în numele tuturor cadrelor 
didactice din județul Har
ghita, români și maghiari, care 
muncim împreună în deplină 
înțelegere, împărțind atît greu
tățile cît și satisfacțiile pro
fesiei noastre, să exprim 
adînci mulțumiri conducerii 
partidului și statului pentru 
grija deosebită pe care o 
poartă învățămîntului, celor

care lucrează pe acest tărîm.
In cuvîntul său, prof. Ște- " 

fan Musta de la Liceul nr. 4 
din Oradea, a spus printre al- £ 
tele : Avem cu toții certitu- “ 
dinea viitorului tot mai stră
lucit al școlii românești, fiind A 
deplin convinși că înfăptuirea w 
prevederilor înscrise în docu
mentele de partid și de stat £ 
va da învățămîntului nostru w 
consistența pe care o impun 
necesitățile actuale și de pers- A 
pectivă ale societății socia
liste.

In solemnitatea de astăzi eu ® 
văd un viu simbol al încre
derii și înaltei prețuiri pe care 
partidul le arată necontenit V 
învățătorilor și profesorilor, 
celor ce, cu răbdare și pași- A 
une, îndrumă tineretul spre 
izvoarele cunoașterii și înțe
lepciunii, pregătind noi și noi A 
detașamente de constructori 
capabili și conștienți ai so
cialismului. £

Convingerea că viitorul pa
triei noastre va fi din ce în 
ce mai minunat — a spus V 
printre altele învățătorul 
Dumitru Harasim din Botoșani 
— ne-o întărește întreaga po- wl 
litică a partidului nostru, 
ne-o întăresc documentele a 
Plenarei C.C. al P.C.R. din " 
22—25 aprilie, documente care 
au fost primite cu entuziasm 
și deplină satisfacție de toți " 
cei care muncesc pe ogorul 
școlii, de părinți și elevi, de- £ 
oarece ele creează cadrul priel- ™ 
nic progresului neîntrerupt 
al învățămîntului din țara A 
noastră, în scopul dezvoltării w ( 
și înfloririi orînduirii și na- A ; 
țiunii socialiste, al afirmării ® • 
multilaterale a personalității 
umane..

In deplin acord cu recen- ® 
tele hotărîri ale plenarei C.C. 
al P.C.R., cadrele didactice a 
sînt conștiente că înaltele dis- " 
tincții primite nu trebuie să 
constituie un prilej de auto- A 
mulțumire sau un izvor de 
avantaje materiale acordate 
în mod automat, ci ele repre- A 
zintă un puternic imbold pen- 
tru desfășurarea în viitor a 
unei activități mai rodnice, A 
mai cuprinzătoare. w

In încheieiea solemnității a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer și cei
lalți conducători de partid și 
de stat prezenți la solemnitate 
s-au întreținut apoi într-o at
mosferă deosebit de caldă, to
vărășească, cu cei decorați.

(Agerpres)

INFORMAȚII ■ SCRISORI DE PE ȘANTIERE

Conducătorii de partid și de stat au vizitat
Expoziția elevilor din liceele de specialitate

și școlile profesionale și tehnice
(Urmare din pag. I)

exponate. O frumoasă hartă în 
relief întrunește rețeaua șco
lilor care pregătește cadrele 
necesare economiei în cele mai 
diferite specialități. Ea pre
figurează într-un fel structura 
expoziției, care asemeni unei 
hărți, înmagazinează cele mai 
izbutite creații ale elevilor de 
diferite meserii, din cele mai 
diferite locuri ale țării.

Primul sector vizitat, este 
rezervat produselor din ramu
ra electrotehnică și electroni
că. Diversitatea pieselor, a a- 
paraturii realizate este parcă 
un contraargument la adresa 
dificultăților pe care le im
plică stăpînirea acestor com
plicate compartimente ale teh
nicii. Elevii de Ia Electropre- 
cizia Săcele, Grupul școlar U- 
nirea, Electromagnetica-Bucu- 
rești, de la Școala de metrolo
gie ne fac dovada pașilor si
guri făcuți deja în supunerea 
secretelor,, ale electronicii și 
automaticii.

Totul ar putea compare ca 
un concurs pe două planuri. A 
fost mai întîi întrecerea fiecă
ruia cu sine însuși, pentru a 
realiza acele obiecte demne să 
ocupe un loc în expoziție. Și 
care să reușească să se depar
tajeze de cele similare prezen
tate pentru selecție.

Un concurs a șî existat de * 
fapt. O detașare pe fondul ge
neral de pricepere care se pro
filează atît în acuratețea exe
cuției exponatelor cît și în or
ganizarea expoziției în general, 
a cîtorva din cele mai izbutite 
lucrări. N-a fost un lucru prea 
ușor pentru cei ce-au decernat 
aceste distincții. Cu atît mai 
mare este satisfacția premian- 
ților. O simți și din felul cum

autorii lor le prezintă, cum dau 
explicații privind rolul, orga
nizarea și funcționarea lor. 
Fără îndoială că cea mai mare 
satisfacție pentru ei o repre
zintă înscrierea acestor rezul
tate prestigioase în cartea de 
onoare a școlii. Produsele mo
delate de mîinile lor fiind un 
prim certificat de garanție a 
rezultatelor de care sînt. ca
pabili în viitor, ca muncitori, 
ca maiștri, tehnicieni în pro
ducție. Intîlnim răspîndite în 
întreaga expoziție obiecte, ma
chete, aparate ce poartă ală
turi semnul distinctiv. Tracto
rul U-651, secționat, realizat 
de liceul agricol Craiova a pri
mit Premiul Expoziției. Grupu
lui școlar petrol Mediaș pen
tru macheta instalației de fo
raj 2 DH și Școlii tehnice de 
arhitectură și construcția ora
șelor pentru proiectul și gra
fica interioară a expoziției, 
C.C. al U.T.C. le-a acordat 
Premiul Special. Sînt doar cî- 
teva exemple extrase de pe 
lista premiilor oferite de or
ganizatori, alături de Consiliul 
Central al U.G.S.R. și Ministe
rul Muncii.

Expoziția reprezintă la scară 
redusă vastul tablou structu
ral al economiei noastre națio
nale. Elevii din grupuri șco
lare pentru construcția de 
mașini, construcții și arhitec
tură, industrie ușoară, petrol, 
chimie, metalurgie, transpor
turi, economia forestieră, coo
perație au alcătuit prin expo
natele prezentate o densă ima
gine a realizărilor industriei, a 
preocupărilor pentru diversifi
carea continuă a producției. 
Instalația de foraj 4 LD 150 B 
executată de elevii anului I de 
ia grupul școlar din Tîrgoviște 
este alături de o seamă de a-

parate de măsură și control 
folosite în construcția de ma
șini. Macheta unor instalații 
siderurgice se alătură modele
lor de confecții și încălțămin- I 
te, exponatelor din sticlărie și £ | 
ceramică, machetelor instala- 
țiilor moderne de transport.

In repetate rînduri, ghizii Q ’ 
expoziției își însoțesc explica
țiile manevrînd prin butoane- I 
le de comandă minusculele in- 0 | 
stalații. Vizitatorii au astfel 
posibilitatea să aprecieze o —. I 
dată în plus gradul de preci- ® | 
zie atins încă de acum de vii
torii lucrători, complexitatea I 
pregătirii lor. O investiție de “ ’ 
încredere în rezultatele aces- * 
tora în zilele următoare absol- I 
virii școlii, în reușita muncii ™ I 
lor consacrată edificării socie
tății noastre socialiste. I

La încheierea vizitei un grup I
de elevi oferă conducătorilor 
de partid și de stat daruri AI 
executate cu mîinile lor. |

înalții oaspeți apreciază căl
duros priceperea, hărnicia ti- A I 
nerilor elevi, adresîndu-le fe- w I 
licitări, lor, cadrelor didactice, 
organizatorilor expoziției. Des- ț | 
lușim în aplauzele cu care su- ■ 
tele de elevi răspund, mulțu
mirile lor pentru condițiile ce £ I 
le sînt create de a se pregăti I 
temeinic, de a-și însuși cît mai 
bine meseria aleasă. 0 I

Timp de o lună de zile, ex- I 
poziția elevilor din liceele de 
specialitate șl școlile profesio- I 
nale și tehnice rămîne la dis- a | 
poziția celor dornici să se con- ™ 
vingă de măiestria acestor ti- I 
neri aflați în anii perfecționa- £ I 
rii. Un panoramic viu, sugestiv w 
la îndemîna celor ce doresc j 
să-și aleagă acum viitoarea 0 I 
profesie. Un îndemn la dez
voltarea pasiunii pentru teh- a I 
nică, pentru «tăpînirea ei. A I

TOVARĂȘUL Gheorghe Ra
dulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, care a parti
cipat la cea de-a VH-a sesiune 
de la Varșovia a Comisiei gu
vernamentale de colaborare e- 
conomică româno-polonă, s-a în
tors vineri seara în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau de față tovarășii Ja
nos Fazekaș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, miniștri, 
reprezentanți ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe.

★
La plecare, delegația română 

a fost condusă de Zenon Nowak 
și de alte persoane oficiale. Au 
fost de față ambasadorul Ro
mâniei în Polonia și ambasado
rul Poloniei în România.

• PRINTR-UN schimb de 
scrisori efectuat la 28 iunie 1968, 
între Ministerul Afacerilor Ex
terne al Republicii Socialiste Ro
mânia și Ambasada Danemarcei 
la București, a fost perfectat un 
acord privind desființarea vize
lor între Republica Socialistă Ro
mânia și Danemarca, care va 
intra în vigoare la data de 1 iulie.

Cetățenii români și respectiv 
cetățenii danezi trebuie să po
sede pașapoarte valabile, în con
formitate cu legile țărilor lor.

• LA INVITAȚIA Camerei 
de Comerț a Republicii Socia
liste România, vineri seara au 
sosit în București Ismael Bel- 
lamin, președintele Camerei li-

biene de comerț din Tripoli, și 
Abdalla Labbar, președintele 
Camerei libiene de comerț din 
Benghazi.

• ÎNTRE 24 și 28 iunie a a- 
vut loc la București a doua 
sesiune a Comisiei mixte româ- 
no-isiaeliene, care s-a desfășu
rat într-un spirit de înțelegere 
reciprocă.

Comisia a examinat stadiul 
schimburilor comerciale, dez
voltarea transporturilor aeriene 
și traficului turistic între cele 
două țări, precum și stadiul 
îndeplinirii prevederilor Acor
dului de cooperare economică 
și tehnico-științifică. S-au sta
bilit posibilitățile viitoare de 
cooperare' între cele două țări.

Vineri, conducătorii celor 
două delegații guvernamentale, 
Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, și Zeev Sha
ref, ministrul comerțului și 
industriei, au semnat Protoco
lul sesiunii.

• CU PRILEJUL Săptămînii 
solidarității cu lupta popoarelor 
din Republica Sud-Africană și 
Rhodesia de sud, vineri seara a 
avut loc la Constanța o adunare 
publică organizată sub auspi
ciile Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa. 
A luat cuvîntul prof. univ. Paul 
Borcea, rectorul Institutului pe
dagogic de 3 ani din localitate.

Participanții la adunare au vi
zionat apoi un film artistic.

(Agerpres)

Spre stadionul „Bartolomeu" 
din Brașov, se vor îndrepta în 
zilele de meci, mii de iubitori ai 
fotbalului și ai altor sporturi. Tri
bunele sale vor putea primi 
30000 de spectatori. Vizionarea 
meciurilor va fi comodă și per
fectă. iar echipele în dispută vor 
juca în condiții de teren optime, 
stadionul fiind unul dintre cele 
mai moderne din țară. Deocam
dată vorbim la timpul viitor. Sta
dionul se află doar în plină con
strucție. O construcție de pro
porții, în care statul investește o 
sumă uriașă. Pentru grăbirea rit
mului lucrărilor și pentru econo
misirea unor anumite sume, care 
vor fi întrebuințate în amenajarea 
unui ștrand, organizația munici
pală a U.T.C. a chemat tinerii 
din oraș la muncă voluntar-patrio
tică pe acest șantier. In Brașov 
a existat de altfel întotdeauna o 
bogată tradiție în privința partici
pării locuitorilor orașului la gos
podărirea și înfrumusețarea lo
calității lor. înțelegerea și pasiu
nea tinerilor de azi, pentru con
tribuția brațelor lor la activită
țile de folos obștesc, este astfel, 
o continuare a acestei tradiții, de
venită acum mai plină de semni
ficații, ca orieînd.

Primele răspunsuri la chemarea 
organizației au fost primite în 
primăvară cînd a fost declanșată 
de fapt, munca pe acest șantier. 
In fiecare duminică, cîteva sute

de tineri, muncitori de la toate 
întreprinderile din oraș, funcțio
nari, elevi și studenți, își semnau 
cu tîrnăcoapele și lopețile, pre
zența activă pe viitorul stadion. 
Acțiunilor li s-au dat un caracter 
continuu și ele s-au soldat cu p 
fectuarea a zeci de mii de ore de 
muncă voluntar-patriotică, a că
ror eficiență economică întrece 
orice prevedere inițială. Cînd s-a 
apropiat însă vacanța școlară, un 
impresionant număr de elevi de 
la școlile profesionale, tehnice si 
licee, au adresat conducerii orga-

La 17 iunie, șantierul a fost de
clarat tabără locală de muncă 
voluntar-patriotică, prima serie 
de 400 de elevi de la cele șase 
licee din oraș, începîndu-și acti
vitatea. După patru ore de mun
că, uneltele lor au trecut in mîi
nile altor 400 de colegi. Și timp 
de zece zile, cei 800 de entuzi
aști se întîlneau (în două schim
buri) pe șantierul din Bartolomeu. 
A urmat apoi altă serie de 800 
elevi pentru alte zece zile. Unel
tele nu stau nici o clipă, iar sta
dionul capătă treptat, conturul

LA BRAȘOV, LA CONSTRUCȚIA VIITORULUI STADION 
BARTOLOMEU CEI 800 DE TINERI ORGANIZAȚI ÎNTR-O 
TABARA DE MUNCA PATRIOTICA LUCREAZĂ IN DOUA 

SCHIMBURI

nizației U.T.C., cereri pentru a 
lucra o parte din vacanță, pe 
unul din șantierele țării. Și care 
dintre miile de șantiere, care îm- 
pînzesc țara, puteau să aibă o 
mai mare importanță pentru ei, 
pentru orașul în care trăiesc, 
decît cel din Bartolomeu ? Aici 
doar, se prefigurează un complex 
sportiv de care vor beneficia toți 
tinerii Brașovului, cei de azi și 
cei de mîine, va fi o școală a 
educației fizice și sportului, cu 
zeci de mii de cursanți.

Cererile tinerilor au fost ast
fel satisfăcute, repartizîndu-li-se 
ca loc de muncă, acest stadion.

definitiv. Pînă la 28 iunie, ra
portează elevii din tabără, am e- 
fectuat lucrări concretizate în 
1200 metri cubi de pămînt esca- 
vat, 250 tone de materiale încăr
cate și descărcate din mașini, 
4 600 m.p. de teren nivelat etc. 
Elevii liceului nr. 4 și nu mai 
puțin ai celorlalte licee, se bucu
ră de unanime aprecieri, pentru 
hărnicia și disciplina lor, pentru 
calitatea lucrărilor, din partea 
comitetului municipal U.T.C. și 
a conducerii șantierului.

LAL ROMULUS

I
PELE IA CEASUL MARILOR DESEĂMIRI (D •

DESPRE ANTRENAMENT 
ȘI ANTRENORI

Multipla campioană 
mondială și olimpică de schi, 
sportiva franceză Marielle 
Goitschel a declarat oficial, 
după îndelungi ezitări, că 
abandonează definitiv acti
vitatea competițională.
• Galeria inovațiilor teh

nice în lumea materialelor 
sportive s-a extins prin omo
logarea unui nou tip de ra
chetă de tenis de cîmp, în 
întregime din aluminiu și 
corzi de nylon. Marii jucă
tori de tenis, între care și 
Denis Ralston, o apreciază 
ca fiind foarte reușită.

• Betty Blodgett este pro
fesoară de educație fizică 
la colegiul din Redwood 
(California). Nu de mult a 
stîrnit curiozitate faptul că 
ea a fost văzută executînd 
cîteva exerciții fizice de 
mobilitate în fața directoru
lui colegiului. Aceasta pentru 
a demonstra că cele 110 kg 
cît cîntărește, nu o incomo
dează cu nimic la ore...

• Avocatul celebrului ci
clist irancez Jacques Anque- 
til a introdus un apel împo
triva pronunțării, de către 
Tribunalul corecțional din 
Anvers, a unei sentințe de 
suspendare pe doi ani și 
10.000 de franci belgieni a- 
mendă dictată în procesul 
clientului său care a fost 
învinuit de a fi folosit pro
duse dopante.

Anquetil va compare peste 
două săptămîni în fața Curții 
de apel din Bruxelles.
• Curtea federală din 

New Orleans a respins a- 
pelul introdus de Cassius

Interviu acordat lui PETRE CRISTEA în ex
clusivitate pentru „Scînteia tineretului*1

— Numai talentul nu te poar
tă spre glorie, răspunde Pele la 
întrebarea mea dacă însușirile 
native sînt suficiente pentru 
dobîndirea celebrității. Talen
tul, continuă el, nu este hotă- 
rîtor în realizarea perfecțiunii. 
Nu numai în fotbal, dar în 
toate îndeletnicirile omului, ta
lentul trebuie dublat de o mun
că fără menajamente, de exer
ciții. de repetiții. Primordiale 
sînt tenacitatea, dîrzenia, am
biția care te ajută să treci pes
te toate obstacolele, să nu fii 
niciodată mulțumit de ceea ce 
faci. încercați să luați unui 
medic chirurg bisturiul din mi
nă pentru numai două, trei luni 
și veți vedea că tot talentul 
lui pălește. Pentru un fotbalist 
lucrurile sînt ceva mai compli
cate pentru că întreaga activi
tate îi solicită mereu alte și 
alte exerciții. Talentul Iui este 
indisolubil legat de o pregătire 
fizică excepțională care să-1 a- 
jute în realizarea efectelor teh-

Clay împotriva sentinței 
privațiune de libertate 
timp de 5 ani și amendă __ 
10 000 de dolari care s-a pro
nunțat contra sa pentru re
fuzul de a satisface stagiul 
militar. Boxerul american se 
află în libertate pe cauțiune 
pentru suma de 5 000 de do
lari. Cei trei avocați ai săi 
au făcut cunoscut că vor 
face apel, în continuare, la 
Curtea Supremă a S.U.A.

• Filmul în culori realizat 
de Claude Lelouch la Olim
piada de iarnă de la Greno
ble se intitulează „Treispre
zece zile în Franța". După 
festivalul de la Cannes unde 
a fost prezentat în premieră 
el rulează acum, simultan la 
Paris și Grenoble.

• în alergările de viteză 
din atletism începe să fie. 
utilizat, din ce în ce mai 
mult, plonjonul pe linia de 
sosire. Printre adepții aces
tui stil neobișnuit, care ar 
aduce cîștigarea unei zecimi 
de secundă, se află sprinterii 
Piquemal (Franța) și ame
ricanul Jim Moore.
• După Ray Sugar Robin

son care a fost, pe lîngă stră
lucita sa carieră de boxer și 
un excelent dansator, un alt 
nume al boxului profesionist 
vădește afinități deosebite 
pentru scenă : Joe Frâzier. 
Recent, el a efectuat un tur
neu de o săptămînă Ia Lon
dra unde s-a bucurat de un 
frumos succes de public 
„Este mai ușor să cînți decît 
să boxezi" — a spus Frazier 
cu această ocazie.

de 
pe 
de I

I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I

nice. înainte de a ajunge jucă
tor profesionist, petreceam cîte 
8—10 ore în tovărășia mingii 
improvizate și cred că acest lu
cru m-a ajutat în primu] rînd 
să ajung un fotbalist bun. După 
ce m-am dedicat acestei mese
rii. am muncit cu și mai multă 
îndîrjire pentru că un loc în 
echipă, mai ales în Brazilia, na 
poți să-1 -ții ocupat numai cu 
numele ori numai pentru un 
meci sau două jucate bine. în 
fiecare săptămînă există „pe
ricolul" să apară la antrena
ment un jucător mai bun și a- 
tunci „talentul" îți spune adio.

In primii ani de activitate 
profesionistă lucram cîte 4—5 
ore la antrenamente, uneori ră- 
mîneam singur în stadion pen
tru că nu eram mulțumit, min
gea se arăta destul de încăpă
țînată cu mine. Aveam convin
gerea că trebuie să o supun și 
pentru aceasta exersam la ne- 
sfîrșit. îmi amintesc că un zia
rist care a urmărit un antrena
ment al meu. cu cîțiva ani în 
urmă, notase 1036 de șuturi la 
poartă din diferite unghiuri la 
un singur antrenament solitar. 
M-a apucat rîsul la citirea a- 
cestor rînduri nu pentru ceea ce 
făcusem eu. fără să mă fi plic
tisit, ci pentru răbdarea cu care 
ziaristul a numărat șuturile 
mele. Pentru un artist de circ, 
antrenamentul este strîns legat 
de viață, de siguranța în arenă. 
Și antrenamentul unui fotbalist 
tot astfel trebuie socotit pentru 
că orice nereușită îl poate du
ce spre ratarea carierei spor
tive.

Nu numai cînd joci, dar, mai 
ales, la* antrenamente, trebuie 
să te gîndești la spectator. Ma
rii actori, așa îi socotesc pe 
fotbaliștii buni, trebuie să acor
de aceeași dragoste pe care la 
rîndul lor o primesc din par
tea spectatorilor. Celor mai 
mulți vizitatori străini care a- 
sistă în țara noastră la fotbal, 
li se pare curios cînd văd unele 
chestiuni care, firește, aparțin 
cinstei jucătorilor și mai ales 
sînt efecte ale respectului de 
care vorbeam. în Brazilia 
nu se trage de timp, asta fiind 
considerată cea mai gravă jig
nire la adresa publicului care 
vrea spectacol și în același 
timp nu admite obținerea unei 
victorii cu orice mijloace. Per
siflarea adversarului este un 
gest vulgar. Și legile războiului 
te obligă să ai o atitudine ome
nească față de învins. Acestea 
sînt niște cerințe morale pe ca
re fotbalistul brazilian nu le 
separă nici o dată de preocupă
rile sale la antrenamente ori în 
timnul jocurilor.

Vă miră că ați văzut jocuri 
amicale disputate la „mare ten
siune". Eu cred că publicul 
cînd vine la stadion nu face 
clasificări între meciuri cu mi
ză și fără miză. El vine să va
dă fotbal și într-un caz și în 
celălalt și deci nu trebuie înșe
lat. Dar am pornit discuția de 
la talent și am ajuns la etica 
fotbalistului.

— E domeniul la care se re
feră întrebarea pe care tocmai 
vroiam să v-o adresez :

— Fără pretenția de a fi.M

nu

moralist, dar de cele mai mul
te ori discut cu prietenii mei 
astfel de probleme. Pe mine mă 
impresionează plăcut cînd un 
fotbalist știe să respecte reuși
tele tehnice ale colegului sau 
adversarul său ; cînd are tă
ria să treacă peste amărăciu
nea unui insucces și să ofere 
un zîmbet curat, drept recom
pensă. învingătorului.

— în cariera mea de ziarist 
sportiv întîlnesc adesea cazuri 
în care discuțiile aprinse por
nesc de la faptul că jucătorii 
nu au respectat indicațiile 
date de antrenori. Oare jucă
torii renunță la personalitatea 
lor cu atîta ușurință numai pen
tru a fi disciplinați ?

— Antrenorii care cunosc 
bine psihologia jucătorului nu 
țin discursuri înainte de parti
dă. Dacă a avut ceva de spus 
cu privire la tactica de joc a 
făcut-o cu multă grijă la an
trenamente. îmi cer scuze că 
apelez din nou, pentru compa
rație la domeniul muzicii și 
teatrului. Ce s-ar întîmpla dacă 
un regizor se străduie să con
vingă un actor că în scena în 
care trebuie să fie vesel, el să 
verse lacrimi ? Fotbalistul stă 
liniștit și ascultă sfaturile an
trenorilor dar nu aude nimic. 
El se gîndește într-adevăr la joc, 
la modalitatea de a învinge și 
pe antrenor îl aude ca prin vis. 
Cînd începe meciul, fotbalistul 
apelează la cunoștințele sale și 
rezolvă totul în funcție de si
tuația de pe teren, care, de re- I 
gulă nu se compară cu cea des- I 
crisă de antrenor cu cîteva mi
nute înainte de joc. Eu apre- I 
ciez antrenorii care nu dădă
cesc jucătorii, care nu încear
că să gîndeasca pentru jucător, i 
Munca de Ia antrenamente tre
buie să facă antrenorul și ju- 
cătorul să vorbească un limbaj 
comun. Cînd —A--------’
nunțat că 
1+4+2+4 
ca și cînd 
care să o 
cel limbaj _____ _______
cianul și practicianul t ' ‘ 
Antrenorul nu poate-să 8.„ 
dească decît la posibilitățile pe 
care le are fiecare solist să-i 
interpreteze bucata cerută. Și 
în funcție- de aceste posibilități 
să alcătuiască formația. Astfel 
de antrenori respectă și spriji
nă dezvoltarea personalității 
jucătorilor și implicit se respec
tă pe sine. Astfel nu poate să 
fie supărat pe un fundaș cu 
înclinații mult prea ofensive, 
dar care știe să nu își neglije
ze adversarul atunci cînd echi
pa sa ’ se apără, nu poate intra 
în conflict cu o extremă care 
face risipă de energie cînd vi
ne să-și ajute apărarea, dar nu 
este absent de la acțiunile o- 
fensive ale echipei. Jucătorul 
trebuie sa știe că tactica pe 
care a îndicat-o antrenorul nu 
este rigidă, dar și antrenorului 
i se cere deplina convingere că 
dacă jucătorul s-a abătut de Ia 
regula stabilită anterior, a fă
cut-o numai în interesul jocu
lui, nu din considerente de in
disciplină.

Așadar împărtășesc practica I 
acelor antrenori inteligent! ca- I 
re își .instruiesc elevii în orele 
afectate pregătirii și nu cu 15 | 
minute înainte de joc

antrenorul a a- 
trebuie să se joace 

sau 1+4+3 + 3, este 
i-a dat partitura pe 
interpreteze. Este a- 
comun între teoreti-
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• INCEPIND de astăzi și 

pînă luni 1 iulie orașul Split va 
găzdui întrecerile Jocurilor 
Balcanice de baschet feminin. 
La actuala ediție participă e- 
chipele Bulgariei, României și 
Iugoslaviei. De asemenea, mai 
participă, în afară de concurs, 
reprezentativa Italiei.

Selecționata României va uti
liza la această competiție ur
mătorul lot de jucătoare : Anca 
Racoviță, Hanelore Spiridon, 
Dorina Suliman, Sanda Dumi
trescu, Cornelia Taflan, Ecate- 
rina Vogel, Gabriela Ciocan, 
Octaviana Bițu, Irina Vasilescu, 
Margareta Pruncu, Suzana Sza- 
badoș și Ileana Ghiță.

• IN TURUL ciclist al Fran
ței, etapa Vittel-Esch sur Alzet- 
te (189 km) a fost cîștigată de 
francezul Charlie Grosskost, 
cronometrat cu timpul de 
4h 34’51”.

In același timp au sosit Zllioll 
(Italia), Van Springel (Belgia) 
și Samyn (Franța). In clasamen
tul general conduce Grosskost, 
secundat de Springel la 38”.

• PE ȘOSEAUA București— 
Ploiești (varianta Buftea) s-au 
disputat ieri finalele campiona
tului ciclist republican în pro
ba contracronometru pe echipe. 
La seniori, pe distanța de 
100 km, titlul de campioană a 
revenit formației Dinamo II 
(Rusu. Ciocan, V. Tudor, Grigo- 
re) cu timpul de 2h 10’34” (me
die orară 42,990 km). Pe locu
rile următoare s-au clasat Dina
mo I și Steaua. La juniori mari 
a cîștigat echipa Tînărul Meta
lurgist Brăila, iar la juniori 
mici Olimpia București.

ASEARĂ, la „Sportcsarnok" 
din Budapesta, s-a desfășurat 
întîlnirea internațională de box 
dintre selecționatele de tineret 
ale României și Ungariei. După 
meciuri viu disputate, victoria 
a revenit piigiliștilor români cu 
scorul de 12—10. Punctele echi
pei noastre au fost realizate de 
Ene, Kiss, Cuțov, Gyorfi, Năs- 
tac și Lehăduș.

ECHIPA vest-germană de 
fotbal FC Aachen a jucat Ia 
Rio de Janeiro cu echipa Fla- 
mengo. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 3—2 (1—1).

BAYAERN Munchen și-a în
cheiat turneul în America de 
Sud jucînd la Bogota cu echi
pa Santa Fe. Fotbaliștii vest- 
germani au repurtat victoria 
cu 3—2.

Badajos, o echipă de fotbal 
care activează în categoria a 
treia a campionatului spaniol 
a învins cu 2—1 pe Rapid Viena 
campioana Austriei.

IN CADRUL unui concurs in
ternațional de atletism care a 
avut loc la San Jose (Califor
nia), sprinterul francez Roger 
Bambuck a cîștigat proba de 
220 yarzi cu timpul de 21” 1/10. 
El l-a învins pe linia de sosire 
pe americanul Earl Harris In 
proba de 100 yarzi victoria a 
revenit Iui Harris cronometrat 
în 9” 5/10. Bambuck a ocupat 
locul doi fiind creditat cu ace
lași timp.

(Agerpres)



cornelii/ 
mănescu 

ÎN MAROC
ALGER 28. — Corespon

dentul Agerpres, C. Benga, 
transmite: Ambasadorul ro
mân în Maroc, Cornel Burti
că, a oferit, joi seara, la Ra
bat o recepție în cinstea mi
nistrului afacerilor externe al 
României, Comeliu Mănescu, 
aflat tntr-o vizită în Maroc. 
Au fost prezenți dr. Moha
med Benhima, primul minis
tru al guvernului marocan, 
dr. Ahmed Laraki, ministrul 
afacerilor externe, Thani 
Ouzzani, ministrul turismului, 
Mehdi Benbouchta, ministrul 
tineretului și sporturilor.

Recepția s-a desfășurat în-

Vizita in Statele Unite 
a tovarășului 

Alexandru Uîrlădeanu

Demolare la Khe Sanh
Numai' zgomotul buldozerelor și duduitul înfundat al ca

mioanelor se mai aude astăzi la Khe Sanh, acolo unde al
tădată răpăiau gloanțele și explodau cu dărnicie obzi- 
zele: uriașa bază americană, a. cărei evacuare a fost hotă- 
rîtă de către comandamentul miliar al S.U.A.' de la Sai
gon este pregătită acum pentru „inactivitate".

Doi patrioți sud-vietnamezi 
pregătind o ambuscadă 
Este o imagine din lupta 
eroică a poporului vietna
mez, care dă lovituri me 
reu mai grele și mai ustu
rătoare intervenționiștilor.

tr-o atmosferă cordială.
In cursul zilei de vineri, 

delegația română a viiitat 
orașele Marrakech și Casa
blanca.

CHICAGO 28 — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : tovarășul Alexandru 
Bîrlădeanu și oamenii de știință 
români care îl însoțesc în vizita 
întreprinsă în S.U.A. au fost la 
27 iunie oaspeții renumitei Uni
versități Harvard fondată în a- 
nul 1636.

Delegația română a fost în- 
tîmpinată aici de dr. William 
Anderson, rector al Universității, 
de directori ai diferitelor labora
toare și centre de cercetări, pro
fesori. Oaspeții au vizitat cen
tral de calcul electronic, accele
ratorul de electroni, laboratoarele 
de fizică, de chimie și biochimie, 
de metalurgie fizică, unde au 
primit ample explicații în legă
tură cu cercetările fundamentale 
care se întreprind aici în legă

tură cu organizarea procesului 
de învățămînt și îmbinarea aces
tuia cu activitatea științifică. Ca 
și în alte universități, mulți din 
cei peste 15 000 de studenți au 
responsabilități precise în echi
pele de savanți care lucrează la 
realizarea unor proiecte științi
fice. Vicepremierul român s-a 
întreținut cu dr. William Ander
son și cu prof. Abram Bergson. 
A avut loc cu acest prilej un 
schimb de păreri în legătură cu 
probleme de organizare a învă
țămîntului economic și a cercetă
rilor în domeniul economiei.

în cursul după-amiezii, Ale
xandru Bîrlădeanu a avut o în- 
tîlnire cu doctorul Anghel Ru
gină, președintele Consiliului con
silierilor economiei al guvernato
rului statului Massachusetts.

Dezvoltarea colaborării
Pacte internaționale 
semnate de România

Toate instalațiile sînt sau 
vor fi distruse, relatează co
respondentul agenției FRAN
CE PRESSE, citind surse mi
litare de la Saigon. De două 
zile, buldozerele brăzdează în 
lung și în lat perimetrul ba
zei, bunkerele și cazematele 
sînt acoperite de pămînt.

Așa a început evacuarea u- 
neia din cele mai puternice 
baze militare americane din 
Vietnamul de sud. Vestea, 
menționează corespondenții de 
presă, a fost primită cu des
tulă nemulțumire in cercurile 
oficiale saigoneze, căci, din
colo de orice explicații de or
din tactic menite să justifice 
această hotărire, evacuarea 
Khe Sanhului este apreciată 
totuși ca un fapt reprezenta
tiv pentru teama trupelor a- 
mericane și aliate față de o 
nouă puternică ’ofensivă a 
forțelor patriotice sud-vietna- 
meze.

Purtătorul de cuvînt al dele
gației R. D Vietnam la convor
birile oficiale de la Paris, Ngu
yen Thanh Le, a ținut vineri o 
conferință de presă, în care a 
comentat două principale eve
nimente intervenite în aceste zi
le în războiul din Vietnam: do- 
borîrea, la 25 iunie, a celui 
de-al 3 000-lea avion american 
deasupra teritoriului R. D. Viet
nam, precum și evacuarea bazei 
de la Khe Sanh din Vietnamul 
de sud de către trupele S.U.A.

„Retragerea trupelor america
ne de la Khe. Sanh, a spus el, 
reprezintă una din cele mai 
grave înfrîngeri suferite de 
forțele americane atît pe plan 
strategic, cît și tactic. Atîta timp 
cît S.U.A. se vor încăpățîna să 
continue războiul lor de agre
siune împotriva R. D. Vietnam, 
indiferent de tactica folosită, ele 
nu vor scăpa de înfrîngere".

economice româno-polone
VARȘOVIA 28 (Agerpres). - 

în zilele de 27 și 28 iunie 1968 
a avut loc la Varșovia sesiunea a 
Vll-a a Comisiei guvernamentale 
de colaborare economică româ- 
no-polonă.

La sesiune au fost examinate 
posibilitățile de lărgire a cola
borării și cooperării economice 
și tehnice, precum și a livrărilor 
reciproce de mărfuri dintre cele 
două țări, îndeosebi în domeniul 
industriei siderurgice, construc
țiilor de mașini, industriei chi

mice etc. Sesiunea s-a desfășu
rat într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă.

Protocolul încheiat cu ocazia 
sesiunii a fost semnat de Gheor- 
ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, preșe
dintele părții române în Comisia 
guvernamentală de colaborare 
economică româno-polonă și de 
Zenon Nowak, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, . preșe
dintele părții polone în comisia 
guvernamentală.

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
La 27 iunie, ambasadorul Gheor- 
ghe Diaconescu, reprezentantul 
permanent al R. S. România la 
O.N.U., a semnat din partea gu
vernului român Pactul internațio
nal al drepturilor economice, so
ciale și culturale și Pactul inter
național al drepturilor civile și 
politice, instrumente adoptate de 
Adunarea Generală a O.N.U. la 
19 decembrie 1966.

Elaborate de-a lungul a 19 ani, 
cele două pacte consacră prin
cipii și dispoziții de însemnătate 
deosebită pentru dezvoltarea 
progresivă a dreptului interna
țional contemporan, cum sînt

F> e s o ut r* -t

Cuvintarea lui 1 Dubcek
La Praga a avut loc o ședință 

festivă cu ocazia celei de-a 90-a 
aniversări a întemeierii Partidu
lui Social-Democrat din Ceho
slovacia și a celei de-a 20-a ani
versări a unificării acestuia cu 
Partidul Comunist din Ceho
slovacia.

Luînd cuvîntul, Alexander 
Dubcek a subliniat că Partidul 
Comunist este singurul partid 
marxist-leninist din Cehoslovacia, 
ceea ce constituie o cucerire și 
un avantaj, în care rezidă condi
ția inevitabilă a dezvoltării so
cialiste a procesului de renaște
re. Totodată, a spus vorbitorul, 
aceasta ne obligă să acționăm 
astfel, încît partidul să-și desfă
șoare activitatea ca un partid 
puternic, unit din punct de ve
dere organizatoric, programatic 
și ideologic, avînd un program 
marxist care unește indisolubil 
socialismul și democrații în for
ma participării reale a oameni
lor la dezvoltarea societății.

Vorbitorul a subliniat însem
nătatea pe care a avut-o apro

pierea și colaborarea dintre co
muniști și social-democrați mai 
cu seamă în lupta împotriva o- 
fensivei fascismului. în timpul 
acestei lupte și după victoria ei, 
după eliberarea Cehoslovaciei 
în anul 1945 au crescut în mod 
legic tendințele de a unifica for
țele revoluționare cu concepții 
marxiste. Numeroși social-demo- 
crați au devenit comuniști.

Unirea celor două partide în 
anul 1948 noi o considerăm 
drept un rezultat temeinic al 
procesului revoluționar care se 
desfășura în țara noastră în acea 
perioadă.

Avem toate premisele pentru a 
duce pînă la victoria definitivă 
lupta începută acum 90 de ani, 
a spus el. Principala premisă o 
constituie faptul că în fruntea 
societății noastre se află partidul 
marxist unit, a cărui forță constă 
în aceea că el se sprijină pe uni
tatea clasei muncitoare și pe în
crederea tuturor oamenilor mun
cii.

• CAMPANIA ELECTORALĂ 
DIN FRANȚA, în vederea celui 
de-al doilea scrutin al alegeri
lor generale, de la 30 iunie, a 
luat sfîrșit în mod oficial vineri 
seara.

Pentru cele 316 mandate din 
metropolă se vor prezenta la 
cel de-al doilea tur de scrutin 
775 de candidați. în 259 de cir
cumscripții electorale la cel 
de-al doilea tur de scrutin se 
vor înfrunta numai cîte doi 
candidați, iar în 56 de circum-

scripții lupta se va duce între 
candidații grupării majoritare, 
stîngii și centrului.

> AGENȚIA TASS anunță că 
la Kremlin au început convor
birile sovieto-ungare. Din par
tea sovietică la convorbiri par
ticipă Leonid Brejnev, Alexei 
Kosîghin, Nikolai Podgornîi și 
alții, iar din partea ungară 
Janos Kadar, Jeno Fock și alții. 
Cele două părți s-au informat 
reciproc despre mersul con
strucției socialismului și comu-

Conflict in Piața comună
Comisia executivă a Pieței 

comune s-a întrunit vineri în
tr-o ședință specială, consacrată 
examinării măsurilor protecțio- 
niste recent hotărî te de Franța, 
în vederea restabilirii situației 
economice a țării și apărării 
francului francez. După ședință, 
președintele Comisiei executive, 
Jean Rey, a adus la cunoștință, 
reprezentantului permanent al 
Franței la Piața comună, Jean- 
Marc Boegner, concluziile Co
misiei, printr-o declarație scrisă 
în care se protestează energic 
împotriva faptului că guvernul 
francez a luat măsurile mențio
nate fără a se consulta în pre

alabil cu partenerii săi din 
Piața comună. în încheiere, în 
declarație se precizează că, 
înainte de a se pronunța defini
tiv asupra măsurilor anunțate 
de guvernul francez, Comisia 
executivă cere convocarea Con
siliului Ministerial al C.E.E. 
După cum relatează agenția 
REUTER, măsurile întreprinse 
de guvernul francez au provo
cat un conflict serios în sînul 
Pieței comune, tocmai în preaj
ma zilei de 1 iulie, cînd urmea
ză să fie abrogate de către ță
rile membre ale acestei organi
zații tarifele vamale la pro
dusele industriale.

nismului, au avut un schimb de 
păreri cu privire la situația in
ternațională și unele probleme 
actuale ale mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale.

• PREȘEDINTELE JOHN
SON a supus Congresului ame
rican Un proiect de amenda
ment la constituție care să per
mită tinerilor de la vîrsta de 
18 ani să aibă drept de vot. 
Constituția americană acordă 
drept de vot în prezent cetățe
nilor americani care au împli
nit vîrsta de 21 de ani. în cazul 
în care va fi adoptat, corpul 
electoral al S.U.A. se va mări 
cu aproximativ 10 milioane de 
alegători.

• DUPĂ CUM TRANSMITE 
din Oslo corespondentul ziarului 
egiptean „Al Ahram“, trimi
sul special al secretarului gene
ral al O.N.U. din Orientul A- 
propiat. Gunnar Jarring, ur
mează să sosească la New York 
pe data de 8 iulie pentru a pie- 
zenta Consiliului de Securitate 
un raport privind evoluția situ
ației din Orientul Apropiat și 
perspectivele misiunii sale. Po
trivit ziarului citat, Jarring, 
care este de părere că retrage
rea trupelor israeliene de pe 
teritoriile ocupate trebuie să 
preceadă redeschiderii Canalu
lui de Suez va propune un plan 
precis de traducere în viață a 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate.

dreptul popoarelor de a-și ho
tărî singure soarta și de a dis
pune de bogățiile și resursele 
lor naturale, interdicția propa
gandei de război. Totodată, sînt 
reafirmate principii democratice 
ale dreptului constituțional: ga
rantarea dreptului la viață și e- 
falitatea tuturor în fața legii, li- 

ertatea de conștiință, dreptul la 
muncă, dreptul de a participa, 
în mod direct sau prin repre
zentanți, la conducerea treburi
lor publice, interdicția discrimină
rilor pe considerente naționale, 
rasiale sau religioase.

România, exercitîndu-și drep
turile ce rezultă din calitatea sa 
de membră a O.N.U., a militat 
activ, alături de alte state mem
bre ale O.N.U., pentru introdu
cerea în textele pactelor a u- 
nor norme și principii cu un 
larg caracter democratic.

Cu prilejul semnării celor două 
pacte a fost formulată o decla
rație prin care se reafirmă po
ziția consecventă a țării noastre 
privind necesitatea respectării 
dreptului fiecărui stat de a de
veni parte la tratatele multilate
rale care reglementează probleme 
de interes general.

Aliairta militară 
dintre Pakistan 

și S.U.A. a luat sfîrșit
Ministrul afacerilor externe 

al Pakistanului, Arshad Hu
ssain, a declarat vineri în A- 
dunarea Națională că alianța 
militară dintre Pakistan și 
Statele Unite a luat sfîrșit. 
„Relațiile speciale" dintre Pa
kistan și S.U.A. conform 
pactului mutual de securitate 
din 1954 și acordul bilateral 
din 1959 — a spus ministrul 
— au încetat. După cum se 
știe, S.U.A. au suspendat a- 
sistența militară către Pakis
tan încă din anul 1965.

Recent, o delegație aU- 
niunii Tineretului Comu
nist a vizitat, la invitația 
Comsomolului, Uniunea 
Sovietică. Din delegație a 
făcut parte și tînăra poe- 
tă GABRIELA MELI- 
NESCU, care a propus 
ziarului nostru — drept 
rod al călătoriei — cîteva 
însemnări în care profesia 
autoarei — poezia — își 
arogă întîietatea. Le dăm 
găzduire.

CEASUL DIN TURNUL 
SPASKI

Viața este înscrisă pe 
chipul oamenilor ca pe ca
dranele de ceas, enigmatică 
și eternă. In liniștea din 
Piața Roșie am auzit ceasul 
din turnul Spaski bătînd, 
în plină zi, și am imaginat 
sunetul lui cu o hartă urla ■ 
șă a clipelor existenței.

Toată istoria s-a depus 
pe cadranul ceasului, apoi 
s-a retras ca de pe scena 
unui chip trăsăturile. După 
ce a bătut ceasul, cineva 
mi-a spus: „opt perechi pot 
dansa pe cadranul lui", a- 
poi mi s-a spus că zece, 
apoi o sută de perechi. In 
cele mai mărunte lucruri 
există adevărul. Am crezut 
și eu tntr-adevăr că putem 
dansa toți pe materialitatea 
timpului. Pe cadranul cu 
limbi și însemne aurite 
timpul exista material, fără 
mister. Ceasul a bătut grav 
și solemn, ora de declin, 
ora de moarte, ora de glo
rie. Lui Petru cel Mare i-a 
bătut clipele de mînie, de 
iluminare, de venerație. In- 
tr-o bătaie de ceas vijelio
sul Ivan cel Groaznic a ți
nut piept tătarilor.' Acest

DANSUL BĂRBAȚILOR 
BAȘCHIRI

Bașchiria este frumoasă, 
ridicată pe dealuri, purtînd 
deasupra tuturor statuia 
călărețului Salavat lulaev, 
erou legendar, întemeieto
rul statului și poetul națio
nal cel mai iubit, puterea 
fiind sub semnul artei.

O țară bogată, cu pămînt 
negru mustind a petrol, cu 
centre petroliere: Ufa și 
Octombrie cel nou.

La festivalul de folclor 
de la Moscova au fost pre
zentate dansuri bașchire, 
dinamice, originale, de o 
vitalitate extraordinară 
Meseria vechilor bașchiri 
era lupta, veche virtute 
masculină pe care unii 
bărbați de azi o ignoră. 
Costumul național este al 
luptătorului, căciulă de 
vulpe roșcată pe cap, că
măși largi de mătase cu 
brîu la care se pune ciuda
ta armă bașchiră, șalvari 
largi strînși pe pulpă cu 
cizme de piele subțire. Ae
rieni, sprinteni, uluitori, 
lupta fiind o artă. Dansul 
refăcea momentele unei 
lupte cu dușmanul, cu tra
gedia pierderii, cu începu
tul înfrîngerii, cu imprevi
zibila victorie. Am simțit 
prezența cailor lor scunzi 
și iuți, prin mișcarea stru- 
nirii cailor, am știut cînd 
cădeau de pe cai, cînd le 
mureau caii, cînd galopau, 
cînd se poticneau, cînd a- 
veau pasul lent, cînd dă
deau năvală. O dezordine 
în simțuri, un haos calcu
lat după regulile unei arte 
desăvârșite. Am admirat 
puterea de sugestie, am re-

NOTE 1
i

TABLOURI

In cadrul vizitei pe care a întreprins-o 
în țara noastră, la invitația C.C. al U.T.C., 
secretarul general al organizației Tinere
tului Socialist din Belgia a fost, pentru 
cîteva ore, oaspete al redacției noastre. 
Convorbirea desfășurată cu acest prilej 
ne-a oferit posibilitatea unei succinte dar 
interesante incursiuni în activitatea și 
preocupările tinerilor socialiști belgieni și, 
în genere, în unele probleme de actuali
tate ale tinerei generații din Belgia.

♦ A AAAAAAAAAAA

TINERETUL BELGIAN 

Șl COOPERAREA EUROPEANĂ
Interlocutorul nostru 

a dorit să sublinieze în 
primul rînd, mobilul și 
semnificația vizitei in 
România:

— Contactele noas
tre cu prietenii români 
le considerăm foarte u- 
tile. Valoarea contacte
lor bilaterale între di
ferite organizații din 
țări diferite nu poate fi 
contestată. Ele consti
tuie, fără îndoială, una 
din căile principale 
pentru înțelegerea re
ciprocă între tineri de 
convingeri diferite, pe 
baza unei mai bune 
cunoașteri. Sîntem pe 
deplin de acord cu 
prietenii români că este 
posibilă și necesară 
realizarea unei coope
rări între organizațiile 
de tineret de diverse 
tendințe chiar în punc
te și cu obiective limi
tate. Dacă vom pune 
în lumină punctele cate 
ne unesc, înaintea ce
lor în care ne situăm 
pe poziții diferite vom 
putea realiza o coope
rare profitabilă intere
selor celor mai largi 
mase ale tinerilor de 
pretutindeni și, în ge

neral, utilă cauzei des
tinderii și cooperării 
internaționale. Mi se 
pare că judiciozitatea 
și actualitatea acestui 
punct de vedere este 
excelent ilustrată de e- 
voluțiile cu care este 
confruntat tineretul 
Europei.

— Vă referiți proba
bil, la tendințele spre 
destindere și cooperare 
pe continentul euro
pean.

— Exact. Preocupa
rea pentru găsirea unor 
căi de lărgire a colabo
rării pe plan general 
european devine, in
contestabil, mereu mai 
accentuată. Ideea că 
deosebirile de sisteme 
social-politice și econo
mice nu pot și nu tre
buie să creeze un ob
stacol în calea dezvol
tării unor relații nor
male între state s-a ma
terializat într-un viu 
dialog între țările Eu
ropei occidentale și ră
săritene, în cadrul că
ruia se situează și dia
logul belgo-român, con
tactul mereu mai activ 
pe toate planurile în
tre Belgia și România.

Convorbire cu Fernand Dewit, secretar 
general al organizației Tineretului 

Socialist din Belgia
Tineretul Europei este 
direct și vital interesat 
în avansarea pe drumul 
destinderii și colaboră
rii, în interesul înfăp
tuirii dezideratului e- 
sențial — pacea și 
securitatea. De aceea, 
ni se pare că una din 
cerințele majore ale tu
turor organizațiilor de 
tineret din Europa este 
să promoveze înțelege
rea și cooperarea pe te
renul țelului comun: 
crearea unui climat de 
pace și securitate pe 
continentul nostru. Tre
buie să remarc în a- 
ceastă ordine de idei că 
tendința spre o largă 
cooperare între tinerii 
din diferitele țări eu
ropene este proprie 
nu numai organizației 
noastre, ci și multor 
altor organizații de ti
neret din Belgia, este 
o tendință și o ideie 
sprijinită, aș spune, de

majoritatea absolută a 
tineretului belgian. Ma
joritatea tinerilor bel
gieni înțeleg necesita
tea de a milita și a 
contribui Ia slăbirea în
cordării, depășirea ac
tualei diviziuni a Euro
pei în blocuri militare, 
dezvoltarea cooperării 
și înțelegerii inter-eu- 
ropene și, în consecin
ță, instaurarea unei 
reale securități.

— Există unele preo
cupări și acțiuni speci
fice ale organizației 
dumneavoastră pe pla
nul securității europe
ne ? Care sînt acestea?

— Angajarea Belgiei 
în mecanismul militar 
al NATO, dezavantaje
le și pericolele acestei 
angajări constituie una 
din preocupările noas
tre principale. întot
deauna, noi tinerii so
cialiști am avut mari 
rezerve față de NATO

care s-a născut și a 
acționat ca un instru
ment al „războiului 
rece", un instrument 
periculos. Schimbările 
din Europa indică și 
impun ca o perspec
tivă necesară lichidarea 
NATO. împreună cu a- 
proape toate organiza
țiile de tineret din Bel
gia (cu excepția tineri
lor liberali) organizăm 
în fiecare an (începînd 
din 1962) un tradițio
nal marș al tineretului 
care ia sfîrșit la Bru
xelles printr-o mare 
demonstrație împotriva 
prezenței în Belgia a 
armelor nucleare, îm
potriva participării Bel
giei, sub orice formă, 
în organismele milita
re ale alianței atlanti
ce. Anul trecut, acest 
marș a reunit zeci de 
mii de tineri din în
treaga țară. Actual
mente, mișcarea socia

listă de tineret în între
gul ei (organizația Ti
neretului Socialist, ti
nerii sindicaliști socia
liști, tinerii cooperatori 
socialiști) a luat iniția
tiva de a organiza la 
27 septembrie o zi 
„anti-NATO“ care va 
avea ca obiectiv protes
tul față de prezența ba
zelor și Comandamente
lor NATO pe teritoriul 
belgian; manifestările 
se vor încheia cu o de
monstrație de protest 
în fața cartierului ge
neral SHAPE de lîngă 
Bruxelles. Aș dori să 
mai amintesc în cadrul 
preocupărilor din con
textul la care m-am re
ferit, îngrijorarea pe 
care o provoacă în rîn- 
dul tineretului belgian 
recrudescența elemen
telor neonaziste în 
R.F.G., marcată prin 
avansul Partidului Na

țional Democrat de e- 
sență fascistă.

După această 
incursiune în domeniul 
unora din preocupările 
tinerilor socialiști bel
gieni, interlocutorul 
nostru a ținut să revi
nă la una din ideile 
sale inițiale :

— Vizita noastră 
este prima vizită a u- 
nei delegații a tineretu
lui socialist din Belgia 
în România. Ne-a bucu
rat posibilitatea de a 
cunoaște la fața locu
lui preocupările și via
ța tineretului român, 
preocupările și activi
tatea U.T.C. Contactul 
a fost foarte folositor. 
Schimbul de opinii

dezvoltă terenul de în
țelegere și cooperare. 
Și, fără îndoială, cu
noașterea mai bună re
ciprocă înseamnă un 
mare pas înainte. Ne 
unește o dorință și un 
țel comun, de însem
nătate vitală pentru ti
nerii »de pretutindeni : 
pacea și securitatea, 
destinderea și coopera
rea internațională. Sîn
tem convinși că relații
le dintre Tineretul So
cialist din Belgia și 
U.T.C. se vor dezvolta 
ca și legăturile priete
nești dintre tineretul 
belgian și român.

EM. RUCĂR

monument al timpului este 
martor al istoriei, cei care 
l-au făcut să existe au mu
rit de sute de ori pînă a- 
cum dindu-i lui simbolic 
existența lor, timpul care 
învinge indiferent de fan
tastic.

Napoleon a auzit clipa 
înfrîngerii sale bătută de 
acest ceas și ora anului 
1917 a fost dată, tot din 
turnul Spaski. El există 
deasupra tuturor, timpul, 
ca un organism viu înre- 
gistrîndu-ne seismele ini
mii, vorbele, oboseala, cu
riozitatea și inconsistența 
duratei noastre. Am avut 
impresia că timpul ne pri
vește, că reversul ceasului 
este un om cu facies jumă
tate de bătrîn, jumătate de 
om tinăr, necruțător cu ti 
nerețea noastră, impunind 
biologia lui mecanică trupu
lui nostru fragil.

CATEDRALA VASILI 
BLAJENÎI ȘI BASMUL 

RUS

N-am bănuit niciodată că 
pot privi o poză din copilă
rie în realitatea ei. O vagă 
senzație de ireal, de straniu 
încărca pagina cu basmul 
despre Militrisa Kibuțievna.

Catedrala Vasili Blajenîi 
este un monument unic al 
arhitecturii vechi ruse. 
Douăsprezece turnuri avînd 
fiecare un stil propriu, o 
școală, o idee, un senti
ment. Douăsprezece capete 
cu creier gîndind irealita
tea. O apariție supranatu
rală pentru a înfricoșa oa
menii sau pentru a-i ocroti.

In basmul rus, zîna cea 
bună locuiește într-un ase
menea palat bizar în care 
există toate bogățiile lumii 
și în care cine reușește să 
intre, prin grația Militrisei, 
are parte nu numai de via
ță veșnică dar și de îndes
tulare, mîngiiere, răsfăț.

In preajma catedralei am 
înțeles încă o dată că fan
tasticul este mai prejos de- 
clt realitatea. Imaginația 
oamenilor este mai slabă, 
mai neșocantă decît' con
cretul gîndirii sale. In 
basm zidirea era vagă, for
ța cuvintelor neputincioase 
nu putea să creeze granitul 
inefabilul cupolelor bom
bate, ușor lăsate peste frun- 
tea nu știu cui, aurul suflat 
pe acoperișe pentru a nu 
rugini niciodată aureola 
celui pentru^ care s-a clădit 
catedrala.

O acută senzație de inti
mitate cu misterul silin- 
du-te să privești cele două
sprezece turnuri ca doispre
zece apostoli vizionînd lu
mea trecută și viitoare. Ca
tedrala în sine nu reprezin
tă decît ceea ce a gindit 
creatorul ei, o taină, o vic
torie, un orgoliu. Dar orice 
matur care a fost copil, la 
vederea ei tresare, cate
drala seamănă cu palatul 
în care se ascunde Mili
trisa, cea mai frumoasă, 
cea mai generoasă dintre 
zînele rusești.

făcut în memorie luptele 
viteazului Ceapaev și ale 
lui Pugaciov, istoria cum
plită a acestei părți de pă
mînt. Lupta era însoțită de 
sunete guturale imitind 
zgomotul armelor, al cape
telor căzute, trapul nebu
nesc al cailor. Un popor cu 
temperament vital, cu plă
cere pentru dansul energic. 
Dansau împotriva morții, 
cu chiote, cu gemete pen
tru a speria întunericul, 
neființa, un dans puternic, 
grav, profund bărbătesc.

ORAȘUL VECHI, RIGA

Din avion țările ^Baltice 
se văd întrerupte de ape, 
pămîntul discontinuu apare 
ca un desen încărcat. Cu 
cît te apropii mai mult ob 
servi că fiecare curbură a 
desenului este imensă și re
prezintă un oraș, o lume.

Despre vechiul oraș Riga 
există legende, fiecare clă
dire are o întîmplare a sa 
proprie. Există grupul 
„Trei frați" în vechiul oraș 
leton, format din case lungi 
cu acoperișuri de țiglă, țu
guiate, cu ferestre expuse 
două cîte două, cu frontis 
piciu dantelat și arcuit a- 
mintind stilul gotic. In fața 
acestor ferestre un frate a 
așteptat ani de zile ca cei
lalți frați să-i răspundă. 
Niște case sobre nelocuite 
parcă. Străzile strimte cît 
să treacă doi oameni lipiți, 
pavate cu bucăți vechi de 
piatră. Un cartier al negus- 
torimii bogate. Pe case se 
văd urmele unor embleme 
de fier amintind pe fostul 
stăpîn. Cea mai impună
toare clădire este marea 
magazie a orașului zidită 
din cărămidă subțire cu 
druguri de fier și ferestre 
acoperite cu gratii. Se spu
ne că magazia era o tenta
ție rară. Cine era prins că 
a furat ceva din ea i se tă
iau, după gradul de vino
văție, miinile si era dus 
spre oroarea publică pe 
străzile vechiului oraș spre 
a fi pildă celorlalți. Nici a 
ieșire luminoasă; negusto 
rii au calculat totul pînă și 
biserica este atrasă între 
aceste case pentru ca ne
gustorii să-și arunce în ea 
refulările sub formă de aur 
și argint.

Letonii îndrăgostiți se 
sărută mult pe aceste străzi, 
ele sînt aproape miezul o- 
rașului de la care pornesc 
în valuri noile case. La 
marginea orașului în mijlo
cul unei păduri este monu
mentul durerii, pe locul 
unui lagăr fascist neștiut 
de nimeni pînă la elibera
re. Aici vin cel mai des 
copii. Am simțit abia aici 
că orașul are o față dure
roasă echilibrată de alta 
senină, că unui călător îi 
trebuie multă existență 
pentru a o cunoaște și iubi 
firesc.

GABRIELA MELINESCU
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