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MARIN
PREDA

despie

Începe o nouă zi de muncă 
pe șantier

INTRUSUL"

Lucrările de electrificare 
magistralei feroviare „nr. 1“

libertate și anarhie în manifbS- 
tarea personalității

AMBASADORUL AUSTRIEI
• Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste

•
 România, Nicolae Ceaușescu, a 
primit vineri 12 iulie 1968 pe 
ambasadorul extraordinar și

•
 plenipotențiar al Austriei la 
București, dr. Johann Manz, în 
legătură cu plecarea sa defini' 

A tivă din țara noastră.
In cadrul primirii, care s-a 

desfășurat într-o atmosferă

cordială, președintele Constliu- 
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu. 
a înmînat dr. Johann Mai» 
ordinul „Tudor VladhnirescU- 
clasa a II-a, care i-a fost con
ferit de Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România 
pentru contribuția adusă la 
dezvoltarea relațiilor bilatera
le dintre Republica Socialistă 
România și Republica Austria.

• DELEGAȚIA PARLAMENTARA CHILIANA

tineretului
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• Rezultatele c

cursului 
PRICEPEȚI LA
FOTBAL 7“

Vineri dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președinte
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit delegația parlamentară 
chiliană condusă de Luis Fer-

A nando Luengo, vicepreședinte 
al Senatului Republicii Chile, 
care se află într-o vizită în 

A țara noastră, la invitația Ma- 
w rii Adunări Naționale.

Au participat Ștefan Voitec, 
A președintele Marii Adunări 

Naționale, și C. Paraschives-

cu-Bălăceanu, deputat în 
M.A.N.

A fost de față Rolando Stein, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Chile la 
București.

In timpul întrevederii, care 
s-a desfășurat Intr-o atmosferă 
cordială, au fost abordate pro
bleme privind dezvoltarea co 
laborării între cele două țări, 
precum și unele aspecte ale si
tuației internaționale actuale.

AMBASADORUL U. R. S. S.

Scrisori către tinărul 
care-și alege profesia *

tonrele în

Pe vremuri, cînd un negustor vroia să facă ne
goț se chibzuia el singur, tși făcea socotelile lui, 
avea speranțele lui și dacă toate astea ieșeau bine, 
omul se înstărea, dacă nu sărăcea. Astăzi în statele 
capitaliste există un număr mare de întreprinderi 
foarte mari, iar tn statele socialiste marile între
prinderi de stat. Marile trusturi și ministerele au 
nevoie să-și planifice producția, cheltuielile, vîn- 
zarea, stocurile, organizarea șantierelor etc. De 
exemplu, dacă cineva tși făcea o casă mică, con
struită cu mina lui, trebuia să aducă pămîntul pe 
care îl avea și să depoziteze în viitoarea curte și 
cărămizile, și varul, dar nu era nevoie să fie prea 
deștept ca să știe că ferestrele și clanțele de la uși 
era bine să le cumpere mai tîrziu. Evident, că, 
ayst sistem gospodăresc nu mai e valabil

(Continuare în pag. a Vil-a)

_ Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
V secretar general al C.C. al 

P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste

V România, a primit vineri, 12 
iulie 1968, pe ambasadorul

extracrdinar și plenipotențiar 
al U.R.S.S. la București, A. V< 
Basov, la cererea acestuia.

Primirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească.

• Prezentarea scrisorilor de acreditare
președintelui Consiliului de Stat

de către ambasadorul
• R. S. Cehoslovace la București

ELECTRIFICAREA 
CĂII FERATE

BUCUREȘTI-BRAȘOV 
ÎN STADIU AVANSAT

MARIN PREDA acordă cu plăcere interviuri tine
rilor scriitori. Pentru cititorii ziarului nostru domnia 
sa a răspuns întrebărilor lui IULIAN NEACȘU. Iată 
cîteva întrebări: Cînd ?i cum ați scris romanul „In
trusul" ? ; De ce este Călin Surupăceanu un intrus ?; 
Considerați eroul dumneavoastră un învins ori o vio 
timă ? ; Ce înțelegeți prin eroism ? ; Ce semnificație 
are accidentul în construcția cărții ?; Considerați ac
tul scrierii rațional sau irațional ?» Ce părere aveți 
despre primirea romanului „Intrusul" de către critica 
literară ?

a
__ _______ ___ a 
țării se află într-un stadiu avan
sat. Recent, în graficele între
prinderilor specializate ale Mi
nisterului Căilor Ferate s-a 
consemnat terminarea sistema
tizării complexului Gării de 
Nord. Această lucrare a cuprins 
amenajarea de linii și prelun
girea celor existente, montarea 
de noi macaze șl dispozitive de 
ramificație a traseelor. De ase
menea, s-au instalat arcadele 
pentru susținerea cablurilor 
aeriene, iar între Chitila și 
Podul Grant a și început verifi
carea parametrilor tehnici al 
firului de contact.

Electrificarea acestui sector 
cu un trafic foarte mare se des
fășoară fără întreruperea 
circulației trenurilor. Prima 
locomotivă electrică va intra 
în Gara de Nord la începutul 
anului viitor.

liste Cehoslovace la București, 
Karel Kurka, în legătură eu pre
zentarea scrisorilor de acreditare.

(Cuvântările rostite tn pag. a 
VILa).

La 12 iulie a.c., președintele
— - - —. Consiliului de Stat al Republicii

Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 

£ ambasadorul extraordinar și ple- 
ale vieții științifice și cultu- «ipotențiar al Republicii Socia- 
rale, generali și ofițeri supe- £ 
riori, ziariști.

Au luat parte persoanele o- 
ficiale care îl însoțesc pe pre- • 
ședințele Tunisiei în vizita în 
țara noastră. a

Erau prezenți șefi de mi- " 
siuni diplomatice și alți mem- 
bri ai corpului diplomatic a- • 
creditați la București.

Au fost intonate imnurile dc 
stat ale celor două țări. £

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de cordialitate a

președintele Republicii Tunisiene .
Mb ambasadorul extraordinar și ple

Vineri seara, președintele 
Republicii Tunisiene, Habib 
Bourguiba, a oferit în sala de 
marmură a Casei Scînteii o 
recepție în onoarea președin
telui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
■Nicolae Ceaușescu.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, E- 
mil Bodnaraș, Chivu Stoica. 
Paul Niculescu-Mizll, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și orga
nizații obștești, personalități

scrisori'depe șantiere

COLOCVIUL
GENERAȚIILOR

Prtoht *pr» zona de sud a orarului PitefU

O voce de bărbat, plină și 
răsunătoare s-a revărsat peste 
zumzetul mulțimii :

— Și acum să strigăm to
varăși cu toții : de trei ori ca 
la brigadă !

La invitația omului de pe 
scenă, mulțimea, într-un sin
gur glas, a replicat prompt i

Jpr brigadieri de acum 20 de 
ani, care au lucrat pe șantie
rele naționale ale tineretului 
de la Bumbești-Livezeni, Sal- 
va-Vișeu, Agnita-Botorca, 
Hunedoara și altele.

Ideea unei astfel de întîl- 
niri a avut-o comitetul ju
dețean al U.T.C. și transpu-

o emoționantă întîlnire organizata de 
• COMITETUL JUDEȚEAN AL U.T.C. HUNEDOARA, 

ț ÎNTRE FOȘTII ȘI ACTUALII BRIGADIERI DE PE 
ȘANTIERUL BUMBEȘTI-LIVEZENI

— Hei-rup, hei-rup, hei- 
rup bum I

Nu ne aflăm la vreun ca- 
reu organizat pe unul din 
șantierele de muncă patrioti- 
că al tineretului, ci la grădi- 

V na de vară a întreprinderii 
de construcții siderurgice din 

• Hunedoara, unde peste 3.500 
de tineri au avut în mijlocul

Relatarea
convorbirii
m pagina

<• 
o

(Agerpres)

SATISFACȚIILE si decepțiile debutului
In cariera' didactică

în județele Cluj, Maramureș și Zalâu

Dezideratul major ai 
școlii are în vedere for
marea celor mai buni ce
tățeni. Dar concepția de 
„cel mai bun cetățean” 
se conturează în funcție 
de idealurile etice, politi
ce și sociale ale națiunii. 
Sistemul de educație pe 
care îl promovează școala 
urmărește doar atingerea 
unor asemenea înălțimi. 
In această privință, so
cietatea noastră se carac
terizează prin eforturile 
multilaterale îndreptate 
spre închegarea unul sis
tem de educație care să 
corespundă tradițiilor și 
aspirațiilor națiunii. Noua 
lege a învățămîntului, a- 
doptată recent de Marea

Adunare Națională, 
sează coordonatele 
fecționăril și moderniză
rii metodelor de predare, 
desăvîrșind adaptarea 
școlii la nevoile societă
ții, la mijloacele și con
dițiile materiale de exis
tență. Toate aceste mă
suri vizează îndeosebi 
promovarea unei pedago
gii moderne, care să lege 
și să integreze școala și 
viața. în acest context, 
profesorul devine specia
listul chemat nu numai 
să transmită cunoștințe 
de la catedră, ci, mai a- 
les, să-i învețe pe elevi 
cum să le dobîndească 
singuri; să le arate mij
loacele si să le inspire

dorința i-o facă. Cu
riozitatea științifică a e- 
levilor, setea lor de cu
noaștere se cer călite la 
flacăra științei profeso
rului ; nu a unui profe
sor oarecare, ci a unui 
profesor foarte bun.

O LUME CARE

SEAMĂNĂ CU EA

Însăși..
Am “călătorit de ourînd 

prin cîteva sate fl orașe

din Nordul Transilvaniei, 
am vizitat școli, am stat 
de vorbă cu profesori. 
Este îmbucurător să con- 
stați că pretutrhfleni oa
menii acordă o mare pre
țuire activității dascăli
lor. Rareori întîlnești un 
sat unde să nu se fi fă
cut eforturi considera
bile pentru îmbunătăți
rea condițiilor de viață 
și de muncă ale cadrelor 
didactice. Foarte multi 
dintre tinerii absolvenți 
și-au întemeiat familii, 
și-au amenajat gospodă
rii frumoase, au căpătat 
un binemeritat prestigiu 
în rîndul localnicilor. Am 
întîlnit însă șl școli unde

în locul profesorilor titu
lari, urcă la catedră su
plinitori — de obicei ab
solvenți ai liceului care 
nu au reușit la concursul 
de admitere în facultate. 
In județul Cluj, de pildă, 
aproape 200 de profesori 
din promoția 1967 nu 
s-au prezentat în școlile 
unde au fost repartizați. 
Nu sînt puțini acei ab
solvenți care fiind repar
tizați în localități înde
părtate — în județele 
Zalău, Maramureș — 
s-au prezentat la inspec
toratele școlare pentru a 
obține „negația- — adică 
un act care să legifereze 
neprezentarea la pori. Au 
recurs la această mane-

vră speriațl, probabil, de 
condițiile mai deosebite 
ale satului — desigur, nu 
la nivelul celor de care 
au beneficiat în căminele 
studențești — uitînd că 
și ei sînt chemați să 
pună umărul la crearea 
unor condiții optime, că 
și lor le revine ro
lul de a lupta pentru o 
organizare mai bună, 
pentru introducerea unor 
modalități de lucru mai 
judicioase, pentru denun
țarea unor mentalități re
trograde.

ADRIAN VA8ILESCU

&

(Continuare în pag. a V-a)

nerea ei în practică a început 
Ia 16 iunie cînd, tot la Hu
nedoara, a avut loc o consfă
tuire la care au participat cî- 
teva sute de brigadieri. 
Vîrstnicii au venit să le re
dea fragmente din epopeea 
pe care au realizat-o cu 20 
de ani în urmă, iar tinerii 
și-au adus cu ei visurile, pla
nurile de viitor pe care și 
le-au făcut pentru a continua 
și, în același timp, a cinsti 
tradițiile înaintașilor. Deși 
cele două generații sînt des
părțite de ani mulți la număr, 
visurile lor zboară la aceeași 
altitudine, dăruirea, se consu
mă la aceeași temperatură.

Vorbindu-le tinerilor, vechii 
brigadieri reînvie vremi care 
au intrat deja în legendă. 
Sînt amintite greutăți, bucu
rii, drame, clipe de neuitată 
fericire.

Dar cite nu sînt de poves
tit ? Rememorarea tuturor 
seamănă cu un murmurat de 
vînt sosit de departe. Cineva 
aduce vorba de nuntă. Pare 
neverosimil să se vorbească 
dc nuntă pe șantier. Și totuși 
e real. Alături lucrau băieți și 
fete, se împrieteneau, se iu
beau. Într-atît de dese au 
devenit nunțile, îneît atunci 
cînd forurile superioare erau 
informate despre activitatea 
brigăzilor, un capitol se refe
rea neapărat și la nunți. 
„Cîte nunți au avut loc în 
perioada respectivă".

Pentru Victor Coca aflat a- 
ici de față, e un titlu de 
mîndrie să arate ori de cîte 
ori are prilejul, că el sin-

AL. BALGRÂDEAN

(Continuare în pag. a IV-a)
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LITERĂ TURA t, LITERĂ TURA • LITERA TURA • LITERA TURĂ
MARIN PREDA despre

INTRUSUL
— Cînd și cum ați scris „In

trusul" ?
— INTRUSVL a fost scris în 

vara anului 1967 imediat după 
MOROMEȚ1I vol. II și fără să 
se fi născut din vreun embrion 
mai vechi, cum mi s-a întâmplat 
totdeauna. L-am scris zi de zi 
într-o progresie constantă și foar
te sigură, ca și cînd aș fi redac
tat o lucrare îndelung gindită 
înainte. Ceea ce nu corespundea 
realității. E o carte scrisa cu un 
sentiment acut, și in cele din 
urmă inexplicabil pentru mine 
însumi, cu atât mai mult, cu cit 
venea imediat după efortul con
siderabil depus pentru MORO- 
METII col. II.

— Ați știut de întâmplarea de 
la Onești ? Știți că acest caz a 
provocat o întreagă literatură, 
despre asta scriind și alții, schițe, 
piese etc ?

— Printre altele. Dar nici bio
grafia și nici întâmplările reale 
ale acestui caz, nu sînt ale erou
lui meu. Ani reținut din ele doar 
ideea. Nu sînt, cel puțin în acest 
caz, adept al teoriei romanului 
non-fictiv, care aparține roman
cierului american Truman Ca
pote. Mai degrabă MOROMEȚII 
este, într-un sens, un roman non- 
fictiv.

— De ce este Călin Surupă- 
ceanu un intrus ?

— Acum că publicul cunoaște 
deja, datorită cronicilor literare, 
subiectul acestui roman, răspun
sul vine de la sine. Eroul meu 
este silit să părăsească orașul pe 
care tocmai el îl construise. In 
spatele biografiei lui trăiește o 
lume care poate sugera ctitoru
lui tema intrusului. Ce este un 
intrus ? Un om care se intro
duce fără să întrebe într-o adu
nare, într-o casă sau într-un 
oraș. Cum, în cazul nostru orașul 
e chiar al eroului, aici apare jo
cul dialectic între logică și exis
tență.

— în ce constă acest joc ?
— In faptul că existența erou

lui și a orașului, în relația care se 
creează, este imprevizibilă, iar în 
cazul nostru împinsă la limită. 
Sînt subiectele care atrag pe 
scriitor. Descripția vieții zilnice 
dacă nu e împinsă undeva n-are 
sens în literatură.

— Considerați eroul dumnea
voastră un om învins sau o vic
timă ?

— în mod fatal, adică obiectiv,

un om care nu reușește să-și rea
lizeze planurile lui in viață, poa
te apărea drept un învins. Eroul 
meu vrea și acționează să ajungă 
inginer electrician, dar eșecul său 
vine din altă parte și îl antre
nează și pe acest plan spre ne
reușită. Cu toate astea eu nu-l 
consider nici învins și nici vic
timă.

— Dar ce ?
— Este un om care face o 

experiență tragică pentru timpul 
său, și îl consider în afara cate
goriilor adaptabil sau inadaptabil. 
Nu numai că nu e un inadaptabil, 
ci un constructor al unei noi 
lumi. Și cu toate astea... Intr-un 
cuvînt este un erou al timpuri
lor moderne, în care noțiunile 
învingător și învins nu mai ex
primă exact o realitate logică, ci, 
adesea, una răsturnată. Eroul 
meu e un senin, care e silit să 
devină sumbru. Păstrează în el 
această stare, dar redevine în 
cele din urmă senin. Cu ce preț ? 
Iată subiectul cărții.

— Dar el săvîrșește un act de 
eroism. Ce înțelegeți prin aceas
tă noțiune ?

— In romanul meu, ființa cea 
mai apropiată de acest erou și de 
care viața sa se leagă strîns, adică 
soția lui, pretinde că în momen
tul săvîrșirii unui act de eroism 
cel care îl săvîrșește nu mai iu
bește în clipa aceea pe nimeni, 
respectiv, în cazul nostru, soția și 
fetița. Poate că e adevărat ? / E 
iarăși una din temele acestui ro
man.

— Se poate crede că ați vrut 
să faceți din Călin Surupăceanu 
un mizantrop sau un dezamăgit ?

— Nici una nici alta. Eroul 
meu e pregătit s-o ia iarăși de la 
cap.

— Deci, sînteți mulțumit de 
acest roman ? Și ce părere aveți 
despre primirea cărții de către 
critica literară ?

— Totdeauna am considerat că 
scriitorul trebuie să lase criticului 
posibilitatea de a reveni asupra 
judecăților eronate. Există scri
itori care poartă pică unui cri
tic fiindcă „nu l-a înțeles". 
Nu e nimic, are destul timp... In 
cazul INTRUSULUI, critica a 
fost în majoritatea ei promptă și 
entuziastă, poate și pentru că 
s a produs în revistele literare și 
o oarecare schimbare de climat. 
Asta nu înseamnă că cronicarii

mei au fost toți la obiect. Lucru 
care mi se pare foarte bizar 1

— Ce semnificație are acci
dentul în construcția cărții ?

— Accidentul nu are o valoa
re existențială ci una simbolică. 
Am imaginat un accident care 
în existență înseamnă neprevă
zutul sau iraționalul, însă care 
are darul să împingă la limită 
existența zilnică și să evidențieze 
adevărata ei valoare. Intr-o tra
tare realistă ar fi trebuit descrise 
îndelung suferințele eroului acci
dentat.

— Dumneavoastră aveți iluzia 
unei perechi ideale. Brusc însă 
o supuneți unei probe decisive în 
fața căreia nu mai rezistă. Dacă 
drama eroului ar fi pricinuită de 
accident așa cum doar pare ea 
n-ar atinge intensitatea dorită. 
De ce ?

— Accidentul rămîne un sim
bol al imprevizibilului din exis
tența noastră. In sine el nu este 
un element de dramă. Dar în 
INTRUSUL nu e numai atât, 
în cuplul ideal apare o teribilă 
fyărtură, pînă atunci rămasă in
vizibilă. Eroina avea trei ani ne- 
trăiți ai dragostei față de Călin. 
Căsătoria este determinată de o 
boală, de o „lingoare" cum ar 
svune Arghezi și care de fapt este 
disperarea unei iubiri neîmpăr
tășite. E adevărat că acest băiat 
se îndrăgostește la rîndul lui de 
ea foarte tare, dar tragicul con
tratimp se crease.

— Cum explicați caracterul 
acut, despre care pomeneați, al 
felului în care ați scris această 
carte ?

— Intr-adevăr, nu mi-l explic. 
Știu doar atât, că aveam o mare 
poftă să scriu această carte și că 
mă simțeam înarmat cu cîteva 
sentimente stabile legate de anu
mite amintiri trăite. Din ele a 
ieșit cartea. .

— Deci, porniți de la senti
mente...

— Totdeauna. Ideile vin pe 
urmă.

— Condiționați actul scrierii 
rațional sau irațional ?

— Dorința, plăcerea, jubilațiu- 
nea descoperirilor în actul de 
creație nu sînt raționale. Dar do
rința de a scrie, oricît de vie ar 
fi, neluminată de o idee care 
trebuie să existe în ea cum e să- 
mînța în fruct, n-ar da nimic.

C A I
A P U o

PRIN
La Tismana-ntr-o grădină 
La Golești intr-o fintină 
Despicat de apa moartă 
Domnul Tudor și zavera 
De un veac și-o săptămină

în cercuri lungi de umbră caii urcă 
și dealu-n culme le păstrează raze 
din soarele-n declin, ca niște plase 
de aur greu in care ei se-ncurcă.

s PESTE APE
DE GENUNE...

MOTTO:
Peste ape de genune 
Trec corăbii cu 

minune 
DOSOFTEI

SENSIBILITATEA
OBSERVAȚIEI

Și depărtarea ca de-un zid se-oprlse 
robită de pădure, scurt, pe cind 
sub genele a vis întredeschise 
caii trecură-n soare galopind.

ILIE CONSTANTIN

ZID URI
Se prăbușește din nou planeta-n asfințit 
să te mai preamăresc de-acum nu pot 
căci se aud zăpezile pe virfuri șiroind, 
semn de uitare.

Ani lungi de strajă stînd
un semn n-a apărut in marile oglinzi. Pesemne 
moartă fiind peste privirea ta
un văl de ceață sumbru s-a răsturnat 
tot împlinind destinul.

Adeseori pe lingă un copac 
cu ramurile verzi mai trec 
și ele se apleacă in tăcere 
spre fața mea, cu vuiet unduios 
tmbrățișindu-mi pieptul.

Pe unde-ai străbătut, un curcubeu de foc 
sclipește a-ndoială și a spaimă.
Păduii de soc umbroase crescură lin cîntlnd 

din părul tău — 
rup fluiere din ele-n zori secerătorii.

De-un ultim munte se lovește vara 
in tainică orbire. Pătrund in case șerpii 
fluierînd încete melodii 
spre liniștirea duhurilor.

GRIGORE ARBORE

Peste ape de genune 
Voievozi Închiși in ceață 
Fruntea lor sub flori de griu 
Zodiac de dimineață 
Sub o lespede de deal 
Fără trup din ciine-an 
Poartă cerul țării-n creștet 
Mihai Vodă cel oștean

Doamne, Tară, ciți au fost 
De li s-a dus numele
Carnea li s-a risipit 
Pe tărimul fericit
Mult aș face-un drum de oase 
Din războaie cite-un pod 
Un pandur și-un voievod 
Cap de troiță i-aș pune 
Călătorul, neamul meu. 
Peste ape de genune 
Peste ape de genune-

NICOLAE DAN FRUNTELATA

Ca arborii sub vint răsună 
Pămintul obsedat de lună 
Și se desfac in aer toate 
Culorile cutremurate.
Pe dealuri bate ora cind 
Se-aud pădurile crescînd — 
Și tu revii, să netezești 
C-un gest neliniștea cărării, 
Și te zăresc uimit cum crești 
Din toate unghiurile zării. 
Treci in materie treptat.
De parcă lumea e prea plină 
De chipul tău neintrupat 
Și nu mai poate să-I rețină.

SEBASTIAN COSTIN

OPINII

A. I. Zâinescu

RAHMANU SAU 
„MĂRUL ÎNFLORIT

In Dobrogea tronează tru
fia nedomesticită a climei, ca 
o „femeie rea", cum îi zic local
nicii. Instinctul dezordonat al 
naturii e mai puțin ascultător 
acolo la ordinea pe care omul 
vrea să o impună. Vara aș
tepți năucit în aerul țeapăn 
care atîrnă în călduri o boare 
răcoroasă, o cerșești aproape 
dar parcă dinadins, ca in bles
tem, nu vine spre tine decît 
adierea și mai fierbinte a vin- 
tului. Aici, ar fi trebuit să cir
cule pe dreptate legendele 
balaurului, cu foc pe nări, 
aici, în aceste cuptoare uscate 
peste care iarna se năpusteș
te răzbunătoare și flămindă.

Ținutul pe care l-am ales, 
este prin izolarea lui, unul din 
cele mai vitrege ala Dobrogei; 
i se spune Sahara dobrogeană. 
Ajungi, aici dacă, ieșind din 
Hîrșova lași deoparte șoseaua 
care duce la Constanța și 
o iei înainte, vreo 35 km, 
spre Topologu. Prin părțile 
acestea, locurile dobrogene 
au frumusețea lor aparte. 
E frumusețea bătrînă și 
tainică a stepei. Cînd ce
rul e senin, semănat cu 
o lumină maternă, spațiul 
se simte el luminat, atins de 
bucuria acestei blînde cunoaș
teri. O pasăre țintuită sus 
pare să dea aerului o adînci- 
me superbă. Cit am stat acolo 
am avut parte de un aseme
nea cer. întreprinderea Agri
colă de Stat despre care vor
bim, poartă numele comunei 
Rahmanu, și centrează opt 
ferme întinse pe încă 4 sate : 
Dăeni, Piatra Frecăței, Dul- 
gheru și Făgăraș. Rahmanu 
care fusese pînă-n 1877 sat 
turcesc, se traduce prin „mă
rul înflorit". De unde-i vine 
numele ăsta n-am putut să 
aflu. Cu greu mai întâlnești 
acolo un vlăstar turc, ca și în 
satele cu denumire turcească 
din împrejurimi. Viața satu
lui o fac astăzi numai 80 de 
familii. Satul trebuie să fi fost 
cindva mare, după cum, zic 
oamenii, dar părăsit cu tim
pul. Judecind după impozanta 
biserică cu dimensiuni de ca
tedrală, trebuie ca oamenii 
care se așezaseră aici să fi a- 
vut dare de mină. Greutatea 
locului o dau insă acum fer
mele reunite de I.A.S. Rahma
nu. care recoltează de pe un 
pămînt de 12 mii de hectare.

Producția principală o dau 
culturile griului (7 000 ha), po
rumbului (2 250 ha) și a viței 
de vie (400 ha), ultima fiind 
aceea care aduce cel mai mare 
beneficiu; iar sectorul zoo
tehnic îl compun cele 30 000 
de oi. Care este frontul de lu
cru de care dispune o aseme
nea întreprindere ? Treburile 
sînt conduse direct de direc
torul I.A.S., inginerul Victor 
Trandaf, de economistul șef 
Mircea Velea și de inginerul 
tehnolog Aivaz Mustafa. An- 
gajații permanenți pe care-i 
are I.A.S. sînt 430. număr care 
se dublează cu lucrătorii se
zonieri, iar toiul campaniilor 
de recoltare face ca această 
cifră să fie depășită. Dotarea 
tehnică: 160 tractoare, 159

ÎNSEMNĂRI 
DE

MARIN TARANGUL

combine și 75 semănători, ci
fre elocvente pentru amploa
rea unei asemenea întreprin
deri.

Oamenii nu stau degeaba la 
Rahmanu. Numai într-un an 
de zile fața locului s-a schim
bat. Totul poartă urmele mun
cii. La soții Rusu în casă, te 
întîlnesc două lucruri: grija 
pentru tânărul Grigorovici 
(cum este supranumit fiul lor 
in vîrstă de un an și jumătate) 
și preocuparea permanentă, 
foarte firească, fără vre-D poză 
de atitudine sau pedanterie, 
pentru viața de toate zilele a 
fermei care intră foarte nor
mal în viața lor de familie. 
La ferma 3 de care răspund 
și pe care am cunoscut-o mai 
bine, i-am auzit o singură 
dată, certîndu-se. Trebuia eli
berat urgent un loc ocupat cu 
baloturi de paie. Și fiecare gă
sise cite o soluție, iremediabil 
cea mai rapidă. N-au pierdut 
timpul cu dezbateri. Acasă, 
seara doar, și-au adus arriinte 
că se certaseră. Exemplul a- 
cesta este semnificativ pentru 
felul în care cineva se inte
grează muncii sale și încă atît

de serios, incit oricît de străin 
ești de asemenea obiceiuri nu 
poți întrezări nimic caraghios, 
atunci cînd te afli in fața lor 
și vezi răspunderea cu care 
sînt făcute. Sigur, că așa cum 
intilnești peste tot, ai să găsești 
și acolo cite un romantic (prin 
temperament), dar in general 
ritmul nu permite asemenea 
pauze. Am văzut în procedee 
empirice ce poate să însem
neze un instinct al rezolvării 
lucrurilor, rapid și fără com
plicații inutile. Ar părea ne
obișnuit sa spui că în agricul
tură se lucrează matematic, 
poate cu o precizie mai mare 
decît in alte munci, dar așa 
este. Trebuie să știi intuitiv 
cum să exploatezi la maxi
mum intervalele de timp pe 
care ți le acordă natura și pă- 
mîntul. Momentul in care în
sămânțezi depinde de o alchi
mie a pămîntului diferită din 
loc în loc. Trebuie să prevezi 
cum se poate întîlni expe
riența generală a lucrării 
pămîntului cu felul lui de 
a fi, într-un anume loc. 
De pildă: chiar șoseaua 
care traversează pămîntul fer
melor de la Rahmanu ajunge 
să fie cîteodată și graniță în
tâmplătoare a curenților de 
aer. Și atunci stai și te uiți 
cum peste drum, la numai 
cîțiva metri lingă tine plouă, 
iar pămîntul pe care stai ră
mîne uscat. Și nu e greu de 
închipuit ce urmări serioase 
poate să aibă jocul acesta in- 
controlabil al curenților de 
aer. E destul de greu să poți 
realiza la oraș, ce însemnează 
la țară așteptarea unei ploi, 
și cum înregistrezi lucrul ăsta 
pe fețele oamenilor. Acolo 
n-ai timp și nici vre-o situa
ție care să-ți ofere prilej de 
speculație. Speculația o fae 
alții.

Oamenii nu prea au timp 
pentru spectacol, pentru că 
sînt incluși la modul elemen
tar în el. De aceea, fețele lor 
înăsprite și bune, au adesea 
o expresie intelectuală care 
ar dezavantaja pe mulți din 
cei care se recomandă ca ata
re. Și de aceea nu trebuie să 
te miri cînd vorbind cu ei 
poți să iei lecții de ce însem
nează bunul simț și lipsa de 
efort in a face o judecată de 
valoare, ieșită din însăși ex
periența trăită a acelei valori.

FIE DOAR...
Fie doar răcoarea 
Serii ce-o să vină 
Să te-mbie-n taină 
Ca un val de pluș. 
Sufletul să-ți cadă 
Fără nici o vină. 
Cum se fringe-adesea 
Dorul pe arcuș.

Fie doar iubirea 
Cumpănă-ntre ape 
Ascunzind in muguri 
Aspre primăveri.
Să mă vezi departe 
Să mă simți aproape. 
Dincolo de unde 
Și de nicăieri.

Fie numai noaptea. 
Ultimul dușman. 
Să ne-mplinte-n suflet 
Un stilet de os, 
Să se frîngă cornul 
Lunii de liman. 
Să te-aștept adesea. 
Să m-aștepți duios.

ION ANDREIȚA

S-au bătut si atîtea false mo
nezi în dezbaterile literare, în 
cronici mai ales, pe probleme 
de fond dar al căror obiect 
real a fost aproape cu stîngăcie 
ocolit — nu mai departe decît 
lunga conversație despre critică, 
critica despre ea însăși — încît 
în același timp am asistat fără 
să vrem la punerea în scenă a 
unor spectacole slabe, sortite 
eșecului prin chiar intenția de 
a face neapărat zgomot, de a 
epata, deși s-au consumat deco
ruri nenumărate, deși s-a ape
lat la regizori și scenografi de 
marcă. Cînd critica se întreba 
cum să fie mai bună, cărțile 
proaste apăreau cu duiumul. 
Ne-am obișnuit cu prea mari 
pregătiri de artilerie pentru ca 
să susținem de fapt cîteva umi
le focuri de pistol. Termenii 
împrumutați din atelierele de 
armurărie s-ar putea să irite 
dar prea ne menajăm spre a ne 
ocoli lacunele, dacă nu chiar 
odihnitoarea deprindere de a ne 
ascunde uneori în spatele cu
vintelor și a gesticulației. Un 
imperativ major ca acela al cu
noașterii vieții de către creatori, 
pentru a-i sluji și chiar a-i spu
ne tot ceea ce ea nu vede, la 
un moment dat, un astfel de 
imperauv a fost repede și de 
nenumărate ori cules dar numai 
cu auzul, așezat în grabă în fi
nalul unor cronici ajutătoare, 
la niște cărți slabe, confecțio
nate. Ceea ce a dus, pe de o 
parte, la golirea lui de semnifi
cație și autenticitate, iar pe de 
alta, la susținerea în continuare 
a unor eforturi creatoare me
diocre, a tragicei morți a copa
cilor în tomuri de hîrtie. Pre
luat si repetat cu insistentă, in- 
vitînd sau Împuțind cu el, eti- 
chetînd și scuzînd, lucrurile au 
ajuns pînă la urmă la saturație. 
Ca și cum. slavă domului, cre
atorii s-ar naște undeva în aer, 
acolo deasupra. ca într-un 
turn și trebuie în sfîrșit 
să credem în vocația lor 
terestră numai după unicul 
semn al coborîrii printre oa
meni, ca și cînd plămada lor ar 
fi alta, timpul lor. reversibil, 
altul, ca și cum ei, chipurile, 
n-ar însoți creșterea, viața și e- 
dificarea conștiințelor, ca și 
cînd ei toți n-ar fi aici, printre 
noi. ci, undeva, sus. Preluat și 
repetat cu insistentă, principiul 
ca atare a devenit invitație și. 
adeseori, reproș. Niciodată (sau 
prea rar) el n-a fost rostit în 
fata unor cărți bune, niciodată 
în fața unor autori mari. De 
unde rezultă și uzanța lui for
mală, aproape protocolară, în 
cazuri cînd nu aceasta era ches-

tiunea de fond ci talentul auto
rului, cartea așa cum îl reco
manda ea. Grija de a nu su
păra însă, de a înlocui disputa 
intelectuală, de idei, de concep
te, de a opera cu mănuși — cum 
se zice — s-a convertit într-o 
modă, de circulație restrînsă, 
e-adevărat, dar apărînd mai în
totdeauna la timp și acționînd 
eficace. Viața literară a luat lo
cul creației literare, într-un re
gim subsidiar, pe publicații și 
autori preferați, cînd știut este 
de oricine, și e firesc să se în- 
tîmple așa, că primează creația 
ca reprezentare, ca realizare 
totodată a conștiinței unice, in
dividuale a autorului și ea îi 
dezvoltă în anume direcții și 
viața sa literară. Pe cîtă vreme 
disputele, clasificările și opțiu
nile fac neapărat, și în primul 
rînd, obiectul acesteia din urmă, 
al vieții literare, creația se con
stituie ca un proces amplu, de 
durată și cu implicații infinit 
mai largi în întreg contextul 
social, politic și cultural al 
timpului, în ansamblul întreg 
al preocupărilor societății. Me
najamentele, răbufnirile ca și 
iluziile unei armonii spirituale 
necesare, lăsată la ușă sau a- 
runcată cu primul prilej în 
dispută, această rătăcitoare mo
nedă multiplicată după nevoi 
și cu chipuri și sobrietăți oca
zionale, culisele vieții literare, 
deci, nu au putut orîndui nici
odată creațiile după criterii de 
valoare ci, cel mult, să aștearnă 
tăcere pe lucrări sau să facă 
zgomot. Mi-l închipui bătrîn pe 
Ilie Moromete, alb de înțelep
ciune și. de răbdare, scrutînd în ' 
cele din urmă ungherele și scu- 
turînd praful de peste unele cro
nici lăsîndu-le urmașilor săi 
pentru zmee. Un impera
tiv ca acela al cunoașterii vieții 
nu a fost rostit de critică în fata 
unor cărți bune. în fața unor au
tori care au a spune într-ade- 
văr ceva. Si niciodată n-a fost 
fluturat cu mai mare străduință 
și așternut peste cărțile slabe, 
ca o invitație sau ca un reproș, 
întotdeauna ca o condiție, cînd 
nu aceasta era chestiunea, ci 
talentul autorului, pregătirea sa 
de a ieși în lume, ușurința edi
turilor, poate a sistemului de 
referate externe (care arată de 
fapt neputința unor editori). Un 
debut, mai ales, poate să fie un 
eșec sau o făgăduință, poate să 
însemne o experiență sau o con
fruntare. nicidecum o etapă ho- 
tărîtoare. ceva definitiv. în sfîr-^ 
șit. iar critica literară poate in
terveni. înrîuri și întări tendin
țele. ea poate afirma sau nu 
existența autenticității actului 
creator, a vocației. Intervenția 
se lasă uneori așteptată în func
ție de un prim punct de vedere, 
de o aruncare de undiță, de o 
rugăminte chiar, alteori se pre
schimbă în tăcere, după un 
vechi obicei, după o metaforă, 
cînd firesc trebuie să se vor
bească deschis, să se spună a- 
devărul. chiar dacă el supără, 
chiar dacă neliniștește, căci și 
neliniștea aceasta poate rodi, a- 
jută și ea pînă la urmă. Pen
tru un creator autentic, fie el

R EVIT AUZ ARE A MEDITAȚIEI
După un număr nu mic de 

volume, poezia iui Ilie Con
stantin este încă greu de defi
nit ți personalitatea poetului 
pare la fel de enigmatică, dacă 
nu ți mai mult ca la început 
(ceea ce face, printre altele, 
ca despre el să se scrie puțin 
ți nesigur). S-ar părea uneori 
că poezia sa evoluează către 
un lirism de o factură reținu
tă, incifrat însă nu ermetică • 
emoția vivace, plină de tem
perament (Corrida de pildă, 
din Desprinderea de țărm) 
face loc unei tensiuni sta
tice. de o expresie parna
siană aproape, în care predo
mină culoarea (auriu, fildeș, 
purpură, negru) și volumele, 
formale spațiale i impresia de 
parnasianism este sporită și de 
recuzita mitologică, de pre
dilecție oriental-elenică, pe 
care o vehiculează metaforele 
unora dintre poemele ultimei 
sale plachete, în versuri co
recte metric și epurate de efu
ziuni aparente (Arhitectul, 
Neguțătorului de săbii). Alteori 
iese la iveală aspirația către 
vitalitate (nu vitalitatea însăși), 
setea de senzorial care denunță

•) Ilie Constantin : „Buna
vestire”

o natură lirică frămîntată to
tuși. însă consumată în Inte
rior i poetul visează o „Daphne 
reversibilă", o nimfă care să 
reînvie în fiecare ram al dafi
nului mitic, o victorie a vita
lității asupra vegetalului, unde 
„carnea surpă clorofila crudă" 
(Reversibilitate).

Peste toate certitudinile și 
incertitudinile sale plutește 
însă amenințarea timpului, a 
timpului ireversibil, „marele 
Vag" în care se rotesc ciclu
rile vitale, „mari cercuri im
perfecte, ca de cretă" supuse 
„aceleiași tăcute gravitații". 
Poetul asistă cu o detașare 
tragică parcă, în fața impla
cabilului, la celebrarea mare
lui mister al devenirii văzute 
sub un ținghi crepuscular, ca 
tmbătrtnlre, ca scurgere i „O 
frunză lunecă sfîșietor / aproape 
suspendată, pe spirale/în de
clin, prevestește / locul de 
calcul unde-mi va atinge / um
bra din apă /. Un țipăt scoate 
locul însemnat, / marele Vag, 
ca o exasperare / îmi înmiește 
simțurile prin el / eu urmăresc 
în locul de contact / al toam
nei, cu o putredă celulă / din 
viata mea decade ți o alta / se 
naște-n locul ei" (Febră). Son-

LIRICE'»
temolativ și abulic, interpre
tul și martorul colosalului 
ciclu vital al universului este 
o amplă cutie de rezonanță în 
care procesele se esențializea- 
ză, perspectivele se limpezesc și 
se depărtează spre legic, spre 
cosmic, individualul se deza
gregă, celulele trec spre infinit 
într-o mișcare fără început și 
fără sfîrșit. Este, dacă vreți, o 
poezie a abisului, a absolutului 
intuit, pentru că el nu poate 
fi nici cunoscut, nici determi
nat De aici dramatismul — aș 
spune conceptual — al acestei 
poezii, care nu este nici „pesi
mistă*. nici absurdă i ea tinde 
spre zonele originare ale feno
menelor, în care categoriile se 
întrepătrund și se nasc mereu 
din haos. Vecinătatea lor Ti 
imprimă o anumită majestate 
și un patos al ideilor, respins 
la nivelul curent al expre
siei, care se păstrează lip
sită de culoarea versurilor 
sale parnasiene. Asistăm 
poate, în aceste versuri, la 
nașterea unui nou mister

poetic, a unei noi mito
logii lirice i cele cîteva poeme 
(Efemeride și statui trăind, 
Tăietorul de lemne, mai ales 
Febră) o pot anunța. însăși 
erotica lui Ilie Constantin, pu
țină și melancolică, emines
ciană prin spațiile mari în care 
se consumă, prin conștiința 
imensității universale la care 
se raportează în orice moment, 
se poate circumscrie aceleiași 
sfere.

Sînt în acest volum, bine
înțeles, și versuri facile, în 
tonalități care nu-i aparțin 
(Zburătorul, Zmei și altele), 
care își ocolesc esența propriei 
poezii în cadența săltăreață a 
unor moderne încercări de 
„demitizare* i nu aici, ci în 
poezia reflexivă. în revitaliza- 
rea meditației cu mijloacele 
unui lirism deosebit de sensi
bil (și de închis în sine toto
dată) trebuie căutată ade
vărata „bunăvestire* a acestei 
plachete de versuri. Aici ea 
există, trădînd un poet matur.

MIRCEA ANGHELESCU

și tînăr. a cunoaște viața, mo
durile ei de manifestare nu în
seamnă în primul rînd și mai 
ales a le vedea (există încă si 
azi practica excursiilor docu
mentare, solicitările și ofertele 
în acest sens) cît a le simți și 
gîndi. a ti le explica și defini 
ca univers al tău propriu. în
seamnă nu atît mărturisirea o- 
chiului și a auzului în cuvinte 
cît înglobarea, trăirea și redes
coperirea ta în aceste realități 
înconjurătoare. înseamnă a te 
gîndi pe tine. deci, a te zidi și 
dărîma totodată, a lucra în con
tinuu si asupra ta. E vorba în 
ultimă instanță de o singură 
problemă si anume de sensibili
tatea observației creatorului 
fată de sine si fată de lume. 
Sensibilitate care definește pro
fesiunea de a gîndi si de a visa. 
Fără vise poate că și somnul 
ne-ar deveni o povară, ne-ar fi 
prea de tot conștient și de a- 
ceea cîteodată. poate că nici 
nu ne-am mai trezi. A ne cu
noaște însă si — în acest caz — 
a ne putea privi dinlăuntru, a 
ne înțelege — lată onera prin 
care ne putem rîvni sau reproșa 
viata literară a creației, iată de 
fapt actul critic al propriei 
noastre vocații. Că-n fata ope
relor fără biografie. în fata scri
itorilor fără naștere, fără via
tă. amuțesc totuși si criticii, 
sau fac cronici ajutătoare ci
tează imperative, citează princi
pii. citează clasici se citează ei 
înșiși, citează la nesfîrșit pen
tru că ar dori de fapt să tacă — 
asta e o chestiune de etică pro
fesională. Rămîne mereu va
labilă problema talentului, a 
sensibilității observației, a sin
cerității biografiei, a identității 
sau nu rămîne nimic.
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RESPONSABILITA
GENERAȚIEI TINERE
începuturile organizării relațiilor umane au stat sub 

semnul înțelegerii și acceptării unor noțiuni fundamen
tale î libertatea și necesitatea. Pe măsura clarificării și 
normării activității umane, sensurile acestor noțiuni au 
primit coordonate noi, impuse de evoluția tuturor for
melor de organizare socială a vieții.

Discutînd problema responsabilității individului pentru 
actele sale, Aristotel scria că „Omul este principiul și 
tatăl faptelor sale" subliniind, în același timp, că alegerea 
deliberată, conștientă a acelor fapte care nu contrazic 
dreptul celorlalți, care nu lezează interesele unei colecti
vități, constituie măsura prețioasă a valorificării umane.

Anarhia este o „lume" 
a nonvalorii

Acad. Mihai Beniuc

Cine vrea să-și dea seama de 
raportul dintre libertate și anar
hie poate s-o facă cel mai bine 
pornind de la formularea lui 
Engels : Libertatea este necesi
tatea înțeleasă. In opoziție cu a- 
ceasta s-ar putea spune despre 
spiritul anarhic că este necesi
tatea neînțeleasă.

Ce spune Engels prin cuvin
tele „necesitate înțeleasă"? Ace
lași lucru s-ar putea exprima 
și astfel : cunoaștere a realității 
cu posibilitatea de a răspunde 
cerințelor ei anticipat și adec
vat. Iar aceasta nu se poate ob
ține decît prin învățare, fie că 
e vorba de experiență perso
nală, de învățătură, învățămînt, 
explorare sistematică, studiu, 
educație sau oricum i-am zice 
și sub orice aspect am lua-o. 
Cunoașterea duce la sporirea 
continuă și organizarea drumu
rilor care duc la anumite țeluri, 
prin excluderea cît mai mult a 
hazardului din relațiile Indivi
dului cu lumea. Este de la sine 
înțeles că un individ cu cît stă- 
pînește mai multe drumuri cu
noscute ce-1 duc just*la obiec
tive fără a-și dăuna * nici sieși 
nici altora (a dăuna altora este 
egal cu a-și dăuna sieși la 
urma urmei, odată și odată !) 
cu atît este mai liber în miș
cările sale, prevăzînd consecin
țele actelor sale. Chiar dacă re
zultatul cunoașterii este acela 
de a spun« „în direcția cutare 
nu se poate merge" sau „încă 
nu se poate" sau „așa nu se 
poate" acest rezultat este in
comparabil superior neșt.linței 
într-o situație dată sau ignoră
rii inconștiente a consecințelor 
reacțiunii în situații date la 
voia întâmplării.

Anarhia presupune, în grade 
diferite, faza primară, haotică a 
raporturilor dintre un individ, 
sau un colectiv și mediul său. 
Este o lume a nonvalorii. Este

Echilibrul istoric
Dan Berindei

cercetător științific principal la Institutul de istorie „Nicolae 
Iorga"

A nu încălca limitele libertă- 
ții, a nu deschide drumul anar
hiei, a păstra un echilibru și a 
aprecia în modul cel mai potri
vit posibilitățile reale și limitele 
necesare într-un moment dat, 
este o trăsătură dominantă a is
toriei poporului nostru. Paginile 
istoriei diplomației românești 
sînt în această privință revela
toare, ca șl faptul că țările ro
mâne și-au păstrat neîntrerupt 
ființa de stat și că ele au afir
mat în Sud-Estul Europei o po
ziție de sine stătătoare și iniția
tive permanente și originale. 
Dar nu numai istoria diploma
tică românească este edifica
toare în această privință ci și 
felul în care românii au știut să 
folosească marile prilejuri ce 
le-au fost oferite în frămîntata 
lor evoluție spre progres. Men
ținerea regimului revoluționar în 
Tara Românească timp de peste 
trei luni în 1848 a fost, în bună 
măsură, x rezultatul simțului de 
echilibru; al. ponderației și al 
destoiniciei politice a revoluțio
narilor munteni. Urmărind în 
perspectivă un program cu mult 
mai larg, în care se includea 
în mod firesc unitatea națională 
și independenta, conducătorii 
regimului revoluționar au tinut 

negația în necunoștlnțft de 
cauză și In incapacitatea de a 
judeca In perspectivă, cu toate 
urmările ei, o situație sau un 
proces în desfășurare. E para
zitul care distruge organismul 
în contul căruia trăiește fără să 
poată pricepe că va pieri și el, 
dacă va dăuna mortal organis
mului sau dacă acesta nu se va 
descotorosi la timp de parazit. 
Opera de ecarisaj din acest 
punct de vedere este o necesi
tate înțeleasă pentru un orga
nism biologic sau social, ca 
să-și asigure s' nătatea și liber
tatea.

în sensul celor afirmate, dru
mul către libertate, învățarea în 
accepția cea mai înaltă a cu- 
vîntului, pînă la gradul unei 
concepții superioare despre 
lume și viață, implică nu numai 
știință multilateral dobîndită. ci 
și o înaltă etică umană, capa
bilă să aprecieze valorile de 
producție și creație în perspec
tiva viitorului și a programului 
previzibil al omenirii. Astfel, li
bertatea ca posibilitate de ac
țiune conformă cu realitatea 
are o dublă rădăcină, rod al 
educației : știința și morala.

Cine-și închipuie că există li
bertatea de a da cu bîta în 
baltă se înșeală : poate s-o facă 
fără consecințe cînd se îm
proașcă numai pe sine cu noroi 
și dacă asta nu-1 supără per
sonal. E mult mai liber cine știe 
să frîneze o acțiune cu urmări 
supărătoare pentru alții și pen
tru el.

Libertatea presupune preve
dere la cea mai înaltă treaptă 
pentru menținerea și dezvolta
rea echilibrului dinamic între 
semeni, a respectului reciproc si 
a demnității umane. Fără cul
tură superioară, acest lucru nu 
e imaginabil, iar socialismul 
arte, între altele, marele merit 
de-a fi făcut din cultură un bun 
al maselor populare.

totuși seama de realitatea în
conjurării țării lor de trei im
perii absolutiste, gata de a trece 
la represiune și și-au seriat re
vendicările. Aceasta a împiedi
cat intervențiile represive ex
terne cel puțin în primele faze 
ale revoluției, iar apoi, cînd a- 
cestea au avut loc. ele au stîrnit 
legitima indignare a opiniei pu
blice europene, căci au apărut 
în mod evident ca o flagrantă 
încălcare a năzuințelor și drep
turilor unui popor ce se făcuse 
remarcat prin simțul său de 
ponderație, prin înțeleaptă fo
losire a libertății. Un alt exem
plu îl constituie, un deceniu 
mai tîrziu, evenimentele legate 
de dubla alegere a lui Alexan
dru Ioan Cuza, moment hotă- 
rîtor în procesul de unificare 
politică a poporului român. Ac- 
ționînd îndrăzneț și ferm, mol
dovenii și muntenii au pus Eu
ropa în fața unui fapt împlinit, 
care a stîrnit uimire și admira
ție. Prin această dublă alegere, 
ceea ce marile puteri europene 
nu îngăduiseră se realizase in
genios și ireversibil. Calea ce a 
fost aleasă, aceea de a cere răs
picat respectarea dreptului la 
unificare a poporului român din 
Tara Românească și Moldova —

în așteptarea desăvîrșirii uni
tății naționale în granițele teri
toriului locuit de întregul popor 
român — însă de a nu depăși 
limitele posibilităților reale ce 
se ofereau în acel moment, 
constantă a politicii românești, 
s-a dovedit pe deplin justifi
cată și potrivită. Unirea princi
patelor a devenit curînd o rea
litate europeană și statul mo
dern român și-a afirmat pe de
plin viabilitatea. Apoi, în 1877, 
din nou. România a știut să 
aleagă momentul intrării în ac
țiune și astfel a fost cucerită 
independența

Pentru marile personalități 
ale istoriei poporului nostru 
distingerea între libertate și a- 
narhieeste un element esențial. 
A nu stăvili dorința firească de 
libertate a poporului și totodată

Este necesar să 
libertatea

H. H.
E banală afirmația cft excesul 

de libertate sflrșește în anarhie. 
Dar fraza de mai sus poate fi 
răsturnată, afirmîndu-se că, 
dimpotrivă și lipsa de libertate 
este cea care dace la anarhie.

Nu e un paradox căutat cu 
dinadinsul, ci o concluzie pe 
care o poate trage oricine, cu 
condiția să dea atenție înțele
surilor exacte pe care le au cu
vintele de „libertate" și „anar
hie".

E clar că omul, în lupta sa cu

LIBERTATE Șl ANARHIE 
!N MANIFESTAREA 

PERSONALITĂȚII
natura, nu are nici o putere de
cît în măsura în care îi cunoaște 
legile și le poate supune. Desi
gur, că el ar putea revendica 
dreptul la „libertatea" de a nu 
ține seama de nici o lege. Dar 
ar face-o cu prețul neputinței 
sale. A spus-o Bacon, acum 
multe veacuri: „naturae non 
imperatur, nisi parendo", natu
rii nu îi poruncești decît dacă 
i te supui !

Nu e vorba totuși de o su
punere oarbă ci. dimpotrivă, de 
una care îți permite, să faci 
„saltul din necesitate în liber
tate". Au spus-o mulți alți fi
lozofi : există un indeterminism 
al determinismului, adică o po
sibilitate de a da soluții multi
ple imperativelor naturii, adică 
modalității multiple de a folosi 
legile naturii, omul avînd liber
tatea de a alege între ele. une
ori cu mai multă, alte ori cu 
mai puțină chibzuială.

Există însă legi și în viața so
cială. Nu vorbim de legile ju
ridice. de așa-numitele ..legi- 
porunci". ci de „legile cauzale", 
ale determinismului social, cele 
de a căror ascultare depinde e- 
ficiența tuturor activităților 
noastre.

Oamenii, și în special tinerii, 

a cunoaște limitele dintre liber
tate și anarhie, a nu îngădui ca 
libertatea să degenereze în a- 
narhie care în mod practic are 
ca primă consecință tocmai 
pierderea libertății trebuie că 
este prima probă a marii per
sonalități și, în același timp, a- 
ceasta constituie principala bază 
de apreciere de către istorie a 
activității sale. A se încadra fi
resc într-un larg curent de evo
luție firească, a ține seama de 
curentul de opinie, a pleca ure
chea la glasul celor mulți, a nu 
rezolva problemele izolat, rupt 
de realitate, iată în ce mod o 
personalitate trebuie să se re
zolve în activitatea sa concretă 
pentru ca limitele libertății să 
nu fie încălcate nici într-un 
sens nici în altul.

fie organizată 
tinerilor?
Stahl
sînt mereu dornici do a-și pune 
în valoare capacitatea lor de ac
țiune eficientă, dlnd viață unor 
puteri de inițiativă care nu 
rabdă să zacă nefolosite. Este 
fireso deci ca tinerii să ceară 
libertatea de a face dovada ca
pacității lor creatoare, nerăbdă
tori fiind să intre cit mai cu
rînd în rîndul maturilor. Dar a? 
ceasta implică datoria maturi
lor ca să le acorde încrederea 
necesară și să le organizeze 
condițiile grație cărora această

„libertate" să se poată desfă
șura în mod util. Nu e vorba 
deci să li se dea, verbal, o „li
bertate", sub formă de princi
piu juridic abstract. Ci de a le 
da sarcini efective și mijloace 
tehnice necesare pentru ca ac
țiunea lor să devină tot atît de 
utilă pentru semenii lor, pe cît 
de răsplătitoare pentru el în
șiși.

Dacă o asemenea „libertate" 
eficientă nu Ie este organizată, 
atunci nu e de mirare că pu
terile lor creatoare să tindă a se 
manifesta „anarhic", din nou în 
înțelesul exact al cuvîntului, 
adică „neorganizat", haotic, fără 
clară conducere, mergând or
bește spre alte scopuri decît 
cele utile și pe alte drumuri 
decît cele arătate de cunoaște
rea legilor care prezidează des
fășurarea vieții sociale. Siliți a 
fi protestatari față de maturii 
care nu le știu folosi puterile, 
lipsiți deci de „libertatea" 
creatoare, primejdia „anarhiei" 
îi pîndește.

Iată de ce spunem că nu 
numai excesul de libertate, ci, 
șl, dimpotrivă, lipsa unei orga
nizări raționale a libertății 
poate duce la nașterea unor cu
rente de individualism anarhio. 1

Respectul pentru valorile sociale
Dr. Gheorghe Drăgan

prim-secretar al comitetului de partid al sectorului 7, pre
ședinte al Consiliului popular

In activitatea mea, în discu
țiile pe care le-am purtat cu un 
număr destul de mare de oa
meni, mi-a fost dat să aud, nu 
o dată replica : „sînt liber să 
fac.ee vreau, nimeni nu mă 
poate opri". Desigur, e vorba 
de cazuri limită, de acea cate
gorie, infimă ca număr care 
într-un moment sau altul al 
existenței își motivează actele 
de indisciplină socială prin fra
ze ca cea enunțată mai sus în 
„concepția" lor inatacabilă. 
Credință cu totul falsă, desigur, 
decurgând din necunoașterea 
realității obiective, a eticii so
cietății noastre socialiste sau 
crescută pe temeiuri livrești e- 
ronat asimilate, expresia, ca s& 
continui, conține de fapt religia 
anarhiei: nerespectarea nlcl- 
unei scări valorice postulate de 
societate, înțelegerea libertății 
așa cum „îmi convine mie".

înțelegerea libertății în so
cietatea noastră este condițio
nată nemijlocit de responsabi
litatea morală a individului ra
portată la o scară obiectivă de 
valori politice, economice, eti
ce. Pentru că libertatea înțelea
să ca manifestare a tuturor 
dorințelor individului, mal ales 
atunci cînd acestea vin în con
tradicție cu etica șl morala 

noastră socialistă, duce la dez
ordine, la faza exacerbată a a- 
cesteia — anarhia. Desigur, 
personalitatea nu are un șablon 
după care cineva din afară mai 
elimină un pic, mai înghesuie, 
nu există un pat procustian 
după care să se dea „măsura", 
personalitatea nu este un pro
dus de serie. Dar măsura per
sonalității, cred eu, o da în 
primul rînd înțelegerea adevă
rată a acestui concept, adică 
înțelegerea conștientă și con
structivă a efortului diurn al 
poporului nostru în construirea 
unei vieți noi, mai exact spus 
adeziunea la idealurile societă
ții noastre, conectarea la desti-

Decizia
Prof. dr. doc. Ștefan Bîrsânescu
membru corespondent al

Ce trebuie să înțelegem oare 
prin „libertate" și „anarhie” 
și unde, în viața noastră se ter
mină prima și începe a doua ? 
Iată o problemă care interesea
ză pe orice om dar cu deose
bire pe elevii și studenții care 
se găsesc în perioada de vârstă 
denumită de unii psihologi 
„Sturm — und Drang" — peri
oada cînd fenomenele de liber
tate se pot amesteca adesea cu 
cele' de anarhie. Cum activita
tea mea este legată direct de 
tineri, voi încerca să mă refer 
la ei.

nele acestei oocietăți care este 
singura în măsură să-i asigure 
dezvoltarea sa multilaterală, 
realizarea sa plenară ca om. 
Cum nu trebuie confundată sta
rea de spirit entuziastă, rezul
tat al unor eforturi spirituale, 
al unei munci încordate în e- 
laborarea unor noi creații ma
teriale sau spirituale care, prin 
natura lucrurilor depășește sta
diul de la care a pornit, cu 
anarhia. Mentalitatea îngustă, 
rutina, teama de a nu greși 
cumva încercînd să descoperim 
lucruri noi, de a nu greși cum
va acceptînd soluții și fapte ne- 
experimentate încă (și cum ar 
putea fi altfel I) constituie de 
fapt trăsături definitorii ale a- 
narhiei. Ne aflăm în acest caz, 
în fața unor manifestări pur 
anarhice, repet, mascate ou fal
se prinoipli pe oare trebuie să 
le veștejim acolo unde le mal 
întîlnim încă. Avem a face aici 
ou disimularea anarhiei în 
principialitate, cu neînțelegerea 
libertății de acțiune, atunci 
cînd ea vădește sensuri pozi
tive.

Acuzînd falsa libertate a unor 
oameni cinstiți și devotați, fi
resc partizani ai înnoirilor în 
toate compartimentele, promo
tori și constructori ai acestora,

tea politică, de învățămînt etc.
In legătură cu libertatea, ex

periența îndelungată a omenirii 
a demonstrat de mult că omul 
o poate gusta din plin, numai 
in anumite condiții : atunci 
cînd el ascultă, în actele sale, 
de rațiune, și invers : el este 
expus să piardă acest prețios 
dar, cînd se Iasă tîrît de in
stincte și capricii rele, spre 
fapte dăunătoare lui și societă
ții. Atunci el substituie vieții 
însorite de libertate o viață de 
anarhie.

Anarhia aș spune că desem
nează acea stare în care se gă
sește un om (sau o societate) 
de a duce o viață fără respec
tarea normelor juridice și mo
rale. Stare de anarhie probea
ză unul care nu lucrează con
form programului său de mun
că, nu-i punctual, nu-i ordonat 
și este abuziv. Anarhia se sol
dează cu aote de lene, de ne
glijență, cu absențe de la dato
rie, cu o scădere a randamen
tului în muncă, la învățătură 
sau la serviciu și ajunge pînă 
la o start de descompunere 
morală.

Cunoscînd toate acestea, pu
tem conchide că, în viața omu
lui, adevărată libertate există 
aoolo unde individul eate oon- 
dua de rațiune, voință rațională 
și că ea încetează acolo unde 
tînărul sau adultul încep să se 
lase conduși de instinctele dău
nătoare și de capricii, călolnd

anarhia își spune cuvîntul. A-ți 
susține punctul de vedere, ar
gumentat, cu exemple edifica
toare, chiar atunci cînd acest 
punct de vedere nu este clar 
în întregime pentru unii din 
jurul tău nu se cheamă nici
decum anarhie. Asta presupune 
chibzuință, înțelegerea că nu
mai o succesiune logică de fap
te alimentează progresul.

Pentru că libertatea este o 
stare de fapt și de drept a po
porului nostru, a fiecăruia din
tre noi și orice îngrădire, si
luire a personalității este 
străină spiritului nostru parti
nic, {compatibilă cu izbînzile și 
credințele noastre.

rațiunii
Academiei R. S. Romftnia

Libertatea e una din acele 
noțiuni luminoase, despre care 
s-a discutat cu căldură și s-a 
scris enorm de mult.

Libertatea e starea sau drep
tul omului de a face sau a nu 
face ceva, de a alege sau a res
pinge ceva, de a accepta sau 
nu anumite idei. Nu e om care 
să nu iubească și să nu prețu- 
iască libertatea : libertatea in
dividuală, ca drept de mișcare 
și acțiune în limitele determi
nate de lege; libertatea de con
știință, ca drept de a profesa 
anumite concepții ; apoi liberia-

Responsabilitatea este un act 
de implicare directă și concretă, 

nu o frază de paradă
Conf. dr. Radu Stoichlță

Cred că nu greșesc folosind 
termenii de responsabilitate și 
iresponsabilitate. Spunînd lu
crurilor pe nume, adică privind 
problema simțului de răspun
dere în mod acut și grav aici 
nu-și au loc echivocurile, spe
culațiile .decolorate, bravada, 
profesia de credință în genere. 
Ești responsabil față de ceva, 
libertatea de acțiune a fiecă
ruia din noi înseamnă a ac
ționa conștient, responsabil în 
sensul și direcția în care acțio
nează colectivitatea noastră.

Aș spune că fuziunea de inte
rese — în societatea noastră pe 
măsura dorințelor și viselor fie
căruia — de acțiuni cu cele ale 
poporului dă măsura a ceea ce 
numim libertate. Conștiința că 
participi cinstit și aotiv la mă
rețele transformări ce au loo 
în viața noastră, în toate pla
nurile și compartimentele în
seamnă manifestarea deplina a 
personalității, înseamnă a avea 
pe deplin sentimentul libertății 
care ți se oferă prin însăși 
structura politică și socială a 
statului nostru. Există însă și 
riscul, și vom vedea despre ce 
anume este vorba, ca simțul res
ponsabilității reactivat de rea
litățile diurne să se închisteze 
în sine transformîndu-se în 
contrariul său. Si aceasta mai 
ales deoarece iresponsabilitatea 
ce ia naștere în asemenea si
tuații se înveșmântează în haina 
responsabilității, de multe ori 
și în ochii celui supus acestei 
stranii iluzii și care nu dove
dește discernământ și probitate. 
Și. acolo unde se întîmplă ca 
opinia fermă să nu se manifes
te, această tendință poate de
veni contagioasă. Pentru că ce 
e oare mai agreabil decît să te 
împăunezi cu nimbul responsa
bilității dînd însă de o parte 
străduința necontenită de a-1 
înfăptui într-adevăr ?

Pentru că inerția sau nepri
ceperea sau reaua credință sînt 
acele care lovesc personalitatea, 
libertatea oricăruia dintre noi.

Aș mai pomeni un caz, la fel 
de dăunător : acela al individu
lui care își arogă libertatea 
morală de a nu face nimic sau 
de a nu interveni cînd elemen
tara conștiință i-o cere. Atitu
dine la prima vedere boemă, 
aceasta nu este de fapt decît 
o manifestare a lipsei de dem
nitate, de curaj, adică a res
ponsabilității. Deasupra tutu
ror, „nu deranjez pe nimeni, 
să nu fiu deranjat", filozofia 
aceasta contemplativă are în ea 
germenii nocivității pe care 

în picioare legile juridice și 
morale.

De remarcat că acest moment 
nu începe brusc, printr-un salt, 
ci treptat și aproape pe nesim
țite, la început sub forma unor 
licențe neînsemnate. Astfel, 
este, de exemplu, oaaul acelor 
tineri care azi își permit să în
târzie de la prima oră de curs, 
mîine să absenteze la prima 
oră, pentru ca poimiine să în
ceapă a nu mai frecventa cu 
regularitate un anumit cura 
sau seminar înțelegînd obliga
tivitatea frecvenței abia în se
siuni, cînd de multe ori este 
prea tîrziu. La fel este cazul 
acelor tineri, care, în orele 
fixate pentru atudiu, își consu
mă energia in distracții, sau se 
Iasă furați de visări sterile. La 
fel este cazul astăzi al acelor 
mișcări de tineret din Occident, 
ca de exemplu al beatnicilor, 
al pletoșilor etc., care, în felul 
lor, caută să evadeze din ordi
nea vieții sociale prin gesturi 
protestatare, care pe de o par
te însemnează o întoarcere la 
natură (deși mă îndoieac că ar 
fi vorba chiar de așa ceva) iar 
pe de alta constituie o dedare 
la manifestări anarhica, lipsita 
de o reală eficacitate.

Toți acești tineri fac vlno- 
vațl de un act de neiertat : a- 
cela al jafului și irosirii timpu
lui lor de studiu, de pregătiră 
pentru profesiunea aleasă.

trebuie să-i anulăm din fașă. 
Această falsă libertate de a se 
situa deasupra lucrurilor și în
tâmplărilor trădează Individul 
lipsit de simțul răspunderii și, 
nu de puține ori, periculos în 
viața colectivității.

Deosebit de important mi st 
pare felul în care tineretul în
țelege «ensul exact și profund 
al libertății. Marea majoritate 
a tinerilor, muncitori, țărapi 

studențl, elevi mari 
iăspunzînd cu entuziasm, prin 
fapte, condițiilor de mJacă ,i 
studiu acordate de statul noetru 

lapteIe> Ie amendează 
St / .e Pe cele reprobabile. 

insă. unii tineri care, 
scăpați de sub controlul părin- 
Wor sau neaderînd la elemen- 

e, norme de conduită tși fac 
o glorie din ceea, ce numesc 
nonconformism, avangardă (o 
5Y“?ar?xS de bu!evard). Aceste 
manifestări, extrem de redu» ce proporție, trebuie, desSTr 
și sînt veștejite de coleotivul in 
care se produc.

°^alilatea în d»™nire . 
deschlsă numeroase

lor influențe exterioare suportă 
ae la caz la caz, modificări nu 
de puține ori structurale. Tină- 

domic de afirmare, lipsit 
^ă,.-de 0 exPe««ntă de viață 
solida Își manifestă uneori eul 
arnlr.?., e se®ma de convenții acceptate unanim, fără ca acest 
lucru însă să constituie un act

■ .??.anue> ua act dăunător so
cietății ci manifestarea, s-o nu
mim mai personală (trebuie a- 
vut în vedere și temperamen
tul) a personalității sale dorni
că de afirmare. A amenda se
ver un asemenea comporta
ment dovedește, In același 
timp, lipsă de tact, Mncțiimi 
la care tinerii nn dovedesc prea 
multă receptivitate.

Cum a exagera dorința de 
afirmare, mai ales fără a exista 
un temei real în aceste cazuri, 
înseamnă a porni pe căi nu de 
puține ori greșite. Aici, singurul 
m măsură să acționeze matur 
și fără greșeală este colectivul.

Ancheta noastră, departe de 
a fi epuizat discuțiile pe care 
le reclamă o asemenea temă, a 
încercat doar șă jaloneze di
recția dezbaterii pe care ziarul 
a deschis-o propunîndu-ne să 
Publicăm părerile cadrelor di
dactice, psihologilor, tinerilor, 
păreri pe care le așteptăm.

Anchetă realizată de
NICOLAE ADAM

Conceptul de responsabilitate 
socială atrage atenția, din capul 
locului. asupra complexității 
unei trăsături in absenta căreia 
nici familia, nici colectivul de 
muncă, nici chiar populația unei 
localități, să spunem, nu și-ar 
mai putea îndeplini integral a- 
tribuțiile asumate. Intr-adevăr, 
numai stabilirea societății ca 
element de referință pentru răs
punderea faptelor individului 
sau grupurilor de indivizi. con
feră acestor acte o semnificație 
majoră. Lumea — cuvînt care 
îmbrățișează generos ansam
blul relațiilor dintre oameni — 
oferă părinților și copiilor, pro
fesorilor și elevilor, maiștrilor 
și ucenicilor, organelor autori
tății de stat și cetățenilor „sim
pli", tuturor, o oglindă, numai 
în aparență măritoare, de fapt 
fidelă proporțiilor exacte.

Desigur, unii încearcă să facă 
abstracție de oglindă. Operația 
de escamotare pare chiar sim
plă. Ajunge să spui „treaba a- 
ceasta mă privește exclusiv pe 
mine" — și lucrurile par să se 
fi aranjat. Muncesc prost, dau 
produse cu defect sau la limita 
inferioară a calității ? Doar eu 
trag ponoasele pentru că 
sînt retribuit în consecință 
prost — și basta ! învăț de mîn- 
țuială, chiulesc de la cursuri, mă 

las în nădejdea fițuicii ? Bine, 
o să fiu eu cel pedepsit, n-o să 
mai ajung doctor docent, altora 
ce le pasă ! Refuz să-mi văd 
părinții cu anii, refuz să le dau 
cel mai mic sprijin, indiferent 
de ce natură ? Ei și ? Păi n-au 
decît să mă dezmoștenească, pa

„PRIVITORI CA LA TEATRU ?“
guba eu o s-o suport, nu altci
neva ! ș.a.m.d.

Inscripția „afacere privată” 
așternută de vinovat pe dosarul 
actelor sale de iresponsabilitate 
nu e făcută să-i liniștească, 
doamne ferește, conștiința în
cărcată, ci doar să-1 pună la 
adăpost de urmările directe, cu 
caracter punitiv, de care respec
tivul se teme. Funcționează aici 
o șmecherie primară, primitivă, 
o istețime de struț. Să notăm 
totuși. în treacăt, că inscripția 
„afacere privată" are darul să 
intimideze, încă, destui oameni 

bine intenționați dar slabi de în
ger, șovăitori cînd e cazul să ia 
atitudine publică împotriva ma
nifestărilor de sfidare a reguli
lor unanim acceptate.

Aici ne interesează însă. în 
mod deosebii, fondul problemei. 
Suportă într-adevăr numai vino

vatul consecințele acțiunilor 
sale 7 Sau măcar : în primul 
rînd vinovatul 7 Dacă ar fi așa, 
morala fabulei fiind evidentă, 
am putea aștepta în liniște, 
„privitori ca la teatru” lecția 
usturătoare a fiecărui deznodă
mânt în parte. Insă faptele se 
încăpățânează să ne prevină ne
contenit : iresponsabilitatea este 
individuală, pagubele provocate 
de ea sînt colective. Cu mult 
înainte ca lovitura să ajungă 
înapoi la făptaș, ea a și vătămat 
— propagîndu-se concentric — 
un important sector social. Ani- 

hilînd-o, nu sîntem decît în le
gitimă apărare.

Să reluăm exemplele de adi
neauri.

In primul caz, dacă produsul 
urmează să facă parte dintr-un 

* ansamblu industrial, să fie an
grenat într-o lucrare de propor-

Ștefan
ții, el va deveni punctul slab al 
ansamblului, „călcîiul lui Ahile" 
al lucrării. Global, chiar pînă 
la manifestarea fățișă a defec
țiunii, întregul pierde din randa
ment sau din calitate, se pro
duce așadar o serioasă pagubă 
materială; la care imediat se 
adaugă neplăcerea oprobiului 
moral, repartizat difuz, nedife
rențiat, asupra întregii între
prinderi, eventual asupra mai 
multora, tocmai pentru că nil se 
știe de unde provine defecțiu

nea. Dar chiar dacă este vorba 
„numai" de bunul de larg con
sum, destinat să Satisfacă nece
sitățile vreunuia din noi,, oare 
nu este același lucru? De vre
me ce nu dispunem de timp sau 
de posibilitatea, practică ca să 
identificăm un anume vinovat,

lureț
de vreme ce nemulțumirea ni 
se împrăștie radial („nu mai 
cumpărați marfa întreprinderii, 
X, e proastă",) — e clar că ires
ponsabilitatea unui singur ins 
antrenează în cădere cinstea și 
interesele unei colectivități, ori. 
cel puțin, lezează această cinste, 
aceste interese.

Mutatis mutandis, frustrare a 
societății este și ziua pierdută 
de codașul clasei, cu toate că, 
aparent, în geanta lui de elev 
nu se află decît cîteva manuale 
(primite gratuit) și niște caiete 

ieftine. De fapt, peste funda
mentul a ceea ce ar trebui să 
fie instrucțiunea lui normală, 
medie, se proiectează cu toată 
seriozitatea ridicarea unui edi
ficiu impunător, alcătuit din 
profesionalitate și răspundere, 
precizat ca atare în planurile de 

stat — la capitolul de pregătire 
a cadrelor — cu implicații mul
tiple în dezvoltarea economiei și 
culturii românești într-un viitor 
previzibil. Or, strecurarea prin 
fraudă de-a lungul anilor de 
școală înseamnă, în ultimă in
stanță, primejduirea gravă a 
edificiului : nepregătirea drapa
tă într-o diplomă -de absolvire 
nereușind să reziste la solicitări, 
o prăbușire devine iminentă. 
Ceea ce. dincolo de jalnicul 
spectacol al unei ratări indivi
duale, implică anevoioase ma
nevre organizatorice, permutări 
de oameni, ajustări pi amînărl 

de sarcini etc. — efort aruncat 
de leneș pe umerii celor sîr- 
guincioși.

Cît despre trădarea îndatori
rilor de fiu. ce mai rămâne de 
spus decît că ea echivalează cu 
condamnarea la moarte a părin
ților. uciși lent cu arma ingra

titudinii ? Sigur că pudoarea lor 
va face mereu o ultimă încer
care disperată de salvare a apa
rențelor, sigur că mai curînd 
vor îndura suferințe și lipsuri 
nenumărate decît să recunoască 
public ce fel de răscumpărare 
capătă, la bătrînețe, abnegația și 
dragostea de o .viață., întreagă 
dăruite unui copil care... Deci, 
cel puțin în acest' sector există 
motive să crezi că rufele mur
dare, spălate sau nu în familie, 
hu mai împovărează pe nimeni 
din afară. Totuși nu, nici aici 
lucrurile nu stau așa. Nu-i ne
voie să privești prin gaura che

ii ca să iei cunoștință de drama 
unor oameni in vîrstă — vecini, 
cunoscuți, prieteni: sufletul li 
se usucă vizibil, ca un miez de 
fruct desprins. Așa apare, por
nind de la cazul concret, (ori cît 
de izolat) un început de degra
dare a încrederii în relațiile fi
rești dintre generații, o suspi
ciune umilitoare învăluind jus
tețea metodelor de modelare a 
caracterului și, paralel, califi
carea educativă a modelorului, 
cu un cuvînt un simptom de 
criză a echilibrului familial. 
Adică factori capabili să influ
ențeze negativ viața unor gru
puri mari de oameni îngrijorați, 
ba chiar înspăimântați de ivi
rea unei anomalii psiho-sociale 
precum nerecunoștința filială, 
în mijlocul unei societăți cu o 
sănătate etică recunoscută.

Oglinda responsabilității so
ciale joacă așadar un rol fun
damentai în viața noastră. A-ți 
rămâne ție însuți credincios se 
confundă cu consultarea zilnică a 
acestei oglinzi cu ape limpezi. 
Nu ca să afli cu gelozie — ca 
mama vitregă a Albei ca Zăpada 
— dacă un chip mai frumos nu-1 
concurează cumva pe al tău — 
ci ca să găsești mereu, în cleș
tarul fără pată încredințarea in
tegrării tale într-o uriașă mul
țime. Care te reprezintă și care 
vrea s-o reprezinți.

I
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318790 LEI FURAȚI 
CU ACTE IN REGULĂ

PROPUNEM ORGANIZA
REA UNOR EXPOZIȚII 
ADECVATE 1N PĂDUREA 

SECULARA DE FAGI

în munca de revizor, de în
drumător contabil și de inspec
tor aj băncii — funcții ce pe 
rînd le îndeplinise și pentru 
care se dovedise a fi foarte... 
ager — Stan Pavel, pe atunci 
revizor contabil în cadrul U- 
niuni raionale a C.A.P. Rîmni- 
cu-Sărat, întîlnise multe în
cercări de furturi. de încăl
carea normelor legale dar, 
toate i se păreau lui ușor de- 
pistabile, făcute de oameni 
fără experiență. El însă, om 
„cu experiență", gîndea la un 
procedeu care, aplicat, nimeni 
să nu-1 poată descoperi. Cum 
la cooperativa agricolă „Pro
gresul" din Rîmnicu Sărat gă
sise în persoana contabilului 
Ștefan Ignat (o veche cunoș
tință) colaboratorul ideal, Stan 
Pavel a trecut, cu maximum de 
operativitate, la aplicarea „in
failibilului" procedeu gîndit în 
nopțile albe, petrecute la che
furi, în ceasurile stăpînite de 
preocupări meschine de rotun
jire fără muncă a propriului 
cîștig. Procedeul era simplu : 
în schimbul mărfurilor ce ur-

Rm. Sărat se ridicaseră la ran
gul vermuturilor superioare, al 
șampaniilor și spumantelor. 
Taxiurile ce se închiriau pe 
zile întregi pentru a se apro
viziona cu vinuri alese din co
munele învecinate pentru che
furile cu șefii de la Uniune 
costau și ele bani. Președintele 
cooperativei ca să poată dansa 
pe mese cînd se chefuia, să-i 
facă ficii nuntă de crăiasă, 
să-și ornamenteze casa etc, 
etc., avea nevoie tot de bani. 
Și toți cei 9 complici, găseau 
de unde să ia; cooperativa a- 
gricolă „Progresul" se dovedise 
a fi o vacă bună de muls. 
318 790 de lei — atît au reușit 
să fure cu acte — era o sumă 
din care toți nouă (și încă 
alții care n-au compărut la 
proces) s-au înfruptat pe sătu
rate.

Nu din intenția de răstălmă
cire ci din logica întîmplării 
acestor reprobabile fapte care 
au implicații nu numai mate
riale pentru averea obștei — 
și de aici și asupra veniturilor 
membrilor ei — ci și de ordin

seră. Nici la sesizările oameni
lor, că retribuția suplimentară 
aprobată de adunarea generală 
nu se plătește nu s-au îndurat 
să-și plece auzul. în timp ce 
cooperativa agricolă era lăsa
tă uitării de conducerea ei, cei 
de la uniune își lăsau revizorii 
să-și facă „meseria". Stan Pa
vel care nu avea nici măcar 
studii medii, a fost menținut 
ani în șir în funcția de revi
zor. Vasile Cotîrlan și Ion 
Stanciu, la fel, au fost menți
nuți, fără ca să merite, în func
ții unde cinstea se cere a fi 
așezată, mai presus de orice. 
Ei însă, de cele mai multe ori 
verificările le făceau acasă, cu 
damigenele cu vin lîngă masă. 
Și Uniunea știa unde lucrează 
și le tolera. Ba mai mult, le 
„limpezea" și drumul. în 
1966 Stroe este „reînscăunat** 
în funcția de președinte al coo
perativei cu mînuiri din culise 
(în contra voinței adunării ge
nerale). Cu banii de pe o fac
tură treburile au fost aran
jate ’ „dacă adunarea genera
lă nu mă vrea, consiliul de

O pasăre cântă într-o pădu
re cu copaci de fontă. Așa se 
continuă primăvara aici, în 
vară, după 30 km de coborîre 
sub Pietrele Doamnei, la Slă
tioara, în pădurea de fagi se
culară pe care, sub razele 
soarelui, Rarăul ți-o arată ca 
pe un izvor de nori. Călătoru
le, nu-ți opri sufletul la caba
nă, pe vîrf. Pădurea seculară 
de fagi este o întreagă minu
ne în măsura în care copacii 
aceștia cu frunză dulce stăpî- 
nesc locul pe care moartea a 
suferit o înfrîngere. Așa se în- 
timplă că nici lemnului nu-i 
poate stabili cineva o vîrstă 
anume, chiar dacă secolele și 
mileniile îl prefac în straturi 
de cărbuni, stâlpi de casă, 
struguri pietroși și iarbă înal
tă, care mîngîie existența ne
văzută și singură a vîntului. 
Mai blind și mai cuminte de
cît lumina lunii, lipsit de vi
clenie, prietenos și sensibil, 
lemnul, după piatră și fier, 
sau poate odată cu ele, ori 
chiar înaintea lor, devine prie
tenul statornic al omului. Re- 
nunțînd la tăria ozonului, des- 
chizîndu-și în frunze urechi 
pentru murmurul izvoarelor, 
pădurea aceasta de fagi s-a 
metamorfozat ascultător și de-

licat, înconjurîndu-se de po
veste, spre bucuria inimilor 
fără vîrstă. Poate înainte ca 
ciobanul acela extraordinar, 
azi fără vîrstă și el ca aminti
rile înseși, să fi mușcat cu cu
țitul din trupul celui mai tînăr 
fag dintre toți aceștia pe care 
îi vedem, se va ți rezemat și 
el sub seară sau sub răsărit și 
poate că spre toți copacii a- 
ceștia, biciuiți de viscole și 

REZON
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sărutați de stele, scăldați în a- 
devăr de soare și amăgiți apoi 
de lună va fi înțeles ceva din 
soarta lor și a lui, și într-o cli
pă mare cît viața s-a adresat, 
înțelegîndu-ne pînă și pe noi, 
într-un cîntec mai durabil de- 
cît moartea tuturora.

Așa e în păduiea aceasta 
de fagi a Țării de Sus și poa
te că nicăieri rezonanța fău
rită a lemnului, rezonanță care 
la Slătioara se pricepe și cu 
ochiul și cu auzul, nu este re
zultatul unui dialog atît de în
delungat între copac și om, in 
care au vibrat deopotrivă a-

mîndoi. Un capitol al poeziei 
universale a fost scris și de 
românii acestor locuri, în 
lemn. Sincer și răbdător, su
fletul său a trecut în trupul 
copacilor, așa cum al nostru 
trece acum în viața acestor 
fagi de fontă inefabilă, ori de 
oțel. Sculptorul a înțeles a- 
ceasta și nu a înlăturat decît 
lemnul care a rămas numai 
lemn, refuzînd să găzduiască

le, organizate dintr-o salutară 
și mult dorită acțiune a Mu
zeului lemnului din Cîmpu- 
lung-Bucovina.

PUTNA

MOTTO : Noi am sărutat 
flacăra din candela lui Ștefan 
cel Mare.

Există în Bucovina un loc 
unde istoria a fost scrisă-n 
poezie, un loc care pentru noi 
e însăși coloana vertebrală a 
acestor pămînturi, și așa cum

NTA LEMNULUI
lAtioara
cîndva gîndul cuiva sau un 
vis. înflorituri felurite și ne
bănuite, lucrate ades cu bri
ceagul, sînt mărturia unei a- 
semenea descoperiri. Aceasta 
e totul, dar fiecare copac are 
nevoie de un Brâncuși, pentru 
a nu mai muri niciodată. Co
pacii și, mai precis, memoria 
lor nu-s decît totalizarea aces
tor urme care duc către sculp
tor într-o cărare fantastică, și 
această cărare trebuie să co
boare și pînă aici, în pădurea 
seculară de fagi, unde înain
tea tinerilor ar trebui să vină 
și expozițiile, cu piese posibi-

deasupra vieții unui om, se 
pare, luminează totuși o stea, 
ca-n credință, deasupra vieții 
acestui pămînt, acoperit cu li
tere și flori de piatră, lumi
nează o candelă de aproape 
cinci veacuri. Candela lui Ște
fan cel Mare, a cărei flacără 
încălzește nestinsă istoria lui, 
o istorie care pulsează năval
nic în toate, căci în foșnetul 
tainic al brazilor din preajma 
mănăstirii se deslușește graiul 
vechi al străjerilor ori al celor 
care au drumuit spre lăcaș 
unde s-au așezat să se odih
nească pe veci Măria Sa, Ște-

fan Vodă, pe care „l-au plins 
cu multă jele țara ca pre un 
părinte al său“. Dealurile din 
preajmă se înfățișează și ele 
drumețului ca niște martori 
semeți ai întâmplărilor de a- 
cum cinci veacuri, cînd Putna 
a fost aleasă „loc de mănăs
tire și de pomenire". Glasul 
clopotelor reînvie și ele che
mări străvechi. Reauzim stri
gătul hoardelor pârjolind sate
le rînduite cu dreptate de 
domn spre cinste și virtute, 
ne cuprinde spaima copiilor 
și a fetelor din aceste sate, as
tăzi oale și ulcele sau fire de 
iarbă în luncă, grîne pe săliști 
și copaci rîzînd soarelui; dar 
mai aproape de noi e bărbăția 
luptătorilor coborîți din daci 
și bucuria victoriei și parcă 
apusurile de foc dinspre Stra
ja, foșnetul brazilor și emoția 
ierbii slăvesc biruința și nn- 
duiala cea dreaptă, legiferată 
de datină și obiceiurile din 
care a izvorît constituția pa
triei.

Te pleci în tăcere și simți, 
invadîndu-te, o nouă tărie. A- 
lături, prin veacul care s-a 
dus, prin veacul alături (le 
care își întinde și al nostru 
trupul, devenind veșnicie, se 
aude pășind Mihai Eminescu 
și tineretul generației lui, că
tre lumina nestinsă a acele
iași candeli. Acolo, în văzdu
hul acelui veac, Ciprian Po- 
rumbescu încă n-a terminat 
de cîntat.
Lector univ. ILIE DAN 

ION CHIRIAC

ECOURI
la articolul „0 MARE 
FAMILIE ERODATĂ DE 
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mau a fi facturate în contul 
cooperativei agricole, gestio
narii magazinelor sătești ale 
cooperației de consum (și ei 
selecționați cu grijă) urmau 
să... livreze bani lichizi. Va
lorile facturilor care cuprin
deau tot felul de mărfuri (oțel, 
beton, vopseluri, cisme de cau
ciuc etc, etc.) erau înregistra
te în contul consumului de fu
raje și al altor cheltuieli con
sumabile, care, odată trecut 
anul și încheiat bilanțul, nu 
lăsau nici un sold pipăibil. 
Racolînd „în echipă" ^i pe 
președintele cooperativei a- 
gricole, Stroe Preda, operațiu
nea de rotunjire în chip ilicit 
a propriilor cîștiguri este de
clanșată în toamna lui 1964. 
In cîteva luni, beneficiul net 
ajunge la 25 976 lei. Anul ur
mător însă, acțiunile cresc t 
70 000 lei, iar primele luni ale 
lui 1966 lasă să se întrevadă 
un an și mai fructuos pentru 
buzunarele „bine intenționali
lor" cu întregirea și apărarea 
averii obștești. Ghinionul însă 
era să-i pască. Vine de data 
asta în control, șef-revizorul 
Vasile Cotîrlan. Are însă grijă 
să-1 „lămurească" colegul lui 
de breaslă, inițiatorul Stan 
Pavel. Mai „fac" ceva facturi, 
șeful „închide ochii" își ia și 
el partea și pleacă.

în acest timp și alți escroci 
îmbrăcați în haine de control, 
mirosind de hoțiile de aici, se 
aruncă asupra lor. Simion Mi- 
halache, merceolog, șantajîn- 
du-i le pretinde și obține și el 
semnături pe facturi în valoare 
de 63 410 lei luînd ca și cei
lalți de la aceleași magazine 
în locul mărfurilor, bani 
gheață. Inspectorul Ion Stan
ciu, sub pretext că vine să facă 
lumină, în 1967, pleacă și el 
cu vreo 9 000 lei plus cadou
rile. „Să le dăm și lor — îi 
răspunde președintele coopera
tivei agricole șefului contabil 
cînd acesta din urmă îl anunță 
de noii pretendenți — hora și 
așa s-a întins". Și într-adevăr, 
hora se întinsese. Banii se 
luau cu acte în regulă și cu 
sprijinul controlorilor. Chefu
rile ce se încingeau la Terasa 
Drumeților, la Calul Bălan, la 
Greci sau la Potcoava — din 

social-moral, diminuînd încre
derea oamenilor în puterea 
cooperativei, atmosfera de lu
cru ne întrebăm : cum a fost 
oare posibil un asemenea jaf 
la doi pași de fostele organe 
agricole raionale ? Străini de 
aceste jafuri organizate timp 
de trei ani nu se poate crede 
că au fost. Veniturile mici la 
ziua-muncă ce le primeau 
membrii cooperativei nu i-au 
preocupat. Niciodată nu și-au 
pus întrebarea t care e cauza ?

în 1967 cînd cooperativa a- 
gricolă prădată rămîne fără 
nici un ban în bancă pentru a 
plăti membrilor cooperatori 
avansurile la ziua-muncă, ni
meni din cadrul Uniunii nu 
s-a întrebat de ce conducerea 
cooperativei facturează ca 
vîndută către O.G.L. Mixt Rm. 
Sărat, cărămida pe care nici 
n-o fabricase, în valoare de 
50 000 lei numai pentru ca 
O.G.L. să le livreze în cont a- 
ceastă sumă absolut necesară 
și să ferească astfel de ochii 
lumii sărăcia la care o aduse-

AVENTURIERII — cinemascop 
rulează la Patria (orele 11,30; 
14 ; 16.30 ; 1» ; 21,15) ; Bucu
rești (oreie 14 ; 16,30 i 19 :•
21.15 i duminică mat. 9 ; 11.15);
Circul de stat (orele 10 ; 13 ;
18; 20.30). Capitol (orele
8.30 ; 10.45 : 13).

DUELUL LUNG — cinemascop 
rulează ia Republica (oreie 
9 ; 11.30 ; 14 : 16.45 ; 18.45);
Festival (orele 8.30 : 11; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21).

ALEGERE DE ASASINI 
rulează la Luceafărul (orele 
9: 11.15- 13.30; 16.15; 18 30: 
20,45) ; Feroviar (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45) ; 
Excelsior (orele 9.45 ; 12 ; 14,15;
18.30 ; 18.45 ; 21) ; Modern (ore
le 9.30 ; 11,45 : 14 : 16.30 ; 18.45 ; 
21,15).

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la Capitol (orele
16.15 : 19; 20.30 In grădină).

JENIA. JENICIKA si KATIUSA 
rulează la Victoria (orele 8.45 ; 
11 : 13.15 Î 15.45 : 18.15 : 20.45). 

conducere și Uniunea ml a- 
lege" !

Cei 9 escroci, acum arestați, 
cu siguranță că vor primi răs
plata pe măsura faptelor, dar 
cei care au favorizat timp de 3 
ani ca principii de bază ale 
muncii și normelor statutare, 
să fie tăvălite în picioare nu 
au nici o vină ?

Deocamdată acestea sînt fap
tele mîrșave a celor 9, ajunși 
la limita degradării morale 
care vehiculînd : „Ne-ați ales 
să vă conducem, lăsați-vă con
duși" au reușit ca timp de trei 
ani să se înfrupte nestingheriți 
din averea obștei. Pînă la sen
tința definitivă însă și alte 
fapte, la fel de reprobabile, vor 
fi descoperite. Martorii, oa
meni cinstiți ai cooperativei 
vor putea de data aceasta să 
le prezinte cu curaj, fără nici 
o teamă. Și cu siguranță că în 
instanță vor găsi judecata 
dreaptă.

N. COȘOVEANU

PENTRU CÎTIVA DOLARI ÎN 
PLUS — cinemascop

rulează la Lumina (orele 8,15—
15.45 în continuare ; 18,30—21). 

CLIMATE rulează la Central
orele 20.45).

HIROȘIMA. DRAGOSTEA MEA 
rulează la Central (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 : 18,30 : 21).

TOM SI JERRY
rulează la Timpuri noi (orele 
9—21 în continuare).

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU — cinemascop

rulează la Union (orele 15,30 : 
18 : 20.30)

INIMA NEBUNA.. NEBUNA 
DE LEGAT

rulează la Doina (orele 9—10 
filme pentru copii—11,30 ;
13.45 ; 16 : 18,15 ; 20.30) : Raho
va (orele 15.30 : 18).

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT — cinemascop

rulează la Gri vita (orele 9,30 i
12.15 ; 17.45 ; 20,30) ; Miorița 
(orele 9: 11.30 : 14.301 1730: 
20,30).

Salutări din Rîmnicu Vîlcea

ZOLTAN KARPATHY - cine
mascop

rulează la înfrățirea (orele 10—
15.30 ; 17,45 ; 20). Drumul Sării 
(orele 16 : 18 : 20).

OBSESIA
rulează la Buzești (orele 15,30;
18).

OSCAR — cinemascop
rulează la Dacia (orele 8.15—
16.30 în continuare ; 18,45 ; 21).

UN DOLAR GĂURIT — cine
mascop

rulează la Bucegi (orele 9;
11,15 : 13.30 : 16,15 ; 18.30 : 21) : 
Arta (orele 9 15—16 în conti
nuare : 18.15).

CB NOAPTE. BĂIEȚI — ci
nemascop

rulează la Unirea (orele 15.30— 
18).

8FIRȘITUL AGENTULUI W 4 C 
cinemascop

rulează la Lira (orele 15,30- 18). 
EDDIE CAPMAN, AGENT SE
CRET — cinemascop

rulează la Ferentari (orele 15 :
17.45 ; 20,30).

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC — cinemascop

rulează la Giulești (orele 10 :
15,30 : 18 ; 20.30) ; Melodia 'ore
le 8.45 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 : 
21) ; Tomis (orele 9—15.45 în 
continuare ; 18,15).

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
cinemascop

rulează ia Cotroceni (orele
15.30 ; 18 : 20,30).

CEI ȘAPTE SAMURAI
rulează la Pacea (orele 16: 
19,15) ; Cosmos (orele 16; 
19,30).

DIRIJABILUL FURAT - cine
mascop

rulează la Crîngașl (orele
15.30 ; 18 ; 20.15) ; Pacea (orele
15 45 ; 17 ; 20,15).

VICONTELE PLĂTEȘTE POLI
ȚA — cinemascop

rulează la Floreasca (orele
9.30 ; 12 : 15 ; 18 : 20,30) : Gloria
(orele 9 ; 11.15 : 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20.30). Flamura (orele 9—
16 în continuare : 18.15 20,30).

SÎMBATA
Teatral Lucia Sturdaa Bu- 

landra (la Teatrul de vară He
răstrău): COMEDIE PE ÎNTU
NERIC» ora 20,30.

Teatrul de Comedie (în sala 
Ansamblului artistic al U.G.S.R.): 
OPINIA PUBLICĂ, ora 20, (la 
Teatrul de vară N. Bălcescu) : 
NICNIC, ora 20.

Teatrul Barbu Delavrancea 
Ga Teatrul de vară 23 August) : 
KEATHILEN ora 20.

Teatrul satiric-muzical C. Tă- 
nase (la Grădina Boema) : CO
MICI VESTIȚI AI REVISTEI : 
N. STROE, ora 20.

Ansamblul Perinița (în sala 
Savoy) : VARIETĂȚI FOLCLO
RICE, ora 19.

Circul național cehoslovac — 
Praga (pe terenul din calea 
Grivlței, vls-a-vis de Podul 
Grand): SPECTACOL DE CIRC 
ora 16 șl ora 20.

DUMINICA
Teatrul Lucia Sturdza Bu- 

l&ndra (la Teatrul de vară He
răstrău): COMEDIE PE ÎNTU
NERIC, ora 20,30.

Teatrul de Comedie (în sala 
Ansamblului artistic al U.G.S.R.): 
OPINIA PUBLICĂ, ora 20.

Teatrul C. I. Nottara (la Tea
trul de vară 23 August) : CĂ
LĂTORIE CtJ SCANDAL, 
ora 20.

Teatrul satlrlc-muzioal C. Tă- 
nase (la Grădina Boema) : CO
MICI VESTIȚI AI REVISTEI : 
N. STROE, ora 20.

Ansamblul Perinița (în saJa 
Savoy): VARIETĂȚI FOLCLO
RICE, ora 19.

Circul național cehoslovac — 
Praga (pe terenul din calea 
Griviței, vis-a-vis de Podul 
Grand): SPECTACOL DE CIRC 
ora 16 și ora 20.

TELEVIZIUNE
13 IULIE 1968

16,00 — „Regata Snagov“ 
Concursul internațional 
de caiac-canoe.

18,00 — Pentru cei mici „Lu
mea copiilor"

18.30 — Mult e dulce și fru
moasă — emisiune de 
limbă română.

19,00 — Pentru tineretul șco
lar.

19.30 — Telejurnalul de 
seară.

19,50 — Buletinul meteoro
logic.

COLOCVIUL 

GENERAȚIILOR
^Urmare din pag. I)

gur a fost nașul a 50 de pe
rechi de miri, ceea ce, să re
cunoaștem, nu e la îndemîna 
oricărui naș.

Dincolo de aspectele pi
torești mai mult sau mai puțin 
senzaționale, toți se simțeau 
datori să remarce greutățile 
pe care le-au avut do biruit, 
sacrificiile pe care vechii bri
gadieri erau gata oricînd să 
le facă :

— Lucram la construcția 
cocseriei de la Hunedoara, 
spune Victor Coca, azi preșe
dintele judecătoriei din Hu
nedoara. Săpam la platformă. 
Deodată, unul din tovarășii 
noștri a fost acoperit de un 
val de pămînt. Toți au să
rit ca unul să-1 salvăm. Lu
cram îndîrjiți, apa curgea și- 
roae de pe noi, nu ne mai 
simțeam brațele, dar după 
două ore de muncă l-am sal
vat pe tovarășul nostru.

— Chemarea partidului, 
declara și Victor Toma, a 
fost suficientă pentru a ne 
duce pe șantierul de la Bum- 
bești-Livezeni. Nu aveam decît 
lopeți, tîmăcoape și roabe. Cu 
ele am pomit să spargem 
munții. Nu ne-a trebuit decît 
o vară și am reușit. Am sfre
delit 39 de tunele, am constru
it 100 de poduri și viaducte» 
căci, pe lîngă unelte, în noi 
ardea puternică, flacăra entu
ziasmului.

îmi amintesc și acum cu
vintele de îmbărbătare de pe

20,00 —- Tele-enciclopedia.
21,00 — Program de circ în

registrat pe peliculă.
21,25 — „Tosca" de Puccini 

— montaj de operă.
21,40 — Telejurnal — ediție 

specială. „Magistrala 
suspendată".

21,50 — Instantanee pe por
tativ...

22,15 — Film serial: „Răz
bunătorii".

23,05 — Telejurnalul de
noapte. 

carnetul de brigadier i 
„Tinere brigadier, ai o mi
siune grea, dar foarte impor
tanta. ln dreapta lucrează un 
brigadier mai bun decît tine 
—- poți și tu lucra ca el ; în 
stingă ta muncește un briga
dier mai slab decîte tine — 
ajuta-1!"

Cuvintele veteranilor au 
constituit o lecție de entu
ziasm, predată tinerilor. Nici 
aceștia nu s-au lăsat însă 
mai prejos și au ținut să a- 
rate că vor fi la înălțime. Gîn- 
durile lor au fost exprimate 
de către elevul Carol Palcău 
întors recent de pe șantierul 
național al tineretului de la 
Bumbești-Livezeni, unde a 
condus o brigadă de tineri 
hunedoreni.

— N-am simțit niciodată 
nevoia unor lămuriri pentru 
a pleca pe șantier ca volun
tar. Am socotit acest lucru 
drept o îndatorire. Și ca mine 
au gîndit și alții. Poate de 
aceea brigada noastră se afla 
în rîndul celor fruntașe, reu
șind în numai trei săptămîni 
să execute lucrări în valoare 
de 60 000 lei. Lucrul cel mai 
de preț pe care l-am realizat 
a fost însă altul : am avut 
primul contact cu viața, am 
dat piept cu munca și cu 
greutățile și am ieșit, din 
această încleștare, mai dîrji, 
mai căliți, mai pregătiți pen
tru încercările care ne aș
teaptă.

El i-a asigurat pe cei de 
față că exemplul brigadieri
lor care nu mai sînt acum ti
neri va fi continuat și înălțat 
pe noi culmi.

Virstnicii nestăpînindu-și 
entuziasmul i-au chemat la 
întrecere pe tineri. Cornel 
Covaliov, secretarul comite
tului de partid de la I.C.S.H., 
comandantul fostei brigăzi 
din Hunedoara a propus ca 
la nivelul orașului să se în
ființeze două brigăzi de 
muncă voluntar-patriotică : 
una a veteranilor, și alta a 
tinerilor care să se întreacă 
pe șantierele din oraș — 
invitație pe care, se înțelege, 
tinerii au acceptat-o cu bu
curie.

în viitor, pînă la 1 sep
tembrie, mai sînt programate 
încă 30 de asemenea întîlniri 
care vor avea loc în orașele 
și centrele muncitorești ale 
județului.

HARALAMB ZINCĂ

CJLI+II

KING
ROMAN

(Text prescurtat)
Mihai Miroiu, vameș fn portul Constanța, moare In condiții 

misterioase. Cazul i se încredințează căpitanului de miliție Liviu 
Roman. Acesta descoperă că Mtrolu făcea parte dintr-o organiza
ție de contrabandiști, condusă de un oarecare dr. King. Conti- 
nuîndu-și cercetările, Roman izbutește să dea de sistemul de 
organizare a bandei. Arestarea marinarului Sllone și a ges
tionarului Purje de la „Marinarul vesel'* grăbește deznodămîn- 
tul infractorilor.

— Pentru cine lucrezi ? îl întrebă Roman.
— Pentru un oarecare domn Zamba din portul M...
— La el ajungeau cutiile ?
— Da...

- 145 -

— La al cîtelea transport «ști T
— La al patrulea în decurs de doi ani...
— Cine-i Zamba ?
— Un negustor de fructe exotice din M...
— El te plătea ?
— Da...
— Pe teritoriul țării noastre cu cine țineai legătura ?
— înaintea fiecărei curse.,, spre România, domnul Zamba îmi 

indica unde, cum și la ce oră trebuie să telefonez... Telefonam 
de trei ori... îmi rosteam parola...

— ...Sillone, interveni Roman prompt, știind ce efect dezarmant 
are asupra infractorului o asemenea intervenție. Nu se înșelă. 
Marinarul se muie și mai mult.

— Da... da... Sillone...
— După asta, așteptai zece minute lingă telefon... Te suna 

...cine ?
— Nu știu... Mă întreba doar atîta „Sillone" ? Iar eu trebuia 

să răspund direct în franceză : „Da, domnule, eu sînt". pe urmă 
îmi spunea unde și la ce oră trebuia să iau în primire cutiile...

— Atît ?
— Da...
— Deci singurul coleg de bandă pe care ti cunoști «... Roman 

nu pronunță nici un nume.
— Numai din vedere...
— A fost singurul cu care țineai legătura T
— Da... N-am schimbat niciodată vreo vorbă cu dînsul...
— Ci numai sacoșe... Unde ți-al făcut instruirea ?
— Zamba mi-a făcut-o... Luam „compotul" și-1 introduceam pe 

vas...
— Așadar, domnule Gomez, recunoști că arestarea dumitale 

este îndreptățită ?
— Recunosc...
— E foarte drăguț din partea dumitale... Fii amabil acum și 

scrie tot ce-ai declarat. La ce oră spuneai că „Atlantida" își ri
dică ancora ? La șase, nu-i așa ? Ei bine, vreau ca pînă la șase 
comandantul vasului să primească nu numai o copie după de
clarația dumitale, ci și o scrisoare în care să-ți recunoști vinovă
ția. S-a făcut ?

— S-a făcut, se grăbi contrabandistul Joseph Gomez să accep
te propunerea.

(Roman organizează o eenf ran tare intre Gomee șl Purje. Res-
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ponsabilul bufetului „La marinarul vesel" încearcă să se apere, 
dar în cele din urmă își recunoaște vinovăția).

Purje înmărmuri cu gura căscată : ochii i se rotunjiră' gata par
că să-i iasă din orbite... Lovitura de teatru fu atît de puternică 
încît la întrebarea următoare formulată de Rășcanu, Purje mur
mură înghițindu-și saliva :

— Recunosc... spun... spun totul...
7

FRAGMENTE DIN DECLARAȚIA LUI VASILE PURJE

„Știam câ nu ne ocupăm de transportul compotului de pere 
sau de piersici, ci de contrabandă de heroină. Precizez că nu e 
vorba de introducerea heroinei în țară, de comercializarea ei pe 
piața românească. Afacerea ar fi fost falimentară din capul locu
lui. Activitatea noastră se limita strict la îndeplinirea unei sin
gure misiuni — tranzitul stupefiantelor. Reprezentam doar o 
escală, o escală ca multe alte escale pe itinerariul foarte încîlcit 
pe care heroina îl străbate pînă ajunge la destinație...

...Interpolul n-are cum să-și vîre nasul în Constanța. Tom a 
fost acela care m-a numit șeful micului, dar prețiosului depozit 
de tranzit. Marfa intra în țară ambalată în cutii de conserve de 
dimensiunile cutiilor românești de conserve. Etichetele străine 
de pe ele indicau „compot de ananas", „compot de mandarine". 
Marinarii străini îmi lăsau mie compotul de ananas. Alți doi 
membri ai bandei de pe cargourile „Piatra Arsă" și „Graurul" 
erau așteptați la punctul de control al lui Miroiu. El lua în pri
mire „conservele" pe care apoi, tot mie mi le aducea. Obligația 
mea era să iau cutiile în primire, să le schimb etichetele. Pro
cedam în felul următor : le dezlipeam pe cele străine, înlocuin- 
du-le cu ale noastre. Cutiile deveneau, astfel „compot de pere" 
sau „compot de gutui", made în România, deci atît pentru va
meșii noștri, cît și pentru cei străini. în afară de orice bănuială. 
De la mine porneau mai departe numai prin alți membri ai ban
dei, mateloți pe vasele străine.

Eu eram cel care ținea o evidență a cutiilor ce intrau sau ie
șeau... k

Miroiu cunoștea conținuți)! cutiilor de conserve. Mi le aducea 
mai mult sau mai puțin conspirativ. în ultima vreme, se cam 
lăcomea, cerea într-una bani... Devenise, așa cum auzisem, car
tofor...

Țineam legătura cu cinci marinari străini Nu. le cunosc decît 
poreclele : Ibrahim, Sillone, Thor. Jose și Pierre. Se prezentau
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gata instruiți. Ridicau „cutiile" dună același sistem... Nu știu 
cine dirija această mișcare Tom in nici un caz. Vocea de la te
lefon parcă nu era a lui. Vocea imi comunica doar atit : „Mîine 
o să te întîlnești cu Thor, ori cu Sillone... Predai cinci * cutii" 
Pentru mine, acest miine însemna ora 12 15. în același loc : la 
piață. Declar încă o dată că nu cunosc numărul de telefon a lui 
Tom... știu de existența a trei posturi telefonice... Pentru fiecare 
zi a săptăminii era de' serviciu unul din cele trei posturi. De 
exemplu, la telefonul 14.65 nu puteam telefona decît luni și joi; 
la 12.35 numai marți și simbătă... la 11.32 numai miercuri și vi
neri... și nu la orice oră. Exista un program dimineața între 9— 
12. iar după amiaza între 16,30 și 18,30. Parola era următoarea : 
formam numărul respectiv de trei ori la rînd. A treia oară, ci
neva răspundea printr-un ..alo !" iar eu pronunțam parola .Cu 
Mitică", după care închideam aparatul. Peste exact zece minu
te, eu eram cel chemat, telefonul suna de trei ori — un glas — 
totdeauna același — imi arăta ce am de făcut... In anumite si
tuații urgente sau alarmante. Tom îmi telefona direct conform 
aceluiași sistem — suna de trei ori.

încă de acum trei săptămîni fusesem încunoștiințat că Miroiu 
figurează pe lista noastră neagi'ă. Nu știu cu ce s-a făcut vinovat. 
Tom mi-a cerut să întrerup orice legătură cu dînsul... Zilele tre
cute mi s-a comunicat că Miroiu s-ar fl sinucis...

„ARISTOTEL" — OMUL CU IDEI
Ora 18
Casa, deși în centru, nu era prea arătoasă. Chiar din stradă 

nimereai într-un gang întunecos ; o scară de lemn, cu trepte 
putrede ce ducea către singurul cat al clădirii. O femeie tînără 
drăguță, se opri în dreptul gangului, își înălță privirile între 
cele două ferestre închise ce dădeau în stradă. Se hotărî in sfîr- 
șit. să intre în gang ; urcă treptele încet, șovăitor. La' capătul 
scării, se pomeni în fața a trei uși. Pe ele nici o carte de vizită : 
alese ușa din strînga. Nu văzu nici o sonerie : ciocăni discret in 
ușă. De dincolo, se auziseră pașii tirșiți. Apoi ușa se crăpă

— Cu cine doriți ? fu întrebată.
în lumina obscură a palierului, femeia zări fața plăcută a unui 

bărbat trecut de mult de cea de-a doua tinerețe.
— Cu domnul Traian Grigorescu, răspunse.
— Eu sînt...

(VA URMA)
- 148 -



SCiNTEIA TINERETULUI PAGINA 5

(Urmare din pag. 1)

„Cariera didactica — 
Și-a exprimat părerea 
o tînără profesoară. 
LI VIA MUREȘAN —
creează deseori iluzia u- 
nei activități uniforme, 
monotone, în care fiecare 
zi, fiecare oră seamănă 
cu toate celelalte. Un ob
servator atent va consta
ta însă că munca noas
tră este, de fapt, o ascen
siune în spirală într-o 
lume care seamănă me
reu cu ea însăși, dar to
tuși înnoindu-se și îmbo- 
gățindu-se în cunoștințe 
și experiență. Viata de 
toate zilele în această 
explorare a necunoscutu
lui, în care fiecare zi 
înseamnă un pas înainte, 
ne leagă prin mii de fire 
de profesiunea noastră. 
Cei care fug de ea — în
seamnă că n-o cunosc, că 
nu i-au gustat fiarmecul". 
Nenumărate argumente 
pot fi găsite în sprijinul 
acestei afirmații. Mulți 
dintre tinerii absolvenți 
care au urcat la catedre
le satului ne-au mărturi
sit că la început au avut 
o reținere : îi speria fap
tul că vor profesa în- 
tr-un sat, departe de o- 
rașul studenției lor, de 
viața culturală și științi
fică care pulsează . în- 
tr-un centru universitar. 
Debutul la catedră le-a 
prilejuit însă o descope
rire stimulatorie : anu- , 
me, că școala generală, 
îndeosebi, este mediul fi
resc al dezvoltării pasi
unii pentru învățătură —
— ca pepiniera . pentru 
plantele de soi. Ei au în
țeles rolul lor social, a- 
cela de „grădinari" che
mați să selecteze talen
tele, să îndrume zboruri 
inițiale. Oare nu tocmai 
o asemenea descoperire 
l-a legat de locul de 
muncă pe Mircea Opriță, 
profesor de limba și li
teratura română la Școa
la generală din Dăbîca ? 
Oare nu tocmai o aseme
nea descoperire a înflă
cărat pasiunea pentru 
mutica la catedră a unor 
tineri ca Eugen Pletea,

la Școala gene
rală din Gherla. Margare
ta Stănescu. profesoară 
de matematică la Școala 
generală din Cărpiniștea, 
Enache Bălăceanu. profe
sor de fizică la Școala ge
nerală din Puiești ? Iubiți 
de săteni pentru conștiin
ciozitatea cu care își ono
rează profesiunea, pentru 
munca lor onestă, reali
zarea personalității aces
tor tineri profesori, afir
marea, este legată de 
străduința de a pune în 
valoare cunoștințele, pri
ceperea și energia lor.

„PĂSĂRILE ’ 

CĂLĂTOARE" 

ALE ȘCOLII 

VIN TOAMNA 

Șl PLEACĂ VARA 

Toamna, păsările călă
toare pornesc în zbor 
spre țările calde. Copiii 
le conduc cu priviri tris
te. îi încearcă un senti
ment de nostalgie. Știu 
că încep ploile, că „vre
mea urîtă“ îi va închide 
în casă. Pentru ei, mo
mentul plecării păsări
lor călătoare marchează 
despărțirea de jocul în 
aer liber, de soare, de 
apă...

Copiii mari, elevii șco
lii generale retrăiesc a- 
semenea momente triste, 
de nostalgie, cînd află că 
un profesor pe care l-au 
îndrăgit părăsește școala. 
Despărțirea de profesor 
înseamnă pentru ei des
părțirea de lumea de idei 
și sentimente pe care a- 
cesta a adus-o în clasă. 
Poate că datorită lui au 
îndrăgit matematica, sau 
fizica, sau istoria, poate 
că de la el au desprins 
pasiunea pentru litera
tură, pentru artă, cu
riozitatea științifică. Și 
așa, deodată, deși ar mai 
avea de parcurs îm
preună, pînă la absolvi
rea școlii, doi sau trei 
ani, profesorul îi pără
sește... Cazul nu este izo
lat și nici închipuit. Iar 
consecințele depășesc 
tristețea, nostalgia copii
lor, ele sînt mult mai 
grave, au implicații în 
pregătirea pentru profe
sie și pentru viață a ele
vilor. Numeroși oameni 
de știință, pedagogi cu 
experiență au subliniat 
în repetate rînduri că o 
cauză hotărîtoare în pre
gătirea slabă a unor e- 
levi, îndeosebi la mate
matică și fizică, o con
stituie faptul că aceștia 
încep în clasa a cincea 
studiul disciplinei respec
tive cu un profesor, îl 
continuă în clasele a șa
sea și a șaptea cu alt pro
fesor și îl încheie în clasa 
a opta cu un al treilea. A- 
ceastă stare de fapt se face 
simțită mai ales în șco
lile sătești. Aici nume
roși profesori sosesc 
toamna cu gîndul că vor 
sta pînă în vară, deci un 
singur an școlar, după 
care vor face o cerere 
de transfer, în baza că
reia — dacă „norocul" le 
va surîde — vor fi mu
tați la o altă școală. în 
lumea școlii, transferul 
a devenit un fenomen de 
masă. Mii de profesori
— specialiști în cazul că
rora rezultatele frumoa
se. afirmarea în profe
ți une depind într-o mare

mășură de stabilitatea la 
locul de muncă — cer 
tocmai schimbarea locu
lui de muncă. De obicei, 
cele mal multe cereri nu 
sînt aprobate, fiind neîn
temeiate. în unele cazuri 
nu este posibilă o rezol
vare favorabilă. Pe un 
număr de cereri se în
scrie însă mențiunea: 
„aprobat". Numai în ju
dețul Cluj au cerut trans
ferul, la sfîrșitul acestui 
an școlar 2186 de cadre 
didactice ; 544 de cereri 
au fost aprobate. O în
trebare își face loc: De 
ce solicită transferul un 
număr atît de mare de 
profesori ? Am răsfoit 
cererile de transfer și 
am constatat că unele 
motive sînt întemeiate : 
„apropierea de soț (so
ție)" ; „apropierea de pă
rinți". în ceea ce priveș
te acest al doilea motiv 
de transfer — „apropie
rea de părinți" — cre
dem însă că el ar putea 
fi înlăturat încă din mo
mentul repartizării, prin 
numirea absolventului la 
o școală din satul natal 
sau din apropierea aces
tuia. Se știe doar că aici 
familia îi poate asigura 
tînărului profesor caza; 
rea și masa în cele mai 
bune condiții. Apoi rela
țiile cu oamenii în mij
locul cărora s-a născut 
și a crescut determină 
stabilirea sa în școală ; 
dorința de a-și cîștiga 
stima și aprecierea con
sătenilor săi îl vor mobi
liza la o muncă sîrguin- 
cioasă. De ce atunci re
gulamentul de reparti
zare nu acordă prioritate 
absolvenților care solici
tă un post în satul na
tal ?...

Răsfoind cererile de 
transfer ale cadrelor di
dactice din județul Cluj 
am desprins și un alt 
aspect cu adinei semnifi
cații în lumea școlii. Ca
riera didactică este îm
brățișată mai ales de că
tre fete. Cunoaștem fa
cultăți — acestea sînt 
facultățile care pregă
tesc profesori — unde 
numărul fetelor se în
scrie în procente de 70 
pînă la 90 la sută. E fi
resc ca această proporție 
să fie păstrată și mai 
tîrziu, după absolvirea

cu personalități din lu
mea științei și culturii, 
înființarea de formații 
artistice (îndeosebi echi
pe de teatru) ale intelec
tualilor etc., etc.

ARTA DE

A FI PROFESOR

Se spune că într-o zi, 
un pacient s-a prezentat 
la un doctor celebru din 
Paris, plîngîndu-i-se de o 
mare deprimare sufle
tească. „Cazul într-ade- 
văr e grav, a spus docto
rul, dar totuși, există un 
remediu, du-te în fiecare 
seară la Comedia italiană, 
ai să vezi acolo pe cele
brul comic Biancolelli, 
veselia lui este irezisti
bilă, are să te cuce
rească". — „Vai, răspunse 
pacientul, văd că sufe
rința mea e incurabilă : 
Eu sînt Biancolelli"... 
Poate că și profesorul, a- 
semenea vestitutului co
mic, trăiește, uneori, 
momente de tristețe, 
de deprimare sufle
tească. Sala de clasă tre
buie să fie însă pentru el 
o scenă care să-1 prezinte 
mereu bine dispus. „In 
fața elevilor — și-a expri
mat opinia un tînăr pro
fesor din Cehu-Silvaniei, 
Pompiliu Bîrlea, directo
rul Scolii profesionale de 
mecanici agricoli — tre
buie să fii mereu opti
mist, și să le transmiți 
optimismul tău ; să fii 
mereu vesel, și să Ie 
transmiți veselia ta : să 
fii pasionat de știință, de 
artă, de literatură, și să 
Ie transmiți elevilor a- 
ceastă pasiune. Numai așa 
cuvintele profesorului, 
ideile profesorului, senti
mentele profesorului gă
sesc calea deschisă spre 
sufletul elevilor"...

Educația nu se predă 
ca un curs de istorie ori 
algebră. Educația este 
ceva mai subtil, mai in
tim, mai pătrunzător. Ea 
vorbește și minții, și su
fletului. De aceea i se 
cere profesorului să fie 
nu un simplu actor — ci 
artist, profund serios, 
adînc înțelegător al vieții, 
călător neobosit în pro-

tineri viața Ie-a cerut să 
fie ei promotorii noului, 
ai unor metode pedago
gice moderne, să fie ei 
aceea care să „forțeze" 
închegarea unui corp pro
fesional în care elevii să 
găsească modele de viață 
și de comportare. La 
Școala generală din Sălă- 
țig (județul Zalău), la 
Liceul din Cehu-Silvaniei 
absolvenții veniți de pe 
băncile facultății și-au 
făcut un titlu de mîndrie 
din a fi adus cu ei un 
aer proaspăt, un stil mo
dern de activitate peda
gogică care urmărește nu 
să îngrămădească în min
țile elevilor o mare canti
tate de cunoștințe, ci să 
le dezvolte o mare putere 
de a învăța ; nu să for
meze tineri saturați de 
știință, ci însetați de ea. 
Aceasta și este, de fapt, 
o primă îndatorire socială 
a tînărului intelectual.

TINEREȚEA

REFUZĂ

CHINGILE

TUTELEI

Timpul este „elastic" și 
dimensiunile lui depind 
în întregime de faptele, 
evenimentele și preface
rile cu care îl umple 
omul. Cînd schimbările 
sînt neînsemnate, timpul 
se scurge încet, dar cînd 
viața e plină de întîmplări 
zilele zboară ca fulgerul... 
Firește, tînărul profesor, 
venit într-un liceu de pe 
băncile facultății, nu va 
suporta să ducă o viață 
monotonă, să desfășoare 
o activitate care să-i uni
formizeze preocupările, 
urmărind plictisit scur
gerea timpului. Orice 
tînăr absolvent știe că în 
profesia lui condiția afir
mării ține de valoare. Iar 
valoarea— ca expresie și 
unitate de măsură a ac
tului creator — urcă, nu 
odată, în drumul spre 
afirmare, treptele perfec
ționării, asupra căreia 
vocația și munca au in-

colaborarea dintre con
ducere și tinerii profesori 
îmbracă forma tutelării, 
sistemul de educație pro
movat într-un asemenea 
colectiv devine inefi
cient...

Cititorul 
VASILE DARABAN 

din Sălaj ar vrea 
să cunoască:

1

„VALOAREA

NU AȘTEAPTĂ

CA ViRSTA

S-O MĂSOARE"

J

SATISFACT1I1E Șl DECEPUIU
IIE li IIT U l UI IN
CARIERA DIDACTICA
facultății, în satele unde 
funcționează școli gene
rale. La Tritenii de Sus, 
de pildă, la Poiana Frații 
și în alte numeroase școli 
din județul Cluj corpul 
didactic este alcătuit nu
mai din tinere profesoa
re sau învățătoare, absol
vente de un an sau doi ale 
facultății sau liceului pe
dagogic. Faptul nu consti
tuie un amănunt neglija
bil. Notăm aici confe
siunile unei tinere pro
fesoare de limbă și lite
ratură română. „Dimi
neața, la școală — ne 
spunea — trăiesc momen
te de mare satisfacție : 
am elevi isteți, care pri
cep repede, curiozitatea 
lor mă îndeamnă mereu 
la o foarte atentă pregă
tire. După-amiaza citesc, 
mă întâlnesc cu membrii 
cercului de artă drama
tică sau ai cercului de 
literatură. Timpul se 
scurge plăcut și util... 
Dar vine seara, cînd anii 
romantici ai studenției, 
cu balurile și carnavalu
rile, cu iubirile, cu sim
pozioanele științifice și 
culturale, cu festivalurile 
de artă — îți răscolesc 
frumoase amintiri. în 
schimbul lor ai acum te
levizorul, vizita unei co
lege sau sărbătoarea pri
lejuită de aniversarea zi
lei de naștere a gaz
dei...". Orice intelectuală, 
mai ales cînd trăiește 
vîrsta tinereții, simte ne
voia unui anturaj agrea
bil, dorește să cunoască 
tineri cu care să se în- 
tîlnească pe același plan 
spiritual, să se regăseas
că în lumea lor de idei, 
de preocupări și • de sen
timente. Atunci cînd sa
tul nu-i oferă cadrul 
realizării acestor aspira
ții, consecința va fi eva
darea : naveta, transfe
rul ori părăsirea postu
lui. Edificator este faptul 
că dintre cele 2186 de 
cereri de transfer cîte 
s-au făcut în județul 
Cluj, peste 80 la sută sînt 
semnate de tinere profe
soare sau învățătoare. 
Ce-i de făcut ? Remediul 
este unul singur : crea
rea unei ambianțe foarte 
plăcute, care să ofere ti
nerilor intelectuali din 
sate prilejul să se întîl- 
nească, să se cunoască, 
să petreacă împreună. 
Dar nici la Cluj, nici la 
Zalău comitetele jude
țene ale U.T.C. nu mani
festă preocupări în aceas
tă privință. Exista odată 
tradiția unor baluri ale 
intelectualilor — organi
zate pe centre de comu
ne. N-ar fi rău să se 
reia această tradiție, însă 
în contextul unor foarte 
serioase preocupări care 
să aibă în vedere iniție
rea unor cercuri de dis-

funzimile sufletului ome
nesc. Am cunoscut nume
roși tineri, aflați în pri
mul sau al doilea an al 
carierei didactice, care în 
acest fel și-au înțeles pro
fesia și s-au apropiat de 
ea cu sentimentul răs
punderii, nu cu conchetă- 
rie. La Liceul din Șimleul 
Silvaniei un colectiv de 
tineri profesori se stră
duiește. cu rezultate me
ritorii, să creeze ambian
ța în care să se dezvolte 
în școală o viață culturală 
bogată și interesantă, 
concepută cu inteligență. 
Este de reținut sprijinul 
pe care tinerii profesori 
l-au dat organizației 
U.T.C din liceu în gă
sirea unor mijloace efi
ciente de a cunoaște pre
ocupările și pasiunile ele
vilor, felul lor de a gîndi. 
Am putut să constatăm — 
spre mîndria profesorilor 
și organizației U.T.C. — 
că elevii liceului din Șim
leul Silvaniei alcătuiesc o 
colectivitate bine infor
mată, plină de curiozitate 
și personalitate, neaccep- 
tînd tendințele uniformi
zatoare în organizarea 
timpului liber... Nimic nu 
se înregistrează în creerul 
elevului și nu se leagă 
organic făi*ă o cheltuială 
de energie și fără o struc
tură capabilă să reflecte, 
pe de o parte lumea în 
imensa ei varietate și 
frumusețe, iar pe de altă 
parte, să desăvîrșească și 
să exprime posibilitățile 
personalității. Prin defi
niție, personalitatea ele
vului este în devenire ; 
caracterul dinamic al 
acestui proces de formare 
a personalității elevului 
este imprimat întotdeauna 
de profesor. Iată cum 
aici, la Liceul din Șimleul 
Silvaniei, pregătirea te
meinică a fiecărui profe
sor, obiectivitatea în a- 
precierea cunoștințelor e- 
levilor (nedreptatea este 
un prost serviciu adus 
educației) ; punctualitatea 
exemplară, ținuta, modul 
de transmitere a cunoș
tințelor au devenit factori 
educativi de primă im
portanță. Nu însă peste 
tot absolventul poate găsi 
un asemenea colectiv di
dactic gata format, nu 
peste tot poate întîlni cli
matul spiritual care să 
promoveze concepția că 
profesorul trebuie să cu
noască amănunțit datele 
disciplinii sale, dar încă 
ceva mai mult : să vadă 
în ele normele generale 
de orientare, să înțeleagă 
și să simtă direct. în fap
tele ce le studiază, viața ; 
că profesorul, pe lîngă 
spirit ascuțit de analiză 
și sinteză — trebuie să 
aibă și „gust", și o mare 
putere de a se face sim
patizat și iubit de elevi. 
Nu este mereu posibil ca 
unii să netezească dru-

cuții științifice sau cui- mul, iar alții să pășească 
tural-artistice, întîlniripe el. Multor profesori '

fluență decisivă. La Li
ceul agricol din Șimleul 
Silvaniei am cunoscut 
tineri profesori care și-au 
afirmat personalitatea 
încă din primul an de 
activitate didactică. O 
personalitate alcătuită din 
tot ceea ce aceștia au 
acumulat ca oameni și ca 
pedagogi. Sînt încă tineri, 
nimic de zis, și mai au 
de învățat de la colegii 
mai vîrstnici, de la fac
torii învestiți cu respon
sabilități în conducerea 
activității liceului. Fără 
îndoială, experiența do- 
bîndită de directorul li
ceului poate constitui un 
îndreptar prețios pentru 
tinerii profesori. De aici 
însă și pînă la amestecul 
supărător în activitatea 
de instrucție și de educa
ție pe care o desfășoară 
tinerii profesori e o cale 
lungă. Ce rost au aceste 
tendințe de tutelare, care 
știrbesc atît personalita
tea, cit și prestigiul pro
fesorilor tineri. Directorul 
n-ar trebui să intervină 
pentru a se substitui ini
țiativei individuale — ci 
numai ca să întărească 
această inițiativă și s-o 
facă astfel efectivă. în
cercarea de a-i determina 
pe tinerii profesori să se 
miște numai după indica
țiile conducerii tinde mai 
mult să încurajeze înce
tarea sforțărilor indivi
duale. E regretabil că un 
pedagog căruia i s-a în
credințat conducerea unui 
liceu s-a dovedit a fi 
adeptul unui sistem de 
educație în care toate 
mecanismele, toate com
partimentele să fie diri
jate din biroul său. El 
este singurul care are 
dreptul să gîndească, sin
gurul care are dreptul să 
ia inițiative. Munca edu
cativă a profesorilor este 
concepută în cancelaria 
directorului, activitatea 
organizației U.T.C. este 
concepută în cancelaria 
directorului... La orice 
idee care nu-i aparține, 
la orice propunere care 
nu-i aparține — răspun
de : „Nu !“ în liceu dom
nește o atmosferă de 
cazarmă — în care domi
nante sînt o disciplină de 
fier, rezultatele foarte 
slabe la învățătură și un 
orizont cultural îngrijo
rător de îngust. Dar în
grijorător mai este și alt
ceva : faptul că acești 
oameni tineri, profesorii, 
specialiști cu pregătire 
superioară, se complac în 
această situație comodă 
de simpli executanți. Pro
babil câ Ia Liceul agricol 
din Șimleul Silvaniei 
lucrurile vor lua un făgaș 
normal. în această pri
vință, autoritățile locale 
au făcut promisiuni fer
me. Am relatat însă acest 
caz pentru a sublinia că 
orj de cîte ori, în munca 
unui colectiv didactic,

— „Reprezentarea* vizua- 
• lă a unei hărți turistice a

Bucureștiului — ne-a spus 
domnia-sa — nu este chiar 

A atît de ușor de făcut. Aceas-
ta, întrucît, Capitala țării 
este un centru turistic com- 

9 plex. îmi propun de aceea 
să vă ofer cîteva date pen- 

• tru soluționarea unei „ad
denda" la harta turistică a 
Capitalei.

A — Cum s-ar putea face, 
după părerea dv., selectarea 
unor trasee pentru vizitator 

@ rii sosiți în București din 
toată țara ?

— Consider că un traseu 
® de primă importanță îl con

stituie muzeele bucurește- 
ne. El se constituie din 

® puncte numeroase printre 
care menționăm : Muzeul 
de istorie a Partidului Co- 

0 munist și a Mișcării revolu
ționare și democratice din 

• România, Muzeul de istorie 
a orașului București (care 
grupează în, 14 săli peste 

• 5 000 piese), Muzeul de artă
al R.S.R. cu două galerii 
principale : Galeria .de artă 

• românească și Galeria de
artă universală. Itinerariul 
muzeistic poate fi conti- 

A nuat la Muzeul Zambaccian 
care posedă o colecție ex

Istoria dovedește că 
descoperirile științifice de 
mare importanță se dato- 
resc tineretului. După 
opinia chimistului german 
Wilhelm Ostwald — care 
pe la începutul acestui 
veac a cercetat biogra
fiile unor iluștri savanți
— în domeniul științelor 
pozitive puterea de crea
ție maximă se manifestă 
mai ales între 25—35 ani. 
Sociologul american De
nis, care a studiat de 
curînd biografiile a 736 
oameni de seamă din do
meniul științelor și arte
lor, a regăsit, în linii mari 
concluziile lui Ostwald. 
Iată constatări de natură 
să stimuleze activitatea 
științifică a tinerilor ab
solvenți repartizați în 
licee sau în școlile 
generale. Ei au în față, 
de altfel, și numeroase 
exemple de mari dascăli
— oameni de știință și 
cultură — care au ilustrat 
catedrele școlii româneș
ti, autori în anii tinereții 
ai unor importante desco
periri științifice sau ai u- 
nor valoroase studii în 
domeniul literaturii... 
Condiții obiective — 
concretizate prin cerin
țele școlii generale de 
a avea profesori foar
te buni — au făcut 
ca numeroși tineri talen- 
tați să-și înceapă cariera 
în școlile sătești. Aseme
nea tineri trebuie însă 
îndrumați către activita
tea de cercetare, 
vădesc preocupări
acest sens, publică lucrări 
în reviste de specialitate, 
s-au înscris la doctorat. 
Desigur, e altceva să fii 
încadrat într-o instituție 
de învățămînt cu solide 
experiențe, unde contac
tul permanent cu perso
nalități importante în 
specialitate se dovedește
a fi cel mai eficient cata-% “ 
lizator pentru activitatea 
științifică a unui tînăr. 
Dar aceasta nu înseamnă 
că absolvenții ce se găsesc 
departe de asemenea in
stituții să renunțe la 
munca de cercetare. Re
partizat la o școală din 
sat, tînărul profesor este 
dator să-i deprindă pe “ 
elevi cu observația și ju
decata clară — astfel ca 
ei să poată căpăta o con
știință inteligentă despre 
faptele și legile naturii : 
să le deștepte un interes @ 
viu pentru idealurile 
omenirii; să-i facă fami
liari cu literatura și isto- A 
ria țării ; să le dea stă- W 
pînire asupra limbii, ca 
instrument de cugetare și 
expresie ; să le dezvolte 
astfel pasiunea pentru 
studiu îneît să-i facă în 
stare să-și sporească cu
noștințele, după ce vor 
absolvi școala, prin pro
priile puteri. Or, expe- A 
riența dovedește că numai “ 
acei profesori cu preocu
pări serioase pentru stu
diu, pentru cercetare fac 
față așa cum se cuvine 
unor asemenea cerințe. 
Progresul cunoașterii u- 
mane este atît de accele
rat, îneît, paralel cu 
„uzura morală" a mași
nilor, se poate vorbi azi 
de „uzura morală" a pre
gătirii în specialitate. Ar 
trebui, de aceea, creat un 
sistem care să stimuleze 
activitatea științifică a 
profesorilor din școlile 
sătești. Primul pas ar fi 
colaborarea între univer
sități și școlile generale ; 
universitățile pot inter
veni eficient prin repre
zentanții lor pentru a sfă- A 
tui, a sprijini și încuraja v 
activitatea tinerilor pro
fesori. Subliniem aici fap- 
tul că la Institutul peda- “ 
gogic de 3 ani din Baia 
Mare, în fiecare an, la 
sesiunile științifice ale ca
drelor didactice, participă 
numeroși savanți — aca
demicieni, membri cores
pondenți ai Academiei, 
doctori docenți — din 
toate universitățile țării. A 
Oare, la rîndul său, In- “ 
stitutul pedagogic din 
Baia Mare nu se simte 
dator să inițieze acțiuni 
prin care să susțină acti
vitatea științifică a pro- 
fesorilor din satele jude- “ 
țului ? Un alt factor sti
mulator ar fi posibilita- 
tea de promovare a pro- 9 
fesorului, de la școala 
generală la liceu sau la 
universitate, pe bază de m 
concurs. Faptul că tînă
rul absolvent nu se va 
mai ști odată pentru tot- gfc 
deauna la țară, l-ar în- “ 
demna, desigur, să stu
dieze, să cerceteze, să se 
pregătească continuu. V

★
Prin actul repartizării 

pentru o anumită școală ® 
(dovadă a grijii statului 
de a asigura fiecărui ab
solvent un loc de muncă A 
potrivit specializării do- 
bîndite în facultate) so
cietatea îi pretinde tînă- £ 
rului profesor să-și achite 
o datorie socială, plecînd a 
acolo unde a fost repar- ™

TURISTICA a bucurestiului?
Răspunde : TTTLTS CILAN, director adjunct 

al Agenției O.N.T. — București.

celentă de pînze impresio
niste franceze semnate de 
Monet, Monier etc. Muzeul 
„Mina Minovici", Muzeul 
Satului — o sinteză a ar- 

,, tei populare românești în
tr-o însumare de bincizeci 
de gospodării țărănești adu
se din toate județele țării. 
Adăugind listei Muzeul de 
istorie naturală „Grigore 
Antipa", Muzeul Militar 
Central, Muzeul de artă 
feudală brîncovenească de 
la Mogoșoaia, am încă sen
zația că nu le-am putut cu
prinde pe toate.

— Nu considerați că pe 
acest traseu există unele re
pere importante care au 
fost vizitate mai puțin pînă 
acum și care pot fi reco
mandate ?

— Desigur. Putem 
Muzeul Tehnic din 
Libertății și Muzeul
turii române — unic 
țară — două obiective de 
mare inedit.

aminti 
Parcul 
litera- 

în

— Bucureștiul a fost gaz
dă multor oameni de artă, 
cultură și știință. Se poate 
merge pe urmele activității 
acestora ?

— Casele memoriale în 
care s-au amenajat muzee 
trebuie să “ ? neapărat pen
tru turist ținta unei dru
meții. Casa memorială Th. 
Aman, Muzeul G. Enescu, 
Muzeul prof. dr. Marinescu, 
Muzeul prof. dr. V. Babeș, 
Casa memorială C. Nottara 
și C. C. Nottara se pot, de 
asemenea, include aici.

— Să trecem acum Ia 
o pagină de istorie contem
porană. Fiind cel mai pu
ternic centru industrial al 
țării, ce oferă Bucureștiul 
turistului ?

— Marile complexe in
dustriale : Uzinele „Grivița 
roșie", Uzinele „23 Au
gust", „Electronica", Uzi
nele „Autobuzul", Uzinele 
„Republica" — sînt tot atî- 
tea centre de interes pen-

tru un eventual traseu „in
dustrial".

— Un Congres al frumu
seții urbane ar putea decre
ta Bucureștiul „oraș al 
parcurilor". Cunoașterea lui, 
pentru un vizitator, ar tre
bui să cuprindă și un drum 
prin oazele naturale. Spre 
ce să-și îndrepte atenția ?

— De la Cișmigiu — care 
este cel mai „bătrîn" parc 
bucureștean — pînă la 
parcurile mai noi — Heră
strău și parcul Republicii, 
sau parcul de la Moșogoaia 
— turiștii au posibilitatea 
să cunoască și această față 
a orașului. Parcul zoologic 
de la Băneasa și Grădina 
Botanică întregesc de fapt 
sumara noastră călătorie.

După ce am descifrat „vi
zual" harta turistică a ora
șului, după ce am reconsti
tuit istoria străzilor și locu
rilor simțim pulsul contem
poran al cetății lui Bucur. 
Și simțim că fiecare punct, 
fiecare nume de pe această 
hartă constituie o invitație 
la drumeție.

NICOLAE DAN
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aeroportul 
bănkasa

L Aeroportul Băneasa. 2. Gara Bă
neasa. 3. Muzeul de artă populară 
„Dr. Minovici". 4. Casa Scînteii. 
5. Pavilionul expoziției economiei 
naționale. 6. Muzeul satului. 7. 
Arcul de triumf. 8. Monumentul 
aviatorilor. 9. Muzeul de istorie 
naturală „Gr. Antipa". 10. Circul. 
11. Gara de Nord. 12. Muzeul 
„George Enescu". 13. Muzeul de 
artă populară. 14. Hotelul șl restau
rantul „Athenle Palace". 1. Oficiul 
național de turism român (O.N.T.).

1C. Hotel Ambasador. 17. Hotel 
Lldo. 18. Sala Dalles. 19. Ateneul 
Român. 20. Teatrul național „I. L. 
Caraglale". 21. Muzeul de artă al 
Republicii Socialiste România. 22. 
Opera. 23. Biserica Crețulescu. 24. 
Tarom. 25. Muzeul de Istorie a 
orașului București. 26. Biserica Sta- 
▼ropoleos. 27. Palatul Poștelor. 28. 
Biserica Radu Vodă. 29. Biserica 
Domnița Bă!așa. 30. Palatul Marii 
Adunări Naționale. 31. Patriarhia. 
32. Căminele studențești „Groză
vești". 33. Hotelul Nord.
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Cititorul
ADRIAN GEOR

GESCU din Tecuci 
întreabă: i SECȚIILE

O recentă Hotărîre a Consiliului de Miniștri precizează no
menclatorul de specialități, durata studiilor și numărul de 
locuri pentru secțiile de subingineri care, conform prevederi
lor noii Legi a invățămîntului, urmează să-și înceapă activi
tatea în anul universitar 1968—1969. Pe această temă, nu
meroși cititori ne-au solicitat lămuriri.

— Care este locul sub- 
inginerului în producție ? 

— Prin această formă de în
vățămînt tehnic superior 

tizat, pentru a transmite pregătiți specialiștii care
mai departe, celor care creze în sectoarele direc
.. ____ — ductive — pe șantiere, m atelie-vin în urma lui, mesajul ț reje de tot fglul ale fabrjCiior __ 
științei de carte. Debutul J--------- —
în cariera didactică prile- A 
juiește numeroase satis
facții, uneori decepții — 
dar atît satisfacțiile cît și 
decepțiile sînt dependente 
direct de tînărul absol
vent, de măsura în care ® 
acesta înțelege și reușește 
să-și afirme plenar poten- ® 
țialul intelectual.
ADRIAN VASILESCU ®

conducînd procesele tehnologice 
pe baza proiectelor executate 
de ingineri. Dar, pentru proiec
tarea unor detalii, subinginerii 
vor putea fi folosiți și în birou
rile de proiectare.

— Unde vor fi școlari
zați acești specialiști ?

— Pentru anul universitar 
1968—1969, numai în cadrul in
stitutelor tehnice de învățămînt 
superior la București, Cluj. Iași, 
Timișoara, Galați. Petroșeni și 
Ploiești, ca secții ale facultăți
lor de profil. în viitorii ani, este

prevăzut ca subinginerii să fie 
pregătiți și în orașele industria
le mari — Hunedoara — Reșița 
— care nu sînt centre universi
tare sau nu au facultăți tehnice 
(Baia Mare).

— Intre ce specialități 
poți opta ? Care este du
rata studiilor ?

în anul universitar 1968—1969 
nomenclatorul de specialități 
este următorul 1. FORAJUL 
SONDELOR ȘI EXPLOATAREA 
ZĂCĂMINTELOR DE PETROL 
ȘI GAZE ; 2. ELECTROMECA
NICĂ PETROLIERĂ ; 3. EX
PLOATĂRI MINIERE ; 4. TO
POGRAFIE MINIERĂ ; 5. TEH
NOLOGIA PRELUCRĂRII LA 
RECE ; 6. ÎNTREȚINERE ȘI RE
PARAȚII AUTO ; 7. ELECTRO
MECANICĂ MINIERĂ : 8. MO- 
RĂRIT — PANIFICAȚIE; 9.

3.

BE SUBINGINERI?

Răspunde : PETRE IONESCU, director în Mi
nisterul Invățămîntului.

INDUSTRII ALIMENTARE EX
TRACTIVE : 10. INDUSTRII A- 
LIMENTARE DE ORIGINĂ A- 
NIMALĂ : 11. INDUSTRII ALI
MENTARE DE ORIGINĂ VE
GETALA : 12. CONSTRUCȚII
CIVILE ȘI INDUSTRIALE : 13. 
INSTALAȚII PENTRU. CON
STRUCȚII ; 14. DRUMURI ȘI 
PODURI 15. CONSTRUCȚII 
ȘI ÎNTREȚINERE FEROVIARĂ; 
16. ELECTROENERGETICĂ ; 17. 
TERMOENERGETICĂ ; 18. MA
ȘINI ȘI UTILAJE PENTRU 
CONSTRUCȚII ; 19. FURNALE 
ȘI OȚELĂRII.

La toate specialitățile durata 
studiilor este de doi ani și jumă
tate cu excepția celor numerota
te cu 8, 9, 10 și 11, unde stu
diile sînt de doi ani. Toate sec
țiile au cursuri de zi. La secțiile 
numerotate cu 3, 5, 6, 7, 12, 13

și 16 vor funcționa și cursuri se
rale, durata lor fiind cu un an 
mai mare decît la zi.

— Care sînt condițiile 
de înscriere ?

— Admiterea la cursurile sec
țiilor de subingineri se va face 
în urma unui concurs, la înce
putul lunii septembrie. Înscrie
rea la acest concurs, disciplinele 
de examen și condițiile de admi
tere sînt aceleași ca și pentru 
învățămîntul superior în gene
ral. Acestea, ca și programele 
de examen pot fi cunoscute din 
broșura „Admiterea în învăță
mîntul superior — 1968". Unele 
simplificări ale programelor (ca
pitolele de calcul integral, 
matematică, spre exemplu) 
fi comunicate prin afișe, la 
diul facultăților.

la 
vot
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Androcles
îl aduseseră între șutiți și-1 

trintiră în fața stăpînului.
— Androcles, îl întrebă 

stăpînul, de ce ai fugit ?
— Pentru că nu-mi placi.
— Dar tu ești sclav. Știi că 

te pot ucide ?
— Știu.
— Am să te ucid ! spuse 

stăpînul.
Androcles fu dus în Coli- 

seu. Și aerul îngheță : din 
cuștile de fier săriră, în are
nă. patruzeci de tigri.

Și se culcară toți la picioa
rele lui.

Și Androcles plecă, în 
triumf, cu ei, prin oraș, fără 
să știe că va fi ucis de un 
țînțar.

SATIRĂ • UMOR «SATIRĂ

Cînd U mâi invităm pe prie
tenii noștri, adoratule ? Abia 
aștept să fac un pas-de-deu^ 
cu tine.

Jenat, prințul își drese gla
sul :

— Hm! Da... Hm! Eu...
Adică noi... Adică tu și cu 
mine...

— Curaj, nobile învingător
al vrăjitorului și unic stăpin 
al inimii mele! Rostește-ți

◄◄◄

Unul, cioplind piatra, scoa
se aur, iar celălalt aer.

Cerură și alte pietre și pri
mul. dăltuind-o, ajunse la 
aur, cel dc al doilea la aer. 
Apoi alte două și se-ntimpl& 
la fel.

Și tot așa, vreo cîțiva ani 
la rînd.

Sigur, a fost vorba de is
cusință.

Dar și de cel care împărțea 
pietrele.

După ce se mărită cu prințul 
a cărui vitejească dragoste ii 
redase înfățișare umană, O- 
dette, ex-lebăda albă, avu o 
surpriză dezagreabilă: soțul 
nu era nici pe departe atit de 
bogat cum își închipuise. 
Somptuoasele candelabre de 
la curte, elegantele veșminte 
ale doamnelor de onoare, 
ceaprazurile de aur ale cava
lerilor. dulcile lăute și harfe 
ale muzicanților — totul nu 
era decit decorurile și recu
zita teatrului de operă. Nici 
măcar bufonul nu era slujba
șul prințului, ci salariatul a- 
celuiași colectiv, încadrat ca 
balerin-corifeu, categoria a 
Il-a.

Dezamăgirea fu brutală, dar 
cu mindria caracteristică unei 
foste regine a păsărilor, Odette 
nu lăsă să se vadă nimic. 
Fruntea ei rămase la fel de 
senină. Zimbetul la fel de fer
mecător, mersul la fel de 
grațios și gesturile la fel de 
aeriene. Numai tematica dis
cuțiilor conjugale se modi
fică nițeluș.

— De cinci zile n-am mai 
dat nici un bal, susură ea 
galeș într-o dimineață, flutu- 
rîndu-și mina ca o aripioară.

Atunci nu ne rămtne decit să 
avem multi, multi.■■ cum se 
cheamă ? A, da ! Mulți bani. 
Ce trebuie să facem 
asta ?

— Să muncim 1
Ochii Odettei, care 

erau cei mai mari pe 
de o sută de leghe in jurul 
castelului, se dublară:

— Să ce ?
— Să muncim, draga mea.

pentru

și așa 
o rază

M-am obișnuit cu penele de 
pe vremea cînd eram lebădă. 
Dar acum m-aș mulțumi și 
cu o blană. Nu mi-ar sta rău 
un astrahan negru. De alb 
m-am săturat pe toată viața. 
Ce zici 7

— Sigur! confirmă prințul, 
în nici un caz alb.

— Dragostea mea! ginguri 
ea ca o fostă turturică. Cînd 
mi-o aduci 7

Soția sa tl fulgeri cu

▲ ▲▲▲▲▲▲

POST SCRTPTVM LA...

LACUL LEBEDELOR
gîndul fără înconjur.

Astfel stimulat, prințul nu 
se mai codi și spuse de-a 
dreptul:

— N-avem parale!
Un frison străbătu trupul 

diafan al Odettei:
— Parale 7 Vai, ce cuvînt 

oribil! Ce înseamnă parale 7 
Nu cumva acele discuri turtite 
și galbene pe care voi, oame
nii, vă tot străduiți să le a- 
dunați 7

— Exact! rise prințul, cam 
încurcat. Fără acele discuri 
turtite și galbene, cum le zici 
tu — fără bani, cum le zic 
eu — nu putem face nimic.

— Minunat! bătu din palme 
Odette. Simplu și limpede.

de Nicolae Minei

Uite, eu de pildă, o să plec la 
vînătoare. Sper să-mi pice 
ceva iepuri. O parte îi mîncăm 
noi, restul îi vindem la 
piață. Sau tu, de pildă...

— A, nu, nu, te rog ! Fără 
pilde cu mine în privința 
asta.

în vocea ei — de obicei 
dulce ca mierea — picura
seră parcă vreo doi-trei 
stropi de lămîie. Umerii săi 
rotunzi, de culoarea sidefului, 
se înfiorară.

— Mi-e frig / seinei ea.

— Ce să-ți aduc 7
— Blana de astrahan.
El vru să răspundă, se răz- 

gindi și ridică din umeri.
— Cum 7 întrebă Odette. 

Nici pentru un fleac ca ăsta 
nu ai... 
bani ?

— Nu, 
trist. Ai 
cam pîrlit, draga mea.

Odette strînse din buze :
— Ah, Doamne! Și mie 

groaznic de rece! Fii bun și 
adu-mi un pahar de șam
panie. Poate mă mai încăl
zesc.

— Șampanie nu mai e, 
spuse el rușinat. Nu vrei o 
apă minerală 7 Sau un suc 7

cum le spune 7...

șopti el, 
dat peste

zimbind 
un prinț

privire de fostă vulturoaică:
— Ascultă, domnule, pentru^ 

ce te-ai ținut de capul meu ? 
Pentru ce nu m-ai lăsat să 
rămîn lebădă ? Trăiam într- 
adevăr ca o prințesă. Vrăjito- 
rul îmi îndeplinea toate do-^ 
rințele. Ei da, ce te miri așa ? 
El n-ar fi ridicat din umeri 
dacă i-aș fi cerut o blană sau 
un pahar de șampanie. El n-ar^ 
fi făcut nazuri, dacă aș fi vrut 
să dau un bal. El nu mi-ar fi 
vorbit de... ăștia... de bani. Și^ 
știi de ce ? Pentru că mă 
iubea... Da, da, mă iubea. Era-^ 
gelos, de aceea mă prefăcuse 
in lebădă. Nu voia să-mi vadâ^ 
nimeni nici măcar chipul. Ție, 
in schimb, puțin iți pasă dacă 
n-am ce pune pe mine și ies^ 
dezbrăcată în lume... Da, vră- 
jitorul mă iubea. Și ce dacă^ 
era cu cîțiva ani mai în virstă 
ca tine ? Era un bărbat foarte 
bine, foarte distins, un veri- 
tabil gentleman. Dar tu ai 
tăbărît pe el ca un huligan^ 
și... De ce te-ai însurat, dacă 
n-ai cu ce ține o nevaută 7

Prințul o ascultă în tăcere. 
Și in timp ce ea vorbea, din 
ce in ce mai tare, din ce în 
ce mai indignată, el se gîndea : 
„Cine-ar fi bănuit, așa ceva 
partea unei gingașe lebede 7... 
Stai, stai... Poate că mi 
părut mie. Miop cum sînt, 
n-oi fi văzut bine. La urma 
urmelor, ——-
mult între ele... E atît 
ușor să confunzi o lebădă 
o gîscă r.

cuc uiriK. ui mu

seamănă destul de
de
cu
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k In Ura) nportacRa atnopta «i notamat KaMn
t«r(orM«rfi alarmurt. Nici un fel <b colaborare. Incbia 
muțenie impenetrabilă asistentul nu respecta în en
maestrul sfiu decît normele’ elementare de cdvflltate obljgafyrft. 
Se întîlneau întlmpdător p« scară și schimbau, glacial, ctteva 
fraze convenționale, plate.

Profesorul Katta observase de mult că In psihologia discipolu
lui său intervenise o alterare profundă. Se ferea însă să ceară 
explicații. Adversar al confidențelor silite, aștepta, resemnat, ca 
Stropha să facă primul pas, încredințat că ora mărturisirilor nu 
era îndepărtată.

Dar fiindcă Stropha continua să-și Învăluia taina în eeA mal 
adînc mister — și nu văd în formulare nici un fel de pleonasm 
— excedat, într-o zi Katta îl atacă fără avertisment:

— Ce e cji dumneata. Stropha ?
— Nimic, maestre.
— Ce înseamnă cuvîntul ăsta : „nimicT* Ce semnificație are? 
Nu spune mare lucru, avînd în același timp, darul să acopere

un univers de secrete. Spui „nimic* șl afirmi „tottfl*. Șl totuși ce 
se petrece cu dumneata ? Te privesc, stupefiat, șd nu te recunoec.

— De ce, maestre ?
— Indiferent, absent, abstras de la orice preocupare con

cretă, mă întreb, Sropha, dacă nu ești bolnav.
— Nu sînt, maestre.
— Atunci ești îndrăgostit. Singura explicație.
Și fiindcă Stropha tăcea elocvent, un zîmbet infernal, de vic-

Aventurile profesorului
KO

și ale asistentului
său

de AUREL BARANGA

de noapte

RAȚELE

cap. 
„Ai

epecTUATe oe heSpeciaustul

SOLUȚII... ADIȚIONALEDiscipolul

— Ai auzit ? îl întrebă, la 
miez de noapte, liliacul, pe 
celălalt, lipindu-și aripile ge
latinoase de căpriori. Ai au
zit că vine Ziua ?

— Cînd ? se înfiora 
lalt.

— Spre zori.
— Trebuie să vorbim 

Bufnita, spuse calm celălalt.
Și zburară pe sub acoperi

șuri și ieșiră la scorbură și 
mai încolo, pe o saleă arsă, 
o găsiră.

— Trebuie să vorbim cu 
Luna — își făcu Bufnita un 
calcul. Plecăm' toți trei.

Și plecară.
Pe drum întîlniră Soarele 

care-î orbii.

— Nimic nu este Materia. 
Noi n-o putem nici vedea, 
nici pipăi.

— Dar banca ? Se ridică 
elevul. Dar becul ? Dar co
pacul ?

— Nu sînt Materia ci for
me ale ei. Eu însumi sînt o 
formă a materiei.

— O formă ?
— Da, o formă în mișcare. 
Curînd profesorul muri.
— Ai grijă cum explici, mai 

spuse el elevului. Mîine vei 
fi profesor.

— Materia nu există ! ex
plică elevul.

Desene de
GH. SASARMAN
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Un cîrd de rațe au avut 
într-o bună dimineață o șe
dință operativă pe baltă. La 
ordinea de zi un singur punct: 
„Cum să intrăm și noi, rațele, 
în istorie ?“. Ședința era vre- 
zidată de Măcăilă, mai marele 
rațelor care în cuvîntul său a 
spus printre altele : „în fond 
care este deosebirea între noi 
rațele și ele gîștele ? Aproape 
nici una. Au ele picioare in 
formă de vîsle ? Au / Avem 
și noi ? Avem. Au ele fulgi, 
avem și noi. Au ele cioc, 
avem și noi. Și ele au cap, 
dar și noi avem cap. Și maz 
e ceva in materie de 
Niciodată nu se spune ;
cap de rață0, ci „Ai cap de 
giscă“. De aici rezultă că ele 
sint incomparabil mai puțin 
pregătite decît noi, ca să nu 
folosesc o expresie mai tare0 
,.E, și atunci ele de ce să intre 
in istorie ? Pentru că au sal
vat Capitoliul ? Și mă rog

general ușor, mai greu cu li
vratul : în cazul nostru, cu 
ridicatul. S-au făcut rațele 
bune de... varză dar între
prinderea de valorificare tace 
chitic. Trimit cei de la I.A.S. 
delegați, trimit copane, ca să 
justifice că rațele sînt numai 
bune de sacrificat, ceilalți 
nimic. Si așa, două trimestre, 
8555 rațe se bălăceau în 
apă cu toate că le bătuse de 
mult ceasul din urmă. Discu
ții peste discuții: „Luați fra
ților rațele0. ..Nu le luăm 
nene, ce să facem noi cu ele0. 
„Păi n-ați vrut rațe „Am 
vrut, dar nu mai vrem0. „Și 
ce să facem cu ele „Mîn- 
cați-le !“. „Dacă nu înțelegeți 
de vorbă bună, vă dăm la Ar
bitrajul de stat și pe deasupra 
vă punem să plătiți 80 786 lei. 
sume ce reprezintă furajarea 
rațelor, deplasarea delegaților. 
onorariul apărătorilor etc0.

începe procesul, încep ple-
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CUM AU

INTRAT

ÎN ISTORIE

frumos ce făcut 7
Qîgiit. Ei și ? Ce noi nu știm 
să măcăim „De acord, să 
intrăm in istorie, dar cum ?“. 
întrebă Măcăneața care nu 
făcea decît un ou pe lună și 
ăla cu coaja moale. „Să mă
căim /“ sări cineva cu... ciocul. 
„Nu mai ține măcăitul, tre
buie fapte0.

Si pină la urmă s-a găsit 
soluția cea mai bună, chiar 
dacă această soluție a fost 
rodul gîndirii unor capete de 
rată. Ău intrat fiecare in cîte 
un ou și au fost transportate 
la o întreprindere agricolă de 
stat. Puse la incubator, din 
oua au- ieșit, cum e și firesc, 
rățuști. care rățuști. prin hră- 
nire rațională s-au transfor 
mat in rațe. Și dacă rațele se 
fac mari, ce să facă I.A.S.-ul 
cu ele ? Trebuie să le livreze, 
că doar nu Le-o creste pînă 
vor muri de adinei bătrîneți. 
Deci trebuie livrate pieții. Dar 
vină la piață trebuie încheiat 
un contract cu întreprinderea 
de valorificare a legumelor și t
fructelor (de cînd au ajuns 
rațele legume și fructe, greu 
de vreclzat).

Contractele se aranjează în

doariile pro și contra. Cînd 
vin la judecată, dialogul între 
salariații tribunalului și îm
pricinați e foarte scurt: 
„Dumneavoastră cu ce pro- 
problemă ?u. „Cu rațele, to
varășe0.

Pînă la urmă s-a ajuns la 
concluzia că rațele trebuie 
ridicate. „Luăm — au zis to
varășii de la I.V.L.F. — dar 
nu pe toate. Două și tot vă 
mai lăsăm !u. „Lăsați-le și noi 
iar vă chemăm la Arbitraj0. 
Și iar proces. Și de fiecare 
dată, deplasările, diurna și 
alte cheltuieli „productive0 
costă aproape... 10 rațe. Și în 
timp ce la tribunal se discută, 
pe lac rațele își sărbătoresc 
victoria intrării în istorie. 
Capete de rață...

GH. NEAGU

P.S. Orice asemănare cu cele 
petrecute între întreprinderea 
de stat Cetate și întreprinde
rea de valorificare a legume
lor și fructelor (și a rațelor) 
din Craiova, este absolut... 
intenționată.

(După o scrisoare a cores
pondentului voluntar CAROL 
BORA).

torie, înflori în ochii îavantulul, «emn peremptoriu că descope
rise cauza gravei tulburări ce chinuia sufletul asistentului său.

— Vasăzică. sîntem — întrebulnță în chip ironic plurarul —
îndrăgostiți. *

— De cine, Stropha ? De o femeie ?
— Evident, replică, nu fără o ușoară maliție în glas, asistentul.
— Tînără ? continuă Katta interogatoriul.
— Da.
— Frumoasă ?
— Da.
— Cum o cheamă ?
— Eterna.
—• Frumos nume, îl rețin. Cîte kilograme ? 
întrebarea căzu ca o piatră menită să tulbure toate apele.
— Nu știu, maestre. E o chestiune importantă ?
— Pentru cele pe care vreau să ți le spun, esențială. Și, după 

ce făcu pauza lui obișnuită, sortită să sporească interesul celor 
ce urmau, Katta se explică :

— Dragul meu Stropha, iartă-mă dacă mă văd obligat, încă o 
dată, la o acțiune de DEMITIZARE. De altminteri, tot ce am în
treprins mai fundamental în ultimii ani n-a fost decît în cadrul 
acestei opere de demitizare. Demitizez, Stropha. și e singura 
funcție căreia îi recunosc azi o valoare absolută. Să revin, însă, 
la dumneata. Ești deci. îndrăgostit. Las la o parte faptul că orice 
iubire e un fenomen de intoxicare intelectuală, o boală a creie
rului, analcagă oricărei maladii organice. Nu mai insist asupra 
acestor aspecte, fiind îndeobște, cunoscute. Despre altceva vreau 
să-ți vorbesc. Te-am întrebat adineaori cîte kilograme are iubi
ta dumitale, Eterna. Nu știi să-mi răspunzi. Să presupunem, de 
dragul demonstrației, că are cincizeci, Te-ai întrebat vreodată 
din ce se compun aceste cincizeci de kilograme, din ce e făcută, 
organic și concret, dragostea dumitale. Stropha ? Să-ți spun eu. 
Din oxigen, din hidrogen și din carbon în părți egale.

Dacă despre oxigen și despre hidrogen nu mai văd necesitatea 
să insist, noțiunile fiindu-ți — sper — suficient de familiare, la- 
să-mă să întîrzii o clipă, asupra carbonului.

— Maestre...
— N-am terminat. Deci o treime din iubita dumitale, din fe

meia pe care o adori, nu reprezintă, efectiv și controlabil, decît 
cincisprezece kilograme de cărbune. Atit și nimic mai mult. 
Cincisprezece kilograme de fum condensat cărora le declari dra
goste, pentru care suferi, plîngi, te zbuciumi, nu dormi noaptea, 
slăbești și te gîndești la sinucidere. Cincisprezece kilograme de 
cărbune cărora le trimiți flori, scrisori pentru care stai în col
țul străzii, în ploaie gelos că a întîrziat, fericit c-a venit, exal
tat c-a zîmbit, exasperat c-a plîns, înnebunit c-a plecat și că te-a 
uitat. Spune-mi Stropha, merită ?

Și argumentarea profesorului continuă. Atît de convingătoare, 
că în aceeași seară — pe la orele nouă — Eterna primi următoa
rea scrisoare : „Iubita mea. S-ar putea ca rîndurile mele să te 
surprindă. Sînt însă obligat să-ți spun adevărul. Ne despărțim. 
Nu pot iubi cincisprezece kilograme de mangal, și nici măcar de 
antracit. Iartă-mă, Stropha".
în acest chip, toate intrară 
normal Stropha se întoarse 
cercetările sale, iar Katta 
continuă, senin, olimpian, s 
vatoarea lui operă de demiti-

SATIRĂ • UMOR • SATIRĂ

(VA URMA)

Trecerea de convorbiri adi
ționale Ia întîmplare pe notele 
de plată ale abonaților telefo
nici a fost taxată cu contesta
ții. reclamații și critici prin 
presă la un ton cu care telefoa
nele (adică Direcțiile acestora 
din țară) nu s-au așteptat. De 
aceea, sîntem informați că ur
mează să se dea următoarea 
decizie :

Art. 1. — începînd de la a- 
ceastă dată, înainte de a se 
trece unui abonat convorbiri a-; 
diționale, se vor face cercetări 
prin vecini pentru a se vedea 
dacă el nu este plecat în con
cediu sau în delegație și casa a 
rămas singură. Informațiile vor 
fi luate de către Serviciul 03 
că tot se ocupă de informații.

MAXIME PROST ÎNȚELESE
întîlnind odată-o turmă numeroasă de mioare 
calul spuse-n treacăt către-acela care 
transporta pe spate grelele samare.
— Nu-nțeleg un lucru foarte de mirare
și te rog răspunde-mi, pentru ce, măgare, 
ci sînt multe sute, singur tu, măgar ?
— O, răspunse-acesta, dar e foarte clar !
Doară „tot ce este excelent, e rar !“

Un dulău bătrîn, puternic, fu mușcat de un cățel 
dar în Ioc să-1 pedepsească, se uită de sus Ia el 
și se depărta agale, fără-a riposta de fel.
Atunci, foarte indignată, strigă una din rățuște :
—Preaputernicule Hector, de ce-1 lași ca să te muște ? I
— Pentru că, răspunse Hector „vulturul nu prinde muște" I

— Peștișoru-acela ce vrei să-1 înhați
e doar o momeală, s-ar putea s-o păți! 
spuse către știucă unul din confrați. 
Știuca îi răspunse privind spre chitic :
— Dar există-o lege, trebui s-o aplic !
«Peștele cel mare-nghite pe cel mic !“

★
Lîngă-o ceată mîndră de păuni de soi 
se-aciuase-odată un pîrlit rațoi.
— Ce cauți acolo, vino înapoi, 
spuse-atuncea rața, locu-ți e-ntre noi !
— Ei, să știi că asta intr-adevăr e bună ! 
fu atunci rățoiul nevoit să spună.
Nu știai că „cine seamănă, se-adună ? !“

FLORIN IONESCU
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Art. 2. — Salariatele noastre, 
necăsătorite sau divorțate, din 
motive ce le privesc, care fac 
cunoștință cu persoane de sex 
opus aflate în vederile lor, a- 
tunci cînd sînt solicitate să-și 
dea numărul de telefon de a- 
casă trebuie să-1 rostească nein
teligibil. In felul acesta, cunoș
tința lor va efectua mai multe 
convorbiri telefonice pînă va 
da peste vocea dorită. De ase
menea. după ce prietenul a des
coperit numărul adevărat și 
salariata noastră răspunde la 
telefon, să-i spună „Greșeală", 
bine înțeles, schimbîndu-și vo
cea, nu însă și sentimentele su
fletești asupra cărora nu dăm 
dispoziții.

Art. 3. întregul nostru perso
nal care posedă rude sau cu
noștințe intime în rîndul ope
ratoarelor de la centralele te
lefonice din instituții și între
prinderi trebuie să le roage pe 
acestea să dea greșit legătura 
la persoanele care sună din 
oraș sau să le răspundă că in
teriorul cerut este ocupat, chiar 
dacă nu este. Astfel, legăturile 
de rudenie și de prietenie vor 
fi puse în slujba legăturilor te
lefonice dintre cetățeni și ne 
vor aduce convorbiri adiționale 
numeroase spre mulțumirea și 
ne mai criticarea noastră.

Art. 4. Se va interzice cu de- 
săvîrșire abonaților noștri care, 
nefiind miopi, poartă ochelari 
de vedere să-i țină pe nas a- 
tunci cînd formează numărul pe 
discul aparatului. In acest scop 
li se va da de înțeles că, vor
bind cu o persoană apropiată, 
n-are rost s-o maț apropie și cu 
dioptriile, iar dacă este vorba 
de străini, nici măcar atît. Ast
fel. miopii vor greși numerele

telefonice, ceea ce le dorim și 
noi

Art. 5. Echipele noastre de 
control al instalațiilor telefoni
ce, tot din motivul din ultima 
frază conținută de articolul 
au obligația să lămurească 
abonați că telefonul trebuie a- 
șezat în casă într-un colț cît 
mai întunecos. De asemenea, vor 
cere părinților să permită co- 
pilor mici joaca la telefon lă- 
murindu-i că formarea unor 
numere la întîmplare este o 
distracție potrivită vîrstelor lor, 
obișnuindu-i cu cifrele și deci 
cu aritmetica.

Ait. 6. — Acei abonați telefo
nici glumeți din fire care fac 
farse la telefon persoanelor cu
noscute vor fi îndrumați să nu 
folosească în aceste scopuri te
lefoanele publice deoarece a- 
tunci cînd vor izbucni în rîs 
mulțumiți de reușită, trecătorii 
ar putea crede cine știe ce des- 
pte ei, ceea ce nu dorim.

Art. 7. — Prezenta dispoziție 
are circuit închis, adică nu va 
fi adusă la cunoștință persoa
nelor din afara instituției noas
tre, pentru ca marele public să 
nu se bage pe fir în telefoanele 
noastre. De asemenea, persona
lul nostru nu va efectua cu 
nimen’ nici o convorbire, fie și 
adițională, pe tema conținutului 
celor 7 articole precedente.

Art. 8. — Exact ca anteriorul, 
ca să intre bine în cap celor a- 
vizați.

Art. 9. — Nu mai are rost 
decît pentru cei care n-au în
țeles prevederile articolului 8.

PE UN PICIOR DE PLAI
4, 

pe

V. POPA

ORIZONTAL: 1.
Cîntecul holdelor — 
In sat la noi. 2. Aurul 
ogoarelor (pl). —
Formația de la cămin. 
3. Propice piscicul
turii — Cea populară 
a constituit dintot- 
deauna un tezaur de 
neprețuit al culturii 
naționale — Cămășile 
leliței. 4. Miile de 
„cai-putere“ ale ogoa
relor. 5. Alfa și omega 
— Marea familie 
(abr). — A reda agri
culturii terenuri mlăș
tinoase. 6. Numai — 
Lei 1 — De la (od) 
7. Mic arbust — Gos
podar chibzuit 8. Va
por în radă — Ob
servația (prese.) 9. 
Legea de bază a co
operatorilor — Spe-

BIVERB

IVAN I. ION

tează la războiul de 
țesut. 10. Curelușă de 
meșină — Asociații 
11. Frumoasă de basm 
— Cadru de înaltă 
calificare în agricul
tură.

VERTICAL — 1. 
Pregătită pentru în- 
sămînțări — Plin ochi 
2. Reluarea muncii la 
scară lărgită 3. Aici 
(pop) — Pămînturi 
roditoare. 4. Diftong 
— Circa (prese) — A 
odihni 5. Cunoscută 
interpretă de muzică

populară românească. 
6. O picătură — Parte 
componentă a unei 
comune. 7. Indigenii 
din Filipine — Par
celă — Neg ! 8. Ve
che măsură de lun
gime — Teritoriile 
lui Bachus. 9. Zar la 
table — Pare ! — Ro
cada mică. — Primul 
număr. 10. Actuale — 
Mașini agricole com
plexe 11. Scos din 
ghearele secetei — 
Plantă comestibilă.

T. MICH1NICI
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Cuvîntările rostite

I

I
I

mm PRE/mm

miBiiai rm

în cuvîntul rostit cu acest pri
lej, ambasadorul R S. Cehoslo
vace a spus :

Am onoarea a vă înmîna scri
sorile prin care președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace 
mă acreditează în funcția de 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar pe lingă Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia. Totodată, vă înmînez 
scrisorile de rechemare ale pre
decesorului meu, tovarășul Cest- 
mir Cisar.

Permiteți-mi să folosesc aceas
tă ocazie și să vă transmit, tova
rășe președinte, dumneavoastră 
și prin intermediul dumneavoas
tră Consiliului de Stat, Marii 
Adunări Naționale, Consiliului 
de Miniștri, poporului frate ro
mân sincere salutări tovărășești 
din partea președintelui Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, 
Adunării Naționale, a guvernu
lui și a popoarelor patriei mele.

înflorirea trainică a Republi
cii Socialiste România prietene 
și succesele pregnante pe care 
le-a obținut poporul român sub 
conducerea partidului comunist 
în toate domeniile construcției 
societății socialiste constituie 
obiectul admirației profunde și 
al simpatiilor fierbinți ale po
poarelor Cehoslovaciei

Poporul nostru nu va uita 
niciodată că alături de armata 
sovietică, la eliberarea patriei 
noastre au participat și ostașii 
români dintre care mulți au adus 
eliberării noastre cele mai pre
țioase jertfe — viețile lor. Rela
țiile tradiționale de prietenie 
dintre popoarele noastre, ale 
căror rădăcini sînt adine înfipte 
în trecutul îndepărtat, au fost 
în acest fel pecetluite din nou 
cu sîngeie vărsat în comun în 
lupta împotriva fascismului, iar 
în perioada postbelica consoli
date prin eforturile comune pen
tru realizarea ideilor socialismu
lui și comunismului.

în perioada actuală poporul 
cehoslovac, sub conducerea Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia, rezolvă sarcini mărețe și 
complexe legate de procesul de 
renaștere și democratizare a în
tregii noastre societăți socialiste. 
Rolul Partidului Comunist da 
inițiator al acestui proces pro
gresist care a declanșat o acti
vitate politică nemaiîntâlnită în 
țara noastră constituie garanția 
desăvârșirii cu succes a acestuia 

• și consolidarea pozițiilor socia
lismului.

Apreciem foarte mult simpatia 
și înțelegerea cu care a fost pri
mită în Republica Socialistă R«j 
mânia evoluția noastră politică 
contemporană.

Vă pot asigura, stimate tova
rășe președinte, de dorința sin
ceră a guvernului cehoslovac de 
a adînci și dezvolta multilateral 
relațiile prietenești cu țările so
cialiste și, în acest spirit, de a 
consolida relațiile de prietenie și 
alianță cu Republica Socialistă 
România.

Primul nostru tratat de alian
ță de după război, de la semna
rea căruia în zilele următoare se 
împlinesc 20 de ani, a pus ba
zele trainice pentru dezvoltarea 
prieteniei tradiționale și a cola
borării între popoarele noastre și 
a contribuit într-o măsură în
semnată la consolidarea poziției 
și securității lor internaționale. 
Sînt ferm convins că noul Tratat 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală, al cărui text a 
fost elaborat, va fi spre folosul

popoarelor ambelor noastre țări, 
întregii comunități socialiste și 
eforturiloi noastre comune pen
tru crearea garanțiilor păcii și 
securității în Europa și în lume.

Vreau să vă asigur, stimate 
tovarășe președinte al Consiliului 
de Stat, că voi depune toate 
eforturile și capacitatea mea
pentru îndeplinirea misiunii care 
mi-a fost încredințată în țara 
dumneavoastră și în spiritul ce
lor mai bune tradiții de priete
nie a popoarelor noastre, 
munci pentru dezvoltarea 
g" „ ;
Socialistă Cehoslovacă
Republica Socialistă 
nia, pentru care, în 
rioada actuală există, 
profunda mea convingere, 
diții favorabile.

Totodată, îmi permit să 
prim speranța că în activitatea 
mea mă voi bucura de ajutorul 
și sprijinul tovărășesc și priete- 
tenesc al Consiliului de Stat, al 
ilarii Adunări Naționale, al 
Consiliului de Miniștri și al 
dumneavoastră personal.

în cuvîntul de răspuns, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Consiliului de Stat, a 
spus :

Primind cu deosebită plăcere 
scrisorile prin care președintele 
Republicii Socialiste Ceho- 
srovace vă acreditează în calitate 
de ambasador extraordinar și 
filenipotențiar pe lîngă Conr.- 
iul de Stat al Republicii Socia

liste România, sînt bucuros să 
salut, în persoana dumneavoas
tră. pe reprezentantul popoarelor 
frățești ale Cehoslovace: socia
liste și să vă urez bun venit in 
țara noastră.

în numele Consiliului de Stat 
și al Marii Adunări Naționale, al 
guvernului și poporului român 
vă mulțumesc cordial pentru sa
lutările tovărășești și sentimen
tele de prietenie exprimate din 
partea Președintelui Republicii 
Socialiste Cehoslovace și a Adu
nării Naționale, a guvernului ce
hoslovac și a popoarelor din Ce
hoslovacia.

Poporul nostru se bucură din 
toată inima de realizările re
marcabile obținute de Ceho
slovacia prietenă în construirea 
socialismului. în dezvoltarea 
economiei, științei și culturii, in 
ridicai ea nivelului de trai mate
rial și spiritual al oamenilor 
muncii. Urmărim cu încredere 
activitatea ce se desfășoară în 
tara dumneavoastră pentru per
fecționarea orînduirii sociale și 
dezvoltarea democrației socialis
te și avem convingerea că, sub 
conducerea Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, popoarele ceh 
și slovac vor dobândi noi și im
portante succese pe calea socia
lismului.

Asigurarea bunului mers al 
construcției socialiste, corespun
zător condițiilor și tradițiilor 
proprii, constituie garanția pro
gresului și prosperității fiecărei 
țări și, în același timp, repre
zintă o contribuție de seamă la 
creșterea forței prestigiului
socialismului în lume

Consacrîndu-si eforturile ri 
energiile creatoare înfăptuirii 
programului de desăvârșire a 
construcției socialiste, elaborat 
de Congresul al IX-lea și dezvol
tat de Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român din 
decembrie anul trecut poporul 
nostru muncește cu însuflețire 
pentru avântul economiei, știin
ței, culturii și învățământului.

voi.
r____ _________ lar’

gă a relațiilor dintre Republica

Româ- 
i pe- 

dupa 
con-

ex-

,-KtiAUSilCLL
ZIARULUI NOSTRU 

PENTRU CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 28 
etapa din 14 iulie 1968
I. Chimia Sv. — C.F.R. Paș-

Galați—Ancora 
2 

Gl.—Gloria C.F.R.
1

Medgidia—Stuful
1 

C-ța—Portul

câni
II. S.U.T.

Galați
III. Otelul

Galați
IV. IM.U.

Tulcea 
V. Electrica

C-ța 
VI. Metalul

Buc.
S.N. Oltenița—Dunărea
Giurgiu 1
Poiana—Flacăra 1
Șoimii Buzău—Rapid Plo- 
peni X

X. Chimia Făgăraș—Oltul Sf.
Sighi

Buc.—FI.

VII.

VIII.
IX.

XI
Gheorghe 
Metrom—Faianța

șoara.
XII. Minerul Lupeni—Mureșul 

Deva IXIII, Victoria Călan—Metalul 
Hunedoara X

Ipentru perfecționarea noilor re
lații sociale pe baza adîncirii de- 
mocrației socialiste, pentru ridi- 9 
carea pe o treaptă superioară 
întregului proces de edificare 
socialistă a României.

între popoarele țărilor noastre

BABIB BOtlBBBIBA

« BRAȘOV. — De la trimișii
Agerpres M. Bumbac și N. Ba- 

inire popoarele \amui huoohv dea. j, i
s-au statornicit în decursul Vineri dimineață, președintele 
veacurilor trainice legături de Republicii Tunisiene, Habib Bour- 
prietenie, care nu o dată și-au ~ guiba,^ și suita sa oficială, im- 
găsit o puternică expresie în ~ preună cu tovarășii Lmil Bodna- 
lupta comună pentru apărarea , raș, vicepreședinte al Consiliului 
ființei naționale, pentru elibera- de Stat, Constantin Stătescu, se
re națională și socială. în solida- • cretarul Consiliului de Stat, Nr- 
ritatea manifestată în clipele « colae Șipoș, ambasadorul Româ- 
cele mai grele ale existenței lor T,ini9 ^^eml-maior Ni-
istorice.

Cu adîncă satisfacție consta
tăm că aceste relații s-au dez
voltat continuu, că între țările 
noastre se desfășoară în prezent A- 
o largă colaborare în domeniul £ 
politic, economic și cultural- 
științific, în toate sectoarele con
strucției socialiste, în spiritul de
plinei egalități și neamestecului 
în treburile interne, al stimei și 
încrederii reciproce.

împărtășind dorința guvernu
lui cehoslovac de a întări cola
borarea dintre țările noastre, gu
vernul și poporul român își ex
primă convingerea că noul Tra
tat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală, care se va 
semna în acest an. va crea noi 
posibilități de dezvoltare a rela
țiilor Tomâno-cehoslovace, în in
teresul popoarelor noastre și al 
unității țărilor socialiste, al cau
zei păcii și securității Ln Europa 
și !n lume.

In cuml actmtitx pa care o 
refl desfășura noa>^‘

treordmar și plenipotențiar al 
Republics Ceho
slovace, veți

“ nici la Tunis, general-maior Ni- 
Jcolae Negulescu și Tudor Jianu, 

directorul protocolului din Minis
terul Afacerilor Externe, au pă
răsit Brașovul.

La plecare, oaspeții au fost sa
lutați de Gheorghe Pană, pre
ședintele Consiliului popular ju
dețean Brașov, Ion Mărcuș, prim- 

’ l per-Idețean Brașov, Ion Mărcuș, 
ticepreședinte, ți de alte 
soane oficiale locale.

I La Ploiești
In drum spre Capitală, 

T •edinTek Tunisiei a făcut o 
£ la uzinele constructoare de

în fața panourilor și graficelor 
de producție, înaltul oaspete a 
acut cuvinte de înaltă apreciere 
pentru hărnicia și priceperea 
constructorilor de utilaj petrolier. 
In toate secțiile vizitate, munci
torii au făcut o primire călduroa
să președintelui Republicii Tuni
siene și oaspeților care l-au în
soțit.

înainte de a părăsi uzina plo- 
ieșteană. președintele Habib 
Bourguiba a consemnat în cartea 
de pnoare: „Vizita noastră la 
uzina „1 Mai“ a fost deosebit 
de utilă pentru că am putut 
constata entuziasmul tuturor mun
citorilor și voința lor de a con
tribui la industrializarea Româ
niei, la ridicarea nivelului de trai 
ol fiecărui cetățean, la întărirea 
unității naționale pentru pace".

De la Ploiești, înalții oaspeți 
s-au îndreptat spre București.

slovaciei. din partea Consiliului — picta mondiali.
de Stxt. a gnvmiutai. poporul ai S o«pd a din
român £ a me* personal «lutul •» axiaei, mW* aa aautat
nostru tovărășesc însoțit de urări p, pfcW de awatai gmml la o 
de noi succese m dezvoltarea n ’ demonsfmfie de urcare fi coborire 
înflorirea Cehoslovacei socra- ' a de forai de tiv

... , __. ___ ■ F-300, instalație ca te carocteri-
Erpnmindu-rm convingerea ca £ ^ntr-' „obihtate.

siguranță și rezistență în exploa- 
litâți pentru care i s-a 
Medalia de aur la ulti- 

■g internațional de la 
Leipzig.

în timpul vizitei în uzină, pre
ședintele Habib Bourguiba s-a 
oprit la mașinile și utilajele unde 
lucrau muncitorii, a cercetat pro
dusele realizate, s-a interesat de 
calitățile lor tehnice. Oprindu-se

activitatea dumneavoastră va 
contribui la întărirea relațiilor 
de prietenie și colaborare f 
țească dintre țările noastre, 
doresc o muncă rodnică_ și vă 
asigur, t 
în realizarea ———---------—
vi s-a încredințat vă veți bucu
ra de tot sprijinul și ajutorul 
Consiliului de Stat, al guvernu
lui român și al meu personal.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, preșe
dintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu. a a\*ut o con- 
voibire cordială și prietenească J 
cu ambasadorul Republicii Socia- S 
liste Cehoslovace. Karel Kurka.

La solemnitatea prezentării V 
scrisorii™ de acreditare p la « „ „ IUI
convorbire au participat Come- , , " . .lia Mâneca, £mistr£ afaceri-ț desfășurat ta Roman,a - 
lor externe, p Ion Popescu-Pu-® deal ,i București — curei 
tun. membru al Consiliului de 
Stat.

Ambasadorul Republicii Socia
liste Cehoslovace a fost Însoțit 
de membri ai ambasadei.

iilor aș 
fră-9 
vă®'

> muncă rodnică și vă 
tovarășe ambasador, că B 
'area înaltei misiuni ce S

Conferința ținută 

in Aula Universității 
din București

Răspunzând invitației Asociației 
de drept internațional și relații 
internaționale, președintele Repu
blicii Tunisiene, Habib Bourgui
ba. a ținut vineri după-amiază o 
conferință în Aula Universității 
dm București.

Erau de față Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Coineliu Mânescu, ministrul 
afacerilor externe, Constantin otă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, miniștii, academicieni, ca
dre dxlamce universitare și alți 
oameni de știință și cultură, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe și din alte 
ministere, ziariști români și co
respondenți ai presei străine, stu- 
der.ți.

Erau, de asemenea, prezenți 
șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la București, și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Acad. Traian Ionașcu, președin
tele Asociației de drept interna
țional și relații internaționale, a 
salutat pe înaltul oaspete și a 
prezentat asistenței personalitatea 
președintelui Republicii Tunisiene.

Ia cusin tarea sa. intitulată 
^Experiența tunisiană"*, Habib 
Bourguiba a expus concepțiile 
sale in conducerea statului tuni
sian pentru consolidarea indepen
denței țării și făurirea unui vii
tor de prosperitate. Vorbitorul s-a 
referit, de asemenea, la principii
le sale politice în domeniul coo
perării internaționale și îndeosebi 
cu c-d*4alte țări ale continentului 
african.

Cuvântarea președintelui Repu- 
bheu Tunisiene a fost urmărită 
cu interes de asistență.

țAgerprts)

fur» post-univcrsîtdr internațional
Timp de aproape o lună s-a

• la Pre- 
cursul post- 

« universitar internațional consacrat 
aplicațiilor radioizotopilor în me
dicină, organizat de Agenția In- 
temațională pentru Energia Ato-

mică în colaborare cu guvernul 
Republicii Socialiste România.

La acest curs au participat spe
cialiști din Bulgaria, Ecuador, 
Fili pine. Ghana, India, Irak, Iran, 
Liban. Pakistan, România, Singa
pore, Sudan, Turcia și Ungaria.

(Agerpres)

REZULTATELE 
CONCURSULUI

pricepeți 
la fotbal ?“

Rezultatele concursului „Vă 
pricepeți Ia fotbal ?

Cititorii au formulat, în 
scrisori trimise redacției, ob
servația că ziarul a întîrziat 
publicarea listei câștigători
lor concursului : Vă pricepeți 
la fotbal ? Adevărul este de 
partea cititorilor numai în 
măsura în caro nu se ține 
seama de faptul că a trebuit 
să trecem prin „tirul** selec
ției peste 15 000 de scrisori și 
că, — spre meritul celor care 
ni le-au trimis — ele au fost 
extrem de diferite ca răspun
suri. Adăugăm imediat că 
diversitatea de răspunsuri a 
fost întregită și de diversi
tatea de vîrste (ce să-i faci, 
fotbalul place tuturor !), și de 
profesii. Poate să pară ciudat 
dar „sexul frumos** — și asta 
de cînd fotbalul este și un 
snort feminin — are pe lista 
cîștigătorilor două reprezen
tante.

Concursul nostru, ca orice 
concurs, a solicitat partici- 
panților pe lingă „știință** — 
deși fotbalul nostru este co
rijent la acest capitol — si 
multă inspirație. Această si
tuație a fost generată în spe
cial de răspunsurile date la 
întrebarea a IlI-a din cadrul 
întrebărilor generale unde,

cu toată claritatea întrebării 
s-au indicat numai cîștigă- 
toarele celor două serii ale

diviziei B. nu și ocupantele 
locurilor II cum ar fi fost 
normal.

Iati aenm LISTA PRIMILOR ZECE 
premiați de redacția noastră.

CLASAȚI care vor fi

1. Guguș Ion, Băneasa, județul Constanța — 467 puncte.
2. Iordan Ștefania, str. Compozitorilor nr. 38, sector 7, 

București — 405 puncte.
3. Jinga Marius, str. 1 Mai nr. 133 B, Galați — 390 puncte.
4. Moldovan Victoria, Sanatoriul Bisericani, județul 

Neamț — 370 puncte.
5. Cotîrlă Fulviu. Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud — 

359 puncte.
6. Costin Ion, str. 9 Mai nr. 19, Rm. Sărat, județul Buzău

— 351 puncte.
7 Marcu Constantin, str. Aluminei nr. 70, Oradea — 

347 puncte.
8. Neacșu Nicolae, Aleea Trandafirilor nr. 1, Tîrgoviște

— 321 puncte
9. Chineț Ion, str. Bucegi nr. 4, Anina, județul Caraș- 

Severin — 308 puncte.
10. Voinea Adrian, str. 23 August nr. 65, Călărași, județul 

Ialomița — 302 puncte.
Menționăm că premiile pe care le vor obține cîștigătorii 

concursului vor fi publicate într-un număr viitor al ziarului 
nostru.

Felicitindu-î pe primii zece 
clasați — și nu numai pe el, 
ci pe toți participanții la con
cursul nostru — redacția soli
cită cititorii să ne scrie ce 
concursuri i-ar interesa să

organizăm în viitor, forma 
lor de desfășurare și, în ce 
măsură, cred că ar putea con
tribui acestea la progresul 
sportului. Așteptăm suges
tiile dv.

MERIDIAN 
SPORTIV

• Disputau pe ruu Cluj-Sibiu 
(170 km), cea de-a 6-a etapă a 
competiției cicliste internațio
nale „CUPA VOINȚA- s-a în
cheiat cu victoria sportivului 
român Gheorghe Moldovanu, 
cronometrat cu timpul de 
4 h 41’31” (medie orară 36,200 
km). în același timp cu învm-, 
gătorul au sosit T. Vasile, Se-* 
lejean, Surminski, Grigore. E- 
mtl Rusu se menține lider al 
clasamentului general indivi
dual, urmat de T. Vasile la 
2’57”, Ciumeti și Duteil (Fran
ța) la 5T8““. Pe echipe conduce 
Dinamo.

• SELECȚIONATA FEMINI
NA DE BASCHET A ROMÂ
NIEI a întîlnit la Ra- 
gusa, în cadrul CAMPIONA
TULUI EUROPEAN, echipa 
Franței de care a dispus cu scorul 
de 59—48 (27—21). Cehoslovacia 
a dispus cu 43—39 (13—23) de e- 
chipa Ungariei, Polonia a între
cut cu 58—50 (27—28) echipa
R. D. Germane, iar Olanda a 
învins cu 64—41 (34—17) selecțio
nata R. F. a Germaniei. în alte 
jocuri au fost înregistrate urmă
toarele rezultate tehnice : Bul
garia—Belgia 65—43 (38—15) ; 
U.R.S.S. — Iugoslavia 84—51 
(46—21).

• Jucătorul român Ion Tiriac 
s-a calificat în semifinalele tur
neului internațional de tenis de 
la Baastad (Suedia). în sfertu
rile de finală, Tiriac l-a învins 
cu 6—4,6—4, 6—1, pe spaniolul 
Luis Arilla.

• în prima rundă a turneului 
internațional feminin de șah de' 
la Sofia, Gertrude Baumstark 
(România) a învins-o pe Todoro- 
va (Bulgaria), iar Asenova a 
cîștigat la Ivanova. Restul par
tidelor au fost întrerupte

După două runde, în tur
neul internațional de șah de 
la Skoplie, conduce sovieticul 
Savon cu 1,5 puncte. în runda 
a doua, Savon a remizat cu 
Sofrewski. Cu același rezultat 
s-a încheiat partida dintre Flo
rin Gheorghiu și B. Ilievski,

Calealatoarele
în economie

(Urmare din pag. I)

atunci cînd se construiesc dintr-odată un număr mare de 
blocuri, cu un număr mare de etaje, fiecare, cu un număr mare 
de apartamente. Dacă se cumpără ușile și ferestrele prea de 
vreme atunci se investește o sumă de bani care nu e fructificată 
un anume timp. Dacă se cumpără unele lucruri prea tîrziu, chiar 
cu cîteva ceasuri^ prea tîrziu, atunci un număr mare de lucrători 
stau dar sînt plătiți Iată de ce șantierele trebuie organizate ra
țional. Iată de ce marile întreprinderi, ministerele trebuie să-și 
organizeze planul în mod științific. S-a vorbit în ziare mult în 
ultima, vreme despre organizarea științifică a producției. Această 
organizare științifică în formele ei cele mai avansate se face în 
modul următor: o echipă de „analiști^ analizează structura în
treprinderii respective, structura proiectată a viitoarei întreprin
deri. Ei întrebuințează metode matematice pentru a proiecta, de 
exemplu, ordinea în care se fac anume transporturi, sau distri
buția cantităților transportate de la locurile de producție la locu
rile de utilizare, sau situația stocurilor în fiecare moment dat, 
sau ordinea operațiilor într-un șantier și altele. Toate aceste pro
bleme fac obiectul unor cercetări matematice adînci și în fie
care caz practic, el se rezolvă utilizînd teoria elaborată de mate
maticieni, pentru a prezenta problema unui calculator. La noi în 
țară, pe Ungă cercetările teoretice făcute de către unele institute 
ale academiei și unele catedre universitare există centre de cal
cul economic fi de cibernetică economică. Rostul lor este tocmai 
de a instrui pe oameni în întrebuințarea metodelor matematice și în 
utilizarea calculatoarelor pentru rezolvarea problemelor economice.
La Academia de studii economice s-a creat în toamna trecută 
O facultate de calcul economic și cibernetico-economică.

Se știe că prin cibernetică se înțelege știința conducerii într-un 
sistem mate. In speță, prin cibernetică economică se înțelege știin
ța conducerii marilor întreprinderi economice. Această știință se 
fundează pe matematică și pe utilizarea calculatoarelor. Precum s-a 
anunțat nu demult, în toamna care vine pe lîngă A.S.E., vor func
ționa cursuri post universitare pentru formarea de analiști. La aceste 
cursuri vor putea lua parte economiști, ingineri și matematicieni 
care vor să se dedice studiului matematic cu ajutorul calculatoa
relor al problemelor de economie.

De la Consiliul 
de Miniștri

In ziua de 11 iulie 1968, a 
avut loc o ședință a Biroului 
Permanent al Consiliului de Mi
niștri, care a examinat cererea 
prezentată președintelui Consi
liului de Miniștri de către to
varășul Aurel Vijoli, ministrul fi
nanțelor, de a fi eliberat din 
funcție, în vederea pensionării 
sale.

Luînd în discuție această ce
rere, Biroul Permanent al Consi
liului de Miniștri a dat o înaltă 
apreciere activității valoroase des
fășurate de tovarășul Aurel Vi
joli în conducerea Ministerului 
Finanțelor, spiritului de abnega
ție, devotament și corectitudine 
care au caracterizat munca sa 
încă din anii ilegalității.

în numele Consiliului de Mi
niștri, Biroul Permanent i-a adus 
mulțumiri pentru munca desfă
șurată în diferitele funcții încre
dințate de partid și guvern și, 
dîndu-și acordul față de cererea 
prezentată, și-a exprimat totodată 
convingerea că tovarășul Aurel 
Vijoli va aduce și în viitor contri
buția sa prețioasă la rezolvarea 
problemelor ce ne stau în față.

IMfORMAȚII
Tovarâțul Ion

Iliescu in vizită 

in R. P. Bulgaria
Vineri dimineața a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre Sofia, 
tovarășul ION ILIESCU, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tinere
tului, care, la invitația C. C. al 
Uniunii Tineretului Comunist Di- 
mitrovist, va face o vizită în Re
publica Populară Bulgaria,

★

Vineri, 12 iulie, Comeliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor exter
ne, a primit în audiență pe 
Karel Kurka, în legătură cu pre
zentarea scrisorilor sale de acre
ditare, ca ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republi
cii Socialiste Cehoslovace în Re
publica Socialistă România.

★
La 12 iulie, la Ministerul Să

nătății a fost semnat planul de 
colaborare pe anul 1968 în do
meniul medicinii și ocrotirii 
sănătății între Ministerul Sănă
tății al Republicii Socialiste 
România și Ministerul Sănătă
ții al Republicii Populare Un
gare.

Planul prevede promovarea 
schimburilor de specialiști, in
formații, materiale documen
tare, diferite publicații de spe
cialitate, precum și dezvoltarea 
colaborării directe între insti
tute medicale din cele două 
țări.

(Agerpres)



Sesiunea Comisiei 
inter-guvernamen- 
tale economice 
româno-sovietice
MOSCOVA. 12 — Corespon

dentul Agerpres, N. Cristolovea- 
nu, transmite : Vineri dimineața 
au început la Moscova lucrările 
celei de-a doua sesiuni a Comi
siei interguvemamentale de cola
borare economică între Republi
ca Socialistă România și Uniunea 
Republicilor Socialiste Sovietice.

Lucrările sînt conduse de 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia, președintele părții române în 
Comisia interguvernamentală, și 
de M. A. Leseciko, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Sovietice, președintele 
părții sovietice a acestei comisii.

★
Cu ocazia prezenței la Mosco

va a tovarășului Gheorghe Jlădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, care participă 
la lucrările celei de-a doua se
siuni a Comisiei interguvema
mentale de colaborare economică 
româno-sovietică, Teodor Mari
nescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Uniunea 
Sovietică, a oferit vineri după- 
amiază un cocteil în saloanele 
ambasadei române.

Au luat parte M. A. Leseciko, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., membrii ce
lor două delegații guvernamenta
le care participă la lucrările co
misiei, reprezentanți ai conducerii 
ministerului afacerilor externe, 
ministerului comerțului exterior și 
ai altor instituții centrale sovie
tice.

Lege marțială
Președintele Braziliei, 

Arthur da Costa e Sil
va, a convocat de urgen
ță joi seara o reuniune 
a guvernului și a Con
siliului securității na
ționale, în cursul căreia 
au fost discutate, potri
vit agenției U.P.I., mă
surile excepționale ce 
vor fi luate pentru a 
face față situației create 
in urma demonstrațiilor 
studențești.

PEISAJ ELECTORAL AMERICANîn urmă cu două luni, cel mai uzitat termen în calcu
lele electorale americane era „Open Convention*4 (Con
venție deschisă). Retragerea din arenă a președintelui 
Johnson, lupta strînsă triunghiulară Humphrey—Robert 
Kennedy—McCarthy în tabăra democrată (cu repercu
siunile ei și în tabăra republicană) făceau probabilă o 
înfruntare deschisă în cadrul Convențiilor celor două 
partide care au a desemnă candidații la cursa pentru 
Casa Albă. Acum, în preajma întrunirii Convențiilor (5 
august — delegații republicani la Miami, 26 august — 
delegații democrați la Chicago), termenii unanim folosiți 
de presa americană sînt „Convenții fără incognito" și 
„jocurile au fost făcute“.

întorsătura e numai aparent 
senzațională. Retragerea lui Lyn
don Johnson a facilitat acțiu
nea mai energică a cuplului Ro
bert Kennedy-Mc.Carthy repre
zentând unele „tendințe de înno
ire" în partidul democrat, fiind 
de natură să creeze convenției 
dilema : care din candidații po
tențiali, cei reprezentând „stătu 
quo* sau cei reprezentând „ten
dințele de înnoire" pot asigura 
victoria, implicit fotoliul prezi
dențial partidului democrat ? 
Asasinarea Iui Robert Kennedy, a 
acționat în sens invers, simpli- 
ficînd, într-un fel, lucrurile. Cea 
mai amară ironie în asasinarea 
tânărului senator este faptul că 
realmente ea întărește candida
tura lui Hubert Humphrey și 
Richard Nixon, vechea gardă pe 
care, prin participarea sa la 
alegerile prezidențiale, el dorea 
s-o învingă. Dispariția princi
palului promotor al „noii fron
tiere" a ușurat dilema unui mare 
număr de delegați „nehotărîți" 
care au trecut așa cum re
marcă James Reston — „în ban
ca conservatorilor" întărind po

Și-au pus măști care simboli
zează moartea — moartea 
care seceră fără sens vieți 
vietnameze și americane în
tr-un război de intervenție și 
agresiune ce dezonorează A- 
merica — și au pornit într-o 
demonstrație pe străzile din 
San Francisco. Pe pancartele

Scrisoarea Conferinței 
de partid de la Praga 
adresată organizației 

de partid din Moscova
PRAGA 12 (Agerpres). — 

Ziarul cehoslovac „VEGERNI 
PRAHA*4 din 11 iulie publică 
scrisoarea delegaților la confe
rința orășenească extraordina
ră de partid de la Praga adre
sată organizației orășenești de 
partid din Moscova, în care se 
spune între altele : In cadrul 
dezbaterilor inițiate de Co
mitetul Central al Parti
dului, la care a luat parte 
întregul popor din Ceho
slovacia, cele două proble
me cardinale ale vieții noas
tre sociale și politice nu au 
fost afectate de nici un fel de 
îndoieli cît de cît serioase i 
prima problemă o constituie 
caracterul socialist al societă
ții noastre, și a doua pro
blemă sistemul nostru de a- 
lianță. Majoritatea covârșitoare 
a cetățenilor din țara noastră 
au lăsat astfel să se înțeleagă 
în mod clar că ei consideră 
socialismul o realitate temeini
că și permanentă a societății 
noastre, exprimîndu-și con
vingerea că în lumea neliniști- 

in Brazilia?
Un purtător de cuvînt guverna

mental a declarat că s-a discutat 
introducerea legii marțiale, men- 
ționînd că președintele brazilian, 
care nu înclină spre o asemenea 
măsură, se află sub presiunea li
derilor militari. S-a hotărît să se 
mențină o discreție completă a- 
supta măsurilor luate. Agenția 
U.P.l. relevă că este pentru pri
ma dată în ultimii patru ani cînd 
se face apel la o asemenea mă
sură.

ziția lui Humphrey Ia apropiata 
convenție. Repercusiunile s-au 
făcut simțite și la republicani. 
Robert Kennedy era esențial 
pentru campania lui Nelson

• „Convenții fără incognito" ? • 0 întorsătură aparent senzațională
• Vor aduce modificări sondajele ?

Rockefeller care preconizează 
tendințe de „reînnoire" în cadrai 
partidului republican. Guverna
torul New York-ului își pusese 
cea mai mare speranță în teama 
delegaților la Convenția din 
Miami față de candidatura lui 
Kennedy. Republicanii trebuie 
să-și aleagă candidatul înainte 
ide hotarîrea democraților. Atât 
timp cît Robert Kennedy era 
în competiție, exista, destul de 
accentuată, teama că Nixon nu 
l-ar fi putut învinge pe Kennedy 
în vreme ce Rockefeller ar fi 
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purtate de ei. cîțiva dintre 
miile, zecile de mii. de ame
ricani simpli care participă 
în toate colțurile Statelor 
Unite la demonstrațiile, mi
tingurile împotriva războiu
lui din Vietnam scrie : „Adu
ceți imediat băieții noștri a- 

tă de astăzi alianța noastră eu 
Uniunea Sovietică șl cu cei
lalți prieteni din țările socia
liste reprezintă garanția cea 
mai sigură a existenței popoa
relor noastre și a independen
ței statului nostru.

Ținem să subliniem din nou 
că drumul pe care am pornit 
sub conducerea partidului nos
tru decurge din necesitatea de 
a rezolva problemele acumu
late care privesc societatea 
noastră, necesitatea de a des
chide noi perspective pentru 
dezvoltarea ei socialistă. Sîn
tem convinși că ceea ce se 
petrece la noi astăzi corespun
de intereselor socialismului și 
reprezintă aportul nostru la 
mișcarea revoluționară și co
munistă internațională din 
care facem parte și la întări
rea căreia vom contribui cu 
toate forțele noastre. Ca inter
naționaliști ne dăm seama de 
datoria noastră primordială 
față de clasa muncitoare și 
poporul țării noastre. Partidul 
Comunist din Cehoslovacia se 
va putea bucura de încrederea 
poporului acestei țări dacă po
porul îl va considera apărător 
al libertăților naționale și de
mocratice.

Am fi bucuroși dacă ar fi a- 
preciată în acest spirit actua
la etapă a dezvoltării republi
cii noastre socialiste, dacă ar 
fi înțelese problemele ei speci
fice. Partidul nostru comunist 
nu uită nici pentru o clipă în
țelegerea lui principială cu ce
lelalte partide comuniste și 
muncitorești și nici credința 
lui față de alianțele și relațiile 
prietenești sudate de sîngele 
vărsat în comun, se arată în 
scrisoare.

putut-o face. O dată cu dispari
ția lui Kennedy acest factor a 
fost înlăturat, guvernatorul New 
Yorku-ului pierzînd unul din 
principalele sale a tu-uri. Con
comitent — au sporit șansele — 
și așa considerabile — ale Iul 
Nixon ; mulți dintre delegații re
publicani „nehotărîți" pot fi a- 
cum înclinați să considere că 
Nixon e contracandidatul cel 
mai potrivit pentru probabila 
candiadtură a lui Hubert 
Humphrey.

Teoretic, statisticile manipu

late în culisele apropiatelor Con
venții de Ia Miami și Chicago 
dau drept „favoriti sută Ia sută" 
pe Humphrey și Nixon. ,,A-i su
fla lui Humphrey desemnarea — 
observă Cyrus Sulzberger — în 
NEW YORK TIMES — este 
aritmetic imposibil". Evaluarea 
lui Sulzberger se bazează pe o 
analiză foarte exactă a număru
lui delegaților care s-au expri
mat oficial în favoarea actualu
lui vicepreședinte sau care „au 
tendințe net favorabile acestuia". 
Este vorba de un total de 1 602,

Alarmă 
la Saigon 
întreaga poliție saigoneză se 

află de vineri după-amiază în 
stare de alarmă în urma unor 
informații potrivit cărora forțe 
ale Frontului Național de Elibe
rare ar urma să atace în urmă
toarele 24 de ore sediile forțe
lor de siguranță ale regimului 
militar sud-vietoamez. Agenția 
France Presse transmite că stră
zile care duc spre cartierul ge
neral al siguranței saigoneze, în 
imediata apropiere a Palatului 
prezidențial, au fost blocate cu 
baricade, iar circulația a fost in
terzisă.

Noul guvern 
francez

Un comunicat al Președinției 
Republicii Franceze a făcut cu
noscută vineri seara lista noului 
guvern, aprobată de președintele 
de Gaullfi, la propunerea primu
lui ministru, Maurice Couve de 
Murville. Repartiția principalelor 
portofolii este următoarea: mi
nistrul afacerilor externe — Mi
chel Debră ; ministrul afacerilor 
interne — Raymond Marcellin; 
ministrul armatelor — Pierre 
Messmer ; ministrul economiei și 
finanțelor — Francois Ortoli ; 
ministrul industriei — Andrâ 
Bettencourt; ministrul agricultu
rii — Robert Boulin ; ministrul 
justiției — Renă Capitant; mi
nistrul educației naționale — 
Edgar Faure; ministru de stat 
însărcinat cu problemele sociale 
— Maurice Schumann ; ministru 
de stat însărcinat cu problemele 
culturale Andrâ Malraux; mi
nistru de stai însărcinat cu rela
țiile cu Parlamentul — Roger Frey.

• ÎN DIFERITE CARTIERE 
ALE SOFIEI an fost Inaugurat* 
vineri mai multe obiective, 
construite special pentru Festi
valul mondial al tineretului, 
care va avea loc în această lună 
in capitala Bulgariei.

în partea de est a orașului a 
lost înălțată sala de sporturi 
„Festivalna* cu o capacitate de 
plnă la 6 000 spectatori. Orășelul 
festivalului a fost construit nu 
departe de aeroport și este gata 
să primească circa 9 000 de dele
gați străini. Orășelul este com
pus din 10 blocuri, însumînd 
1170 de apartamente. După ter
minarea festivalului. în noile 
blocuri se vor muta locuitori ai 
Sofiei. Tot pentru festival au 
mai fost inaugurate noi terenuri 
sportive, bazine de înot în aer 
liber. Lîngă bazinul ..Diana" au 
fost înălțate două blocuri cu 12 
etaje, care vor găzdui mai multe 
delegații sportive.

Cu prilejul inaugurării sălii 
„Festivalna* a avut loc un mi
ting, la care au participat Todor 
Jivkov. prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, și 
alți conducători de partid și de 
stat.

IN ZILELE de 11 și 12 iulie 
au avut loc lucrările Consiliului 
B.I.E. (Biroul Internațional al 
Educației). La dezbateri au luat 
parte reprezentanți ai celor 40 
de țări membre ale Consiliului, 
între care și România Partici- 
panții au adoptat în unanimita
te Proiectul de unificare a 
B.I.E. cu U.N.E.S.C.O., care 

evasi-cert® voturi favorabile, 
față de cele 1 312 necesare pen
tru obținerea învestiturii. O si
tuație analoagă se conturează și 
in lagărul republican, unde 
Nixon contează pe circa 900 de 
voturi favorabile (numărul de 
voturi necesare învestiturii fiind 
de 667).

Înseamnă aceasta că bătălia 
candidaturilor e decisă ? Cei mai 
mulți observatori ai scenei poli
tice americane înclină să răs
pundă afirmativ. Unii nu exclud 
însă „modificările psihologice* 

pe care le-ar putea exercita asu
pra delegaților la cele două con
venții sondajele de opinie ce se 
succed în serie acum, după epui
zarea testelor alegerilor preli
minare. Tocmai în vederea asi
gurării succesului în aceste son
daje de opinie, candidații aflați 
in cursă își intensifică în mod 
vădit eforturile destinate îmbu
nătățirii imaginii lor în ochii 
opiniei publice. Se remarcă, de 
pildă, în acest sens, ceea ce 
NEW YORK TIMES denumește 
„efortul lai Humphrey de a pre

„PRACTICI ANACRONICE MENITE 
EȘECULUI*

Un articol din ziarul tunisian L'Action
TUNIS 12 (Agerpres). — Sub 

titlul „PRACTICI ANACRONI
CE MENITE _ EȘECULUI" 
ziarul tunisian ,,L’ACTION", or
gan al partidului socialist destu- 
rian publică sub semnătura lui 
Moncef Jaafar un editorial în 
care se arată că în actuala pe
rioadă istorică, caracterizată prin 
recunoașterea drepturilor națio
nale ale tuturor popoarelor și prin 
afirmarea personalității fiecăreia 
din ele este regretabil să se con
state supraviețuirea unor anumite 
tendințe de imixtiune în treburile 
altora și chiar de intervenție di
rectă.

Referindu-se la perioada de 
față în care sînt lichidate impe
riile coloniale, sînt respinse zo
nele de influență, se destramă 
blocurile, se caută un nou echi
libru prin respectarea tuturor su- 
voranităților, semnatarul artico
lului menționează că este supă
rător ca anumite puteri să pre
tindă pe alocuri că nu mai pot 
rămîne „indiferente* față de si
tuația dintr-o țară străină. „De 
aceea, produce uimire faptul că 
față de evenimentele interne din
tr-o țară sau alta, unii își arogă 
dreptul de a da sfaturi în nu
mele intereselor naționale, al 
securității, al ideologiei sa.u al 
fraternității. In acest fel, unii își 
permit să hărțuiască guverne le
gal instalate, iar oameni aflați în 
mod legitim în fruntea țărilor lor 
sînt atacați în public și amenin
țați, îndrăznindu-se să se con
teste în mod brutal voința po
poarelor care și-au ales cu frun
tea sus calea lor proprie*. Evo- 
cînd această situație, ziarul arată 
că „mai sînt încă astăzi 
țări care din afară, neche
mate de autoritățile legal in
stalate, fără o cerere din 
partea deținătorilor puterii legi
time își arogă dreptul să inter
vină în treburile altora, fără să 
se gîndească la consecințe ne
faste ale unor asemenea imixti

s o UI r* -t
prevede că cel dintîi, fiind par
te integrantă a V.N.E.S.C.O., își 
păstrează autonomia funcțională 
tn sensul ci va întreține în 
continuare legături directe, cu 
ministerele învățământului și 
institutele de specialitate. S-a 
adoptat, de asemenea, un do
cument conțtnînd propuneri și 
sugestii ale B.I.E. către 
U.N.E.S.C.O^ în care au fost 
incluse o serie de recomandări 
făcute de delegații români, prof, 
univ. Miron Constantinescu, ad
junct al ministrului învăță- 
mîntului, și Pompiliu Vilcu, di
rector general în Ministerul In- 
vățămîntului,

• MARȚI își va relua lucră
rile la Geneva Comitetul celor 
18 state pentru dezarmare, a 
anunțat purtătorul de cuvînt 
al O.N.U.

• ÎNTR-UN INTERVIU acor
dat ziarului „FRANKFURTER 
RUNDSCHAU", președintele ce
lui mai mare sindicat al meta- 
lurgiștilor din R. F. a Germa
niei, Otto Brenner, a cerut din 
nou interzicerea partidului neo
nazist P.N.D. El a subliniat că 
în cazai în care guvernul nu va 
lua măsurile necesare, sindica
liștii metalurgiști vor continua 
lupta lor împotriva P.N.D.-ului.

ÎN PARTEA DE NORD a O- 
ceanului Atlantic, în mările 
Baltică, a Norvegiei și Barenț 
se desfășoară concomitent ma
nevre comune de stat major ale 
flotelor Uniunii Sovietice, 

zenta o deschidere spre stânga, 
spre depășirea stetu-quo-ului" și 
de „a crea imaginea unei dis
tanțări de poziția actualei ad
ministrații cu care s-a identifi
cat total". In două declarații da
te publicității joi la Washington, 
Hubert Humphrey a făcut preci
zări programatice (primele de 
această natură). El a propus cre
area mai multor consilii consul
tative care vor permite dezbateri 
atât pe plan feueral cît și pe 
plan local și a recomandat cre
area „unor noi mijloace de co

municare între președinte și cei 
care, în trecut, au fost excluși de 
la o participare importantă la 
viața națională, din cauza rasei, 
sărăciei, a unor factori gepgrafi- 
ci etc". Referindu-se Ia proble
mele de politică externă, Hum- 
hrey a declarat că prioritatea po
liticii externe americane trebuie 
acordată în decada viitoare „re
concilierii relațiilor est-vest", Vi
cepreședintele a arătat necesita
tea încheierii unui acord de 
dezarmare între S.U.A. și 
U.R.S.S., prevăzînd, îndeosebi, o 

uni, fie că acestea iau forma, unor 
simple declarații, a unor cam
panii de presă sau a unor ac
țiuni . directe mai grave. Ele nu 
se sinchisesc de repercusiunile 
grave care ar rezulta dintr-o a- 
seinenea atitudine asupra clima
tului lelațiilor internaționale. Ele 
nu se preocupă de regresul căruia 
i-ar da naștere asemenea poziții 
anacronice și ilegale și nu bănu
iesc, mai ales, pînă la ce punct 
sînt inoperante, pe termen mai 
scurt sau mai lung, asemenea 
practici care nu mai corespund 
cu vremurile de astăzi".

Față de o asemenea stare de 
lucruri — subliniază în conti
nuare articolul — este o situație 
fericită faptul că există multe 
țări care nu se lasă intimidate și 
nu se resemnează. Multe țări, 
care nu sînt întotdeauna mari, 
au știut să se afirme într-o ase
menea măsură, încît au fost ca
pabile să facă să eșueze atitudi
nea de aroganță și să ofere exem
ple încurajatoare în ceea ce pri
vește libertatea de opțiune, in
dependența și demnitatea. „Prin
tre aceste țări, scrie semnatarul 
articolului din ,,L’ACTION* Tu
nisia și România ocupă de
sigur un loc de frunte". Cu fer
mitate, cu înțelepciune, fără 
ostentație, fiecare dintre ele a 
reușit să-și impună voința și 
să-și afirme personalitatea pro
prie pentru a putea respinge ori
ce atitudine de tutelare, pentru a 
refuza orice atitudine de cenzu
rare și a evita orice poziție de 
abdicare. Fiecare, practicînd o 
politică ce corespunde realității 
naționale și îndepărtând toate con
cepțiile contrare firii lucrurilor și 
schemele inaplicabile, a știut să 
găsească în adeziunea populară, 
în prietenia și respectul celorlal
te popoare calea salutară a echi
librului, a stabilității și a pro
gresului*, se spune în încheierea 
editorialului din ziarul „L’AC
TION".

R. D. G. și R. P. Polone, la 
care participă statele majore ale 
flotelor, nave de diferite tipuri, 
aviație maritimă, unități ale in
fanteriei marine.

• TENSIUNEA CREATA ÎN 
URUGUAY ca urmare a demon
strațiilor studențești și conflic
telor sociale s-a agravat în 
cursul zilei de joi, cînd au avut 
loc noi manifestații. Convenția 
națională a muncitorilor a 
anunțat că la 17 iulie va fi de
clarată o grevă generală.

• IHSAN SABRI CAGLA- 
YANGIL, ministrul afacerilor 
externe al Turciei, și-a înche
iat vineri vizita oficială în U- 
niunea Sovietică, plecînd spre 
patrie.

Într-o declarație făcută zia
riștilor la plecare, ministrul de 
externe al Turciei și-a expri
mat satisfacția în legătură cu 
rezultatele convorbirilor avute. 
Turcia, a declarat el, dorește în 
mod sincer să dezvolte relații 
cu U.R.S.S. în avantajul ambe
lor părți și în scopul consoli
dării păcii în lume. Vom con
tinua să depunem eforturi, a 
spus el. pentru stabilirea unor 
bune relații cu vecinii noștri și 
cu țările din regiunea noastră.

CAMERA DEPUTAȚILOR 
a Parlamentului italian a acor
dat joi seara cu 263 voturi 
pentru, 252 contra și 88 abți
neri Învestitura guvernului 
Leone. ’ 

retragere reciprocă a trupelor din 
Europa, promovarea schimburi
lor economice și tehnologice în 
lume, sporirea ajutoarelor des
tinate străinătății, modernizarea 
sistemului monetar interocciden- 
tal și eliminarea treptata a bari
erelor în calea comerțului inter
național. In ce privește războiul 
din Vietnam, Humphrey a decla
rat că dorește „o soluție politică 
care va permite populației sud- 
vietnameze — întregii populații 
sud-vietnameze — să-și defi
nească propriul său viitor".

In ce măsură sondajele de o- 
pinie vor mai putea influența 
Convențiile de la Miami și Chi
cago rămîne de văzut. Deocam
dată sondajele cele mai conclu
dente sînt acelea care indică o 
erbștere spectaculară a popula
rității Iui Lyndon Johnson (de 
la 38 la sută în mai, la 61 la sută 
la 8 iulie). Va apărea, totuși, ac
tualul președinte ca „lider indis
pensabil** la Convenția partidu
lui democrat ?

Dincolo de calculele matema
tice legate de Convențiile celor 
două partide, cei mai influenți 
comentatori americani notează 
asemeni lui Cvrus Sulzberger în 
NEW YORK TIMES că „nicio
dată națiunea americană n-a do
rit mai evident și mai profund o 
schimbare, o vasta reînnoire a 
ansamblului politicii Statelor U- 
nite".

EM. RUCAR

Un dram ca avionul din
spre Afrioa mă purta, acum 
două sile, deasupra Marsi- 
liei. De la zece kilometri 
Înălțime privirea cădea pe 
dreptunghiul deschis al ve
chiului port, colorat de miile 
de bărci și batea-uri 
pentru promenadă, peste 
înălțimile de aur ale vestitei 
„Notre Dame de la Grade*4, 
dar parcă și mai mult alune
ca atrasă de-un magnet, spre 
răsărit, unde se topea în za
re Coasta de Azur.

...Monaco, Monte-Carlo, 
Nissa, Antibes, Juan-Les- 
Pins, Cannes, Grasse. Saint 
Raphael, Saint Tropez, Tou
lon... O lume bănuită de dol- 
ce farniente ; o atmosferă de 
zefir ; o mare de mătase bro
dată cu palmieri; orașe do 
calcar, albe ; pămînt cumin
țit, modest, în subordinele 
categorice ale astrului zilei...

Văzusem încă o dată Coasta 
de Azur cu numai două luni 
în urmă, tot dintr-un avion, 
dar care venea dinspre Pa
ris, avion care făcuse parcă 
anume o buclă deasupra 
Marsilie! pentru a o lua spre 
stingă, atras și el de magne
tul Monte-Carlo-ului. Era 
într-o după-amiază, cînd Me- 
diterana privea, toată, cum 
apune soarele deasupra Spa
niei. Zburam ușor în largul 
mării, încît întreaga bordură 
a litoralului francez de sud 
stătea sub ochii noștri, parcă 
pentru a ne convinge de ce 
este atît de vestită între 

Hote ele clrvuM,
ORA COASTEI

DE AZUR

punctele de atracție turistică 
ale globului pămîntesc, 
„coasta care nu cunoaște ri
val în lume" — cum spun, 
puțin înfatuant, reclamele de 
atracție. Fapt este că vă- 
zînd-o de sus în întregime 
n-am rezistat tentației de a o 
cunoaște, tot în întregime, — 
făcînd calea inversă, pe jos, 
cu mașina, de la granița 
Franței cu Italia pînă la por
tul Marsiliei.

Cum era de așteptat, denu
mirea de „Ooasta de Azur", 
vine de la un poet — Stephen 
Ligeard — care a cîntat-o 
astfel într-unul din volumele 
sale de versuri de prin 1887, 
volum care purta drept titlu 
numele devenit celebru. Fru
musețea acestui litoral se 
datorează mai întîi frumuse
ții sale naturale. Sînt locuri 
unde muntele vine să se în
tâlnească direct cu marea, u- 
neori purtând pe creștet, pînă 
în vară, calota de zăpadă, 
născînd la poale adevărate 
fiorduri de liniște și retrage
re, așa cum întâlnim în zona 
graniței italiene ; alteori el 
Iasă loc domoalei cimpii să 
sărute marea și atunci plaje
le deschid largi arcuri de ni
sip molatic, cum este Nisa. 
Dar frumusețea adevărată a 
Coastei de Azur, după impre
siile noastre, o dă acel mo
zaic de mărturii lăsate cu 
timpul, ori clădite mereu în 
prezent, de milioane de oa
meni plecați în căutarea u- 
nei vremi de vacanță. Există 
ceva în noi toți care se răz
bună contra ocupației statice, 
concret-utilitariste. și care 
răbufnește a visare, a uitare, 
poate chiar a folie pentru 
cele cîteva săptămîni cînd 
sîntem numai ai naturii — ai 
muntelui ori ai mării. Atunci 
născocim ceva, ce nu e de 
toate zilele. Așa s-a născocit 
însăși Coasta de Azur.

Oprit de un cordon sanitar 
contra holerei, un bogătaș 
englez, lordul Brougham, a 
trebuit să se odihnească obli
gatoriu într-un mic port de 
pescari, numit Cannes (1834). 
Trei-patru ani la rind el a 
revenit aici vlsînd evadarea 
din cețurile britanice ; așa 
s-a născut Cannes, locali
tatea care găzduiește anual 
pe cei mai mari artiști de 
film al lumii. în 1856, prin
cipele de Monaco autoriza 
deschiderea unei „case de 
jocuri" pe care apoi a înde- 
părtat-o de palatul său, du- 
cînd-o într-un loc ceva mai 
izolat ; așa s-a născut Monte- 
Carlo. O stea a filmului con
temporan francez — frumoa
sa Brigitte Bardot — se spu
ne că a scos din amorțeală 
stațiunea Saint Tropez : fu
gind de admiratori și refu- 
giindu-se aici, orășelul s-a 

14 iulie este sărbătoarea națională a Irakului. Se împlinesc 
zece ani de cînd poporul irakian a răsturnat regimul mo

narhic și a proclamat republica. 
In fotografie : vedere din Bagdad.

trezit invadat de toripCI da 
pe toate meridianele^

Din hazardul faptelor de 
vacanță s-au născut» pane de 
pitoresc, stațiunile acestui li
toral. Hazardul acesta a a- 
dus aurul, dorința de origi
nalitate, inovația pentru tim
pul consacrat plăcerii. Coas
ta de Azur a devenit o pa
siune și ea s-a dnblat de o 
industrie — a hotelurilor, a 
băilor, a restaurantelor, dan- 
cing-urilor, caselor de Jac, a 
comerțului fastuos ori foarte 
ieftin. La Monte-Carlo, unde 
am închiriat o mașină pentru 
călătoria noastră jurnalistică 
de 500 de km pînă la Marsilia, 
am fost serviți de două stu
dente englezoaice, angajate în 
vacanță la firma „Hertz*4, care 
ne-au dat ultimele indicații 
privind tehnica conducerii u- 
nui „Renault-16" — tinere ve
nite să muncească pentru a 
putea petrece o lună la Me- 
diterana și poate, mai mult 
decît atît, „Ia Monte-Carlo**, 
căci marea nu o vedeau decît 
seara. Salariul lor — cîteva 
sute de franci. Și tot aici, la 
Monte-Carlo, într-o noapte 
pe la ora 2, am cunoscut acea 
lume a avuției fără limite, 
căutîndu-și pasiuni care nu 
se mal pot plăti nici cu mili
oane, angajată în jocurile de 
ruletă, cu o miză între 5 și 
10 000 de franci (această ulti
mă cifră fiind egală cu a- 
proximativ salariul pe un an 
al upui funcționar mediu 
francez). Vagoane de bănet 

A
s-au scurs prin subsolurile 
armate ale acestui cazinou, 
care și-a serbat 100 de ani 
de existență.

Dar omul obișnuit intră la 
,,Cazino" ca la o curiozitate, 
„pentru amintire", așa cum 
ți-ai putea nota undeva că 
ai ajuns să pui odată, prin 
absurd, piciorul în lună. 
După zece minute între cris
taluri, candelabre, picturi u- 
riașe și covoare grele, el lasă 
mesele nenorocului pentru 
briza și luminile litoralului. 
Pentru peisajul magnific din 
fața castelului Principelui de 
Monaco. Monte-Carlo văzut 
de sus — alb ca laptele, des
fășurat în panta muntelui, 
scăldat la poale de o Medite- 
rană uimitor de albastră. 
Pentru peisajul magnific de 
la Nissa — cu „Promenade 
des Anglais, celebrul bule
vard... Și drumul deschis 
mai departe.

...De la Cannes am făcut o 
întoarcere la dreapta, am ur
cat o pantă spre Grace, un 
Eden al florilor și parfuimi
rilor naturale, pentru a ne 
duce spre un celebru sat de 
ceramiști populari unde îi 
place să lucreze lui Picasso. 
Abundența culorii, a luminii, 
i-a făcut pe țăranii locului 
să transforme și lutul în flori 
iar invazia străinilor nu le-a 
alterat spiritul și mîndria de 
francezi. în ziua aceea — o 
duminică — am asistat Ia o 
sărbătoare populară închina
tă eroilor Franței, o sărbă
toare cu steaguri tricolore, 
cu fanfare în marș, și mai 
ales cu splendide defilări de 
tineri — băieți și fete îm- 
brăcați în uniforma delicată 
a ofițerilor de pe vremuri, cu 
pompoane. cizme, săbii de pa
radă și vestoane bine strînse 
în talie.

La Saint Tropez, încă de a- 
tunci. din mai, n-aveai unde 
să arunci un ac : o revărsa
re de tinerețe umplea plaja, 
străzile, bistro-urile, magazi
nele, portul. (Ce trebuie să 
fie acum, cînd bate din plin 
ora Coastei de Azur). Iar ca 
să intrăm în Toulon a trebuit 
să așteptăm la rîndul de 
mii de mașini cîteva ore.

Cobora seara.
Marsilia ne-a primit cu 

lumini și cu forfotă de-a drep
tul italiană. Aici, aproape, în 
apele Mediteranei se vedeau 
insula și cetatea — închisoa
re din care se zice că ar fi 
evadat Monte-Cristo.

Realitatea, romantismul, 
visarea se contopeau cu le
genda.

Ca peste tot, de altfel, în 
acest țărm al vacanței, rîvnit 
și poate neajuns.

EUGEN FLORESCU
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