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celui de-al IX-lea Festival Mondial

al Tineretului și Studenților pentru

BUN SOLIDRUMsolidaritate, pace și prietenie

LOR TINERE

• Răspund astăzi 
întrebărilor 
pe care tinerii 
le adresează 

prin intermediul 
ziarului

Proletari din toate țările, uniți-vă! p

Am plăcerea să adresez un cald salut participanților la cel de-al 
IX-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților veniți 
Ia Solia din numeroase țări ale lumii.

Prin dinamismul și receptivitatea sa la idealurile de libertate, 
dreptate socială, la schimbările înnoitoare, prin aspirația sa către 
progres, tînăra generație constituie o forță activă în lupta popoa
relor împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru eliberare națională și independență, pentru democra
ție și pace.

Urez succes celui de-al IX-lea Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților, care se desfășoară în capitala unei țări de care ne 
leagă o trainică prietenie. îmi exprim speranța că el va contri
bui la promovarea spiritului de înțelegere, de destindere și apro
piere între popoare, la întărirea unității de acțiune a tinerei gene
rații și consolidarea frontului forțelor antiimperialiste, la triumful 
cauzei păcii și securității internaționale.

TULUI ROMÂN!
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In drum spre Festival, solii tineretului român sînt salutați cu căldură de bucureșteni
Foto: O. FLEC AN

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Ieri au părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Sofia, cei 
500 de membri ai delegației 
care va reprezenta tineretul 
patriei noastre la al IX-lea 
Festival Mondial al Tine
retului și Studenților pen
tru solidaritate, pace și 
prietenie. Sînt tineri și ti
nere din toate colțurile țării 
care s-au distins în producție, 
la învățătură și în activitatea 
obștească, tineri din fabrici și 
uzine, de pe ogoare, din școli, 
facultăți și institute. Am re
marcat, în cadrul delegației, 
pe membrii Ansamblului artis
tic al U.T.C. — soliști vocali 
și instrumentiști — pe sporti
vii și sportivele care fac cins-

Mi-am terminat studiile în 
urmă cu doi ani. Student fiind, 
problema locuinței nu mă preo
cupa prea mult din motive per
fect justificate — aveam Ia dis
poziție un cămin confortabil, do
tat cu tot ceea ce estdȚ necesar 
pentru a te simți bine, pentru a 
îndrepta întreaga atenție studiu
lui. De abia după aceea, cînd am 
devenit om pe propriile mele pi
cioare, problema locuinței a de
venit primordială. In calitatea de

absolvent al Academiei de stu
dii economice, eram la curent cu 
însemnatele eforturi ce se fac 
pentru a se asigura oamenilor 
muncii condiții optime de viață, 
urmăream cu satisfacție evoluția 
dinamica a numărului de aparta
mente construite din fondurile 
centralizate ale statului. Totuși, 
de multe ori îmi spuneam : 
n-ar fi posibil ca soluționarea 
blemei majore a locuințelor 
fie făcută într-un timp

te culorilor patriei. Ele
gantele autobuze „Tudor 
Vladimirescu", de culoare 
sinilie purtând inscripția 
„România" și însemnele fes
tivalului, se înșiruie unul 
după altul. în ele iau loc 
cei pe care i-am cunoscut 
în febra pregătirilor la canto
namentul Tei, cei pe care în 
ultimele zile i-am văzut întoc
mind albume cu vederi din 
țara noastră, selectînd o- 
biecte de artizanat pe care să 
le schimbe cu tinerii veniți de 
pe alte continente. După cum 
mi-au mărturisit, toți sînt bu
curoși să întâlnească la Sofia 
tineri și tinere din alte țări, 
să-și strîngă prietenește rnîi- 
nile, să schimbe impresii, să le 
povestească acestora despre 
viața și munca lor, despre rea
lizările României de astăzi. 
Vrem ca delegații veniți la 
Sofia să cunoască cit mai 
multe lucruri despre țara 
noastră, despre preocupările 
tineretului român —mi-au 
declarat reprezentanții noștri. 
Gheorghe Popa, lăcătuș la U- 
zina mecanică „Mijea", jude
țul Dîmbovița, poartă cu si
ne încrederea colectivului de 
muncitori, al organizației UTC 
care l-a propus —- și al cărui 
secretar este. Dar, mai ales, 
acest tânăr cu ochi neastâmpă
rat!, rotind în juru-i o perma
nentă atmosferă de preocu
pare, poartă noblețea mun
cii a cărei distincție — aceea 
de fruntaș în producție — 
o repetă de la an la an. 
Ștefan Ciobanu vine de 
pe băncile amfiteatrului uni
versitar. Student în anul al 
V-lea, la Facultatea de Istorie 
•filozofie din Iași, el a obți
nut numai note de 10 la toa
te examenele. Mal este oare 
nevoie de o altă recomandare ? 
Mircea Știrban este cercetă
tor la Filiala din Cluj a Aca
demiei R.S.R. El îmbină într-o 
armonie demnă de exemplifi
cat activitatea științifică cu 
sarcinile care îi revin ca se
cretar al comitetului U.T.C.
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ȘI ECHITABILA IN
ACORDAREA PREMIILOR

Măsurile preconizate de conducerea de partid și de stat cu pri
vire la perfecționarea conducerii planificării economiei națiocăale 
acorda o deosebită importanță îmbunătățirii sistemului ce cointere
sare materială care aie un rol hotărîtor în asigurarea progresai i 
și dezvoltării continue a întregii economii naționale, în creșterea 
substanțială a nivelului de tiai al oamenilor muncii.

Sistemul de salarizare, ca element fundamental al intărirS coin
teresării materiale, trebuie să înbine armonios mierestU penoneto 
ale fiecăruia cu interesele generale ale societății, constituie tm 
tor important în ridicarea pe o treaptă, calitativ superioară, a es 
enței economice. în conformitate cu legea repartiției după canti
tatea și calitatea muncii prestate, sistemul de salarizare are menirea 
să asigure reflectarea directă în nivelul veniturilor a rezultatelor 
obținute în activitatea depusă, în așa fel înat, toți salariata să fi® 
retribuiți după criteriul aportului lor la realizarea sarcimicr de pro
ducție.

Pentru cine scriu?

Pentru ce scriu?
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DE CE N-AM FOST INVITAT

UN M/f „FENOMENAL “

(Continuare în vag. Vlll-a)

Peste prevederile
planului

Reuniunea Comitetului International
3

de Pregătire a Festivalului
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In epoca modernă pentru 
adevăratul artist umanist 
chestiunea audienței sale și 
a operei pe care o face este 
de prim rang. In aceasta este 
inclusă problema mesajului 
uman pe care dorește și- 
poate să-l comunice. Voința 
de a comunica se identifică 
aproape cu nevoia de a scrie. 
Literatura noastră de azi 
are în centrul său omul și 
nu depinde decît de puterea 
artistului (concepție, talent, 
rezistență) de a-l reprezenta.

Talentul nu are două fețe, 
una pentru public și alta 
pentru nimeni ori cîțiva. 
Scriitorii care răspund azi la 
ancheta noastră „Pentru ci
ne scriu? Pentru ce scriu?" 
aduc mărturii demne de re
ținut asupra țelului în care 
înțeleg ei îndreptățirea ex
clusiv umană a creației lite
rare asupra responsabilității 
scriitorului.

în pagina a II-a răs
pund : • CONSTANȚA
BUZEA • NICHITA 
STĂNESCU • FLORIN
MUGUR • FĂNUȘ NEA- I 
GU • ALEXANDRU ' 
IVASIUC. |
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Am citit ca mult interes comu
nicatul cu privire la modul de re
partizare a fondurilor dextma*?

ELENA NIȚA
Economistă, serviciul orgcrăzcrca 
muncii — Uzina de prelucrare a 

maselor plastice — București.

(Continuare în pag. a VIl-a>
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Am solicitat scriitorului 
Radu Cosașu să participe la 
dezbaterea noastră. In locul 
unei opinii ne-a propus acest 
reportaj care conține, vizi
bil, o replică. O replică în 
numele tinerilor, a celor mai 
mulți dintre ei.

In urmă cu âțiva ani, do- 
cumentindu-mă în școala pro
fesională a unei mari uzine 
dintr-un important centru in
dustrial al țării, secretarul 
U.T.C. — tinăr ager la minte 
și nu mai puțin la vorbă — a

de Radu Cosașu

ținut morțiș să mi-l recomande 
pe elevul T-escu „cel mai bun 
elev al școlii". Firește că și 
fără recomandarea lui doream 
să-l cunosc pe cel mai bun 
elev al școlii. Dar secretarul 
pusese un accent deosebit in 
această formulă banală și — 
ceva mai tirziu, impărtășin- 
du-i discuția cu elevul T-escu 
— îmi mărturisea plin de en
tuziasm, că el îl consideră „un 
fenomen". Foarte bine, e foar-

te plăcut să te învîrtești prin
tre „fenomene" —dar in ce 
consta „fenomenul", căci — 
trebuie s-o spun — discuția cu 
elevul eminent nu-mi relevase 
o asemenea dimensiune a pro
blemelor lui.

— Cum în ce constă feno
menul ? se miră secretarul de 
propria-mi ignoranță. Păi, ta
tăl lui, e inginerul T... Știți că 
tatăl lui...

(Continuare în pag. a V-a)

întreprinderile Ministerului 
Industriei Alimentare au rea
lizat în primul semestru al 
acestui an, peste prevederile 
planului, produse evaluate la 
aproape 220 milioane lei. Au 
fost realizate suplimentar 
peste 1 600 tone preparate și 
conserve de carne. 4 500 tone 
ulei comestibil, 50 000 hecto
litri lapte de consum, mai 
mult de 1100 tone paste făi
noase, 2 200 tone biscuiți, 
3 400 tone conserve de fructe 
și alte produse.

In prezent, în atenția con
ducerii ministerului stau pro
blemele privind asigurarea 
intrării la timp în funcțiune 
a fabricilor de zahăr de la 
Buzău. Oradea și Corabia, de 
ulei de la Slobozia, de con
serve de la Fetești, de pîine 
de Ia Pitești, a fabricii 
brînzeturi de Ia Slatina 
altor capacități.

Intervenția tovarășului ION ILIESCU

SOFIA 26 iulie (prin telefon 
de la trimisul nostru special) : 
Ziarele din Sofia amintesc citi
torilor că au mai rămas doar 
două zile pînă la deschiderea 
Festivalului. Pe străzi s-au în
mulțit băieții și fetele ce aduc 
în capitala bulgară pitorescul 
depărtărilor. Buletinul publicat 
la ceasurile după-amiezii de că
tre Centrul de j)resă informează 
că tineri din 75 de țări se gă
sesc în acest moment la Sofia. 
„Este ziua cînd sosesc peste ju
mătate din delegații" — spunea 
unul din conducătorii U.T.C.D.

în timp ce pe aeroport și la 
gară buchete de flori sînt oferi
te delegaților ce continua să so
sească, la Universitatea „Kliment 
Okhridski" au început lucrările 
reuniunii Comitetului Intemațio-

nal de Pregătire a Festivalului. 
După raportul C.I.P., prezentat 
de secretarul său general, Jean 
Diar, s-au examinat proiectele 
unor documente. în unanimitate 
a fost adoptat proiectul unei de
clarații de solidaritate cu lupta 
eroicului popor vietnamez.

în cursul dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul ION ILIES
CU, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, care a transmis 
salutul generației tinere a Româ
niei socialiste. După ce a în
fățișat pregătirile tineretului ro
mân în vederea Festivalului și a 
expus punctul de vedere al dele-

— Știu. Mi-a spus-o. Tatăl 
lui e una din cele mai impor-

CLIMATUL
SPORTIVITĂȚII

,I?-,contjnuaJe?.anChetei noastre Privind implicațiile umane și sociale ale 
i-.x..: -s -------. educația sportivilor, a spectatorilor și orsani-loialității și echității sportive,

ABELARDO RAIDI, re
dactor șef de sport la zia
rul „El Nacional“-Caracas 
(Venezuela) i „Nu-i poți cere 
suporterului să fie absolut 
obiectiv, în schimb, civili
zat — da“.

EUGENIU OBREA

(Continuare in pag. a VIII-a)

Flacăra Festivalului

zatorilor de întreceri sportive, relația pasiune-obiectivitate-sportivitate în 
2 7-a își exprimă opiniile:gina a 7-a

DOUG GARDNER, re
dactor la „World Sports"- 
Londra (Anglia) 1 „Optica 
Îngustă, egoistă, de club, de 
asociație, intervenția inte
resului financiar In sport 
primejduiește fair-play-ul“.

CESARE TRENTINI, re
dactor la „Stadio“-Bologna 
(Italia) s „Publicul cel m»i 
corect, cel mai loMEldb gă
sim acolo unde găsim 
sportivul cel mai corect, 
mai cinstit".

JACQUES FERRAN, re
dactor șef al revistei 
„France Football“-P a r i s 
(Franța)j „Cultivarea spor
tivității se impune cu ne
cesitate încă din școală, in
diferent că tinerii au sau 
nu afinități sportive. Dacă 
nu devin sportivi vor de
veni spectatori".

DAN DEȘLIU. scriitor 
(România) J „Ar trebui să 
înțelegem, să facem să se 
vadă, că normele noastre 
de conduită cetățenească, 
ca și legile statului nu-și 
pierd valabilitatea nici în 
incinta stadionului sau a 
sălii de concurs".

Ieri după amiaza 
flacăra Festivalului 
mondial al tineretu
lui și studenților, care 
și-a continuat drumul 
pe teritoriul românesc 
străbătând cea de a 
doua etapă a itinera- 
riului a poposit la 
București. Pe parcurs, 
ca și în Capitală, ca
ravana purtătoare a 
simbolului păcii, prie
teniei și solidarității 
tineretului lumii a

fost salutată cu căl
dură de mii de tineri 
și vîrstnici. Emoțio
nante au fost momen
tele schimburilor de 
escorte formate din 
tineri motocicliști pur- 
tind fanioane și ban
derole tricolore care 
au însoțit, de-a lungul 
a zeci de kilometri 
din raza fiecărui ju
deț, mașina purtătoa
re a simbolului Festi
valului. Astăzi în ur
ma unui scurt miting

care va avea loc în 
Piața Universității, ca
ravana va porni la 
drum să străbată dis
tanța pînă la Giurgiu. 
După traversarea po
dului Prieteniei flacă
ra Festivalului va fi 
predată, la Ruse, gaz
delor acestei întîlniri 
a tineretului lumii, — 
pentru a-și continua 
drumul către Sofia 
unde va sosi mtine.

VIOREL RABA
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NICHITA STĂNESCU

într-o mărturisire publicată de 
o revistă literară, citată săptămî- 
na trecută în „Scînteia tineretu
lui" de către poetul Cezar Bal
tag, afirmam că scriu pentru a 
atinge prezentul adevărat, clipa 
de interferență cu lumea reală, 
momentul de existență autentică. 
Desigur, nu ini-am schimbat 
părerea în două-trei săptămîni, 
și ici nu vreau s-o formulez alt- 
feî. Aș dori în cele ce urmează 
doar să adaug și să întregesc ce 
am afîrmat deja, accentuînd mo
dalitatea prin care scriind ajungi 
la prezent, real și autentic.

Nu sîntem insule ci ființe a- 
dînc implantate în lume, nici 
nu știm prea exact unde ne ter
minăm noi și unde începe exte
riorul. Nu existăm decît acțio- 
nînd asupra lumii, influențind 
influențați. Rupți de exterior și 
act, ne-am degrada și risipi. 
(Cea mai gravă boală psihică, 
schizofrenia, prin aceasta se și 
caracterizează, prin izolare pură). 
Arta și literatura este un mod de 
acțiune și interacțiune cu lumea. 
Ea se naște dintr-un impuls a- 
dînc de comunicare esențială, de 
împlîntare în real, de semnali
zare a existenței tale pentru 
ceilalți, ea să afli răspunsul, să 
te ajustezi și să transformi. E o 
încercare amarnică de a ieși din 
izolarea trupului tău. a experien
ței tale, a biografiilor noastre fa
tal limitate. Nu scriem din moti
ve mult deosebite decît dip care 
citim. Scriitorul, s-ar putea spu
ne, este un cititor de cea mai

LITERATURA — 
MOD DE ACȚIUNE

mare intensitate. Anundoi, fac
tori esențiali fără de care litera
tura n-ar putea exista, vor să se 
regăsească în ce au ei mai pro
fund participînd la vieți care nu 
sînt ale lor, la drame care nu 
li s-au întîmplat. caută marea u- 
nitate în diversitate. Ei își ima
ginează posibilul încercînd să 
iasă din limitele înguste ale da
tului său numai ale probabilului. 
De aici decurge și forța socială 
deosebită a literaturii, pentru că 
ea potențează mereu omul u- 
man, adică omul social, depășind 
mereu individualitatea îngustă, 
menține mereu proaspete valorile 
fundamentale, naște mereu noi 
valori rezultate ale interacțiunii 
noastre cu lumea, necesară con
tinuei în-ființări căreia îi sîntem 
sortiți.

însă această împlinire și ge
neralizare a ființei noastre, su
dura adîncă ce se realizează cu 
„celalalt", în cazul scriitorului 
nu se desfășoară numai în imagi
nație, în fantezia întrupată în 
carte. Ea tinde să fie reală, să 
ce miște prin lume autentic, să

ALEXANDRU IVASIUC

prindă ființă în afara limitelor 
cărții. Scriem ca să influențăm, 
ca să ne punem sigiliul pe alți 
oameni, misterioșii cititori. Nu
mai atunci o carte devine mai 
mult decît un obiect de hîrtie 
înnegrită, se naște și trăiește ca 
un fapt Ideea că poate mii de 
oameni și-au schimbat puțin 
perspectiva asupra lumii, că au 
constatat o latură nouă, că și-au 
negat poate un obicei de gîndire 
cîștigat prea grăbit, pentru că au 
parcurs paginile cărții tale, e de 
o tulburătoare responsabilitate, 
însă adevărata victorie merge în
că mai departe. Nu e deajuns 
să încerci să modifici numai gîn- 
direa și simțirea oamenilor, ci 
<i faptelor lor. Atunci rezulta
tele se multiplică în progresie 
geometrică și actul de a mișca 
mina deasupra hîrtiei se ampli
fică și există cu adevărat, adică 
în toată generalitatea lui.

Desigur, nu-i este dat oricui

să poată atinge asemenea nivel 
vast de existență plină, reală, 
răspîndită în timp și în ^pațiu, 
e poate numai un apanaj al 
mai marilor breslei noastre, al 
celor mai mari, aflați aparent 
în trecut. însă aceasta trebuie 
să fie tendința și ambiția fiecă
ruia dintre noi. Nu sîntem vi- 
novați întrutotul sau numai într- 
o foarte mică măsură de eșecu
rile noastre. Nu există rețete de 
a te depăși mereu, însă asta nu 
înseamnă că nu sîntem sau nu 
trebuie să fim conștienți de țe
lurile noastre. Scriem, conștient 
sau inconștient, pentru a ne ge
neraliza și nu putem atinge a- 
ceastă dorință poate obscură, de
cît modificîndu-ne mereu, schim- 
bîndu-i pe cei din jur, cît mai 
adine cu putință, determinîndu-i 
să acționeze. Pentru asta trebuie 
totdeauna să învingem inerții, 
habitudini și comodități de gîn
dire și de simțire. Conștient sau

inconștient căutăm să șocăm, să 
tulburăm, să determinăm mai 
bine iritarea decît indiferența, 
să facem pe Oameni să simtă 
mereu că sînt răspunzători de 
posibila lor limitare, de faptul 
că nu sînt mai mult decît sînt. 
încercăm să promovăm sentimen
tul insuficienței, să combatem 
răul moral de bază, mulțumirea 
imbecilă de sine, suficiența, in
diferența și lenea spirituală. Mai 
marii breslei noastre au fost mări 
tulburători de ape care au redat 
oamenilor perspectiva infinită a 
destinului lor- Dar ca șa ajungi 
aici, șocul acesta neliniștitor tre
buie să fie eficient, adică să se 
axeze pe probleme reale și esen
țiale. Societatea și istoria ne 
leagă de subiecții noștri numiți 
cititori. De aici, din acest con
cret, trebuie pornit pentru că și

cititorii sînt ființe concrete iar a 
dori să-i modifici înseamnă nu a 
te gîndi să-i determini să acțio
neze oricum ci în istorie, în 
acord cu sensul ei.

Scriu deci pentru că sînt con
vins că arta este o formă com
plexă de cunoaștere și acțiune 
(admîndouă fiind Ia fel de im
portante). Scriind acționez, acțio- 
nînd particip, participînd doresc 
să fac pe alții să participe la 
cea mai profundă și specifică 
realitate umană, istoria. De aici 
rezultă o afirmare și o negare în 
același timp, o afirmare a noului 
împotriva oricăror forme de în
cremenire, de statică socială care 
sînt contrare omului. Cred că 
numai în acest mod, în ciuda 
greutăților posibile, a propriilor 
mele inerții și comodități de 
gîndire, aș putea, eventual, la 
capătul unui drum la care nu 
știu dacă sînt în stare să ajung, 
aș contribui la nostalgia de tot
deauna a spiritului și a ficțiunii, 
întruparea în real, în spațiu și 
timp altfel decît sub forma moar
tă a hîrtiei sau a vorbelor care 
zboară în vînt. în această acțiu
ne a-ți disprețul cititorii înseam
nă a te sinucide, pentru că prin 
ei scriitorul încearcă să existe 
mai mult șî mai esențial. A nu 
le da însă decît ce știu, a-i me
naja și a-i adormi spunîndu-le 
ce știu prea bine, înseamnă a 
te condamna tot la izolare întru- 
cît nu se stabilesc curenți de 
comunicație decît acolo unde 
există diferențe de nivel.

Scriu pentru că am ceva de spus, ceva care 
nu poate fi spus jiici în limbaj științific, nici 
încadrat în categoriile etice, nici în cele filo
zofice. Scriu pentru că simt că am ceva de 
spus. Acest ceva ține mai degrabă de zona es
teticului fără ca să fie subsumat ei. Dar este 
mai aproape de estetic decît de orice altă de- 
nominare modernă. Am să scriu atîta timp cît 
n-am să fiu convins că am reușit să spun ceea 
ce vreau să spun. Scrisul nu este altceva decît 
un vehicol al unui adevăr. Adevăr al unuia; 
care tinde să devină adevăr al mai multora. 
Aceștia din urmă sînt cititorii. Este un lucru 
banal dar în același timp plin de adevăr 
și de mister. Cel care-și asumă destinul de a 
fi scriitor scrie pentru cititorii lui.

în noțiunea de scriitor se cuprinde ecuația 
simplă și anume aceea în care A scrie pentru 
tot restul alfabetului. Migrație a lui A spre 
B și C și D și E, încercare de a comunica 
a individualului cu generalul individualizat. 
Arta scrisului nu se confundă cu scrisul în 
sine. Literatura nu este totuna cu scrisul O 
numim artă a scrisului prin convenție. Cel 
care are de comunicat o revelație, o exis
tență, un „ce“ anume face acest lucru cu aju
torul cuvintelor scrise. Cuvîntul scris este 
ceea ce este firul de telefon pentru cuvîntul 
vorbit și comunicat unui om căruia nu-i vezi 
chipul. Ce este un scriitor? Cine este un 
scriitor? Care este scriitor? Este acela care 
dorește cu tot dinadinsul să comunice un ade
văr mai mult decît iubitei sale sau prieteni
lor săi. cel care dorește să comunice un ade
văr generos. Adică să comunice un adevăr 
nuxiumai pentru intimii săi, ci și pentru ne- 
cunoscuți. Dacă el izbutește să facă aceasta 
se cheamă că el are talent. A avea talent în
seamnă a cunoaște, a le vorbi despre ei și a 
te face pe tine însuți, necunoscut pentru ei, 
cunoscut.

Cititorii pentru care scrii nu sînt neapărat 
numai de acum, de azi sau de mîine. Uneori 
ei sînt cei de poimîine sau de răspoimîine. 
Uneori nici nu s-au născut. Orice adevăr ar
tistic are numai o parte de prezent în el, 
restul ținînd de viitor, restul adresîndu-se ne- 
născuților. Nici un scriitor niciodată nu se 
adresează unor oameni care au fost, nici un 
scriitor autentic nu este un om care a fost. 
Comunicarea în zona esteticului este o co
municare cu viitorul și cu sensibilitatea lui 
imaginată. Șansa scriitorului nu se joacă nici
odată în timpul vieții lui. El este un jucă
tor al cărui cîștig sau pierdere întotdeauna 
se va ști după moartea lui. Dacă îmi îngă
duiți o comparație el ar semăna cu un 
alergător la suta de metri plat, care după 
cincizeci de metri de alergare se volatilizează 
pentru că pista lui e jumătate în prezent, ju
mătate în viitor iar cei care îi vor arbitra a- 
lergarea nu sînt nici măcar născuți, ci sînt un
deva în viitor ținînd în mîini ceasornice ne
inventate încă. încoronîndu-1 sau disprețuin- 
du-1, încoronînd sau disprețuind un alergător 
care nu mai e de față, un alergător din 
trecut.

Scriitorul este cronicarul vremii lui, placa 
sensibilă fotografică a vremii lui, urma de 
talpă apăsată în pămîntul prezentului, înre- 
gistrînd viitorul. Scriitorul este cel care în
registrează amintirile viitorului despre pre
zent. Despre valoarea lui și îndreptățirea lui 
el nu are decît speranțe, niciodată mărturii. 
El însuși abia dacă este martor sensibil, su
fletesc, a ceea ce a fost bun și rău în trecut.

Efortul comunicării, dorința comunicării, 
miracolul și aura comunicării niciodată nu se 
petrece numai pe un plan orizontal sau nu
mai în timpul prezentului acut.

Așa cum ne putem întrista sau surîde re- 
ceptînd vechile, scrisele, mesagii ale scriito
rilor care nu mai sînt tot astfel pregătim în
tristări sau jubilații, cei care sîntem, pentru 
cei care vor fi.

Dar asta numai dacă avem ceva de spus, 
dacă destinul nostru " ne tensionează și ne 
face să spunem ceva. Scriitorul este cel care 
are ceva de spus, dar nu toți cei care au 
ceva de spus izbutesc să și spună; a izbuti 
să spui ceea ce vrei să spui, adevărul tău 
individual și cunoscut de tine însuți, necu- 
noscuților din prezent și din viitor constituie 
sensul și rîvna perpetuă a miraculosului mod 
de existență pe care-1 numim poezie și care 
constituie una dintre dimensiunile noastre, fie 
că o producem, fie că o receptăm.

SfflLU CU GlNDUL
LA NEAMUL MEU
ADlNG ȘL DEMN

Două întrebări tulbură
toare, pentru că după ce 
mi-au fost puse, am traver
sat stări de neliniște, de e- 
nervare și de amărăciune. 
Apoi, fiindcă nu te poți scu
tura de păsările de pe li
nieri la ușa raiului (pentru 
mine scrisul, arta în tot 
ceea ce are mai nobil și mai 
curat reprezintă desăvîrși- 
rea) am pătruns pe drumul 
acela dureros care duce în 
tine insufi și am încercat să 
culeg adevărul — al meu, 
în mare parte adunat din 
lume, în fiecare clipă, și cu 
atit mai mult al meu — în 
singele căruia îmi înmoi pe
nița. Dedesubtul pașilor, 
clocotea totuși mînia, pen
tru că întrebarea: pentru

FĂNUȘ NEAGU

cine scrii? e o grindină sub 
care ferestrele mele se 
sparg. Orice artist autentic 
se simte tentat s-o respingă 
fiindcă răspunsul este im
plicat operei, vieții lui. 
Scriu — și nu este loc pen
tru nici o altă explicație — 
pentru oameni și visul meu, 
sensul vieții mele, este să 
știu că oamenii îmi deschid 
cartea și au, poate, un gînd 
frumos pentru partea de ini
mă pe care am topit-o și-am 
pus-o în fiecare rînd și-n 
fiecare literă. Și mai scriu, 
și-mi permit să zic: și mai 
scriem, pentru că nu pot și 
nu putem exista altfel. Scri
itorul, și iarăși mă refer la 
cel drept, la cel adevărat, 
la cel care cheltuiește lu-

mina sîngelui său, își mă
soară trecerea pe pămînt 
după undele de bucurie, 
după stropii de bunătate pe 
care i-a așternut în oameni. 
Scriu nu cu gîndul la glo
rie, ci la datorie, la n-zamul 
meu adine și demn și neclă
tinat de toate durerile care 
l-au mușcat. Iubesc Dună
rea — și-mi vine să cred că 
uneori intru intre apele ei 
fermecate și ascult cîntece 
vechi, pe care trebuie să )e 
duc mai departe. Iubesc pă
mîntul și serile lui calde, 
oamenii și zîmbetul și tai
nele lor, iubirea care-i face 
frumoși, mi-e dragă vorba 
care sună pe stradă, și-o 
fur și Ie-o aduc din nou in 
urechi. Și mai scriu pentru 
că urăsc suferința.

RESPECTUL 
CUVINTELOR 
DESPRE OM

CONSTANTA BUZEA

alții iubesc misterioasele an-Presupunând o lume extrem de sensibilă, 
și dincolo de ființa mea, fac o mărturisire. în
tre hotarele de rezonanță ale limbii in care 
gindesc s-a produs cîndva un fapt absurd. 
Copil fiind și primind, cum este și firesc, 
sensul cuvintelor mai mult din încărcătura 
afectivă ce li se dădea, m-a îngrozit, m-a jig
nit existența imperativului „Taci!". Acest 
monstru monosilabic a operat comod și defi
nitiv asupra dezinvolturii mele și asupra 
plăcerii, a curajului mai binezis, de a mă 
exprima cu glas tare. Sint un om timid pe 
viață. Simt acest lucru și-l mărturisesc cu un 
suris de amărăciune, deși soluția pe care am 
găsit-o, in dorința mea de a mă apropia de 
oameni, de a le comunica lucruri despre mine 
și de a-i cunoaște profund ascultindu-i, este 
intr-un fel foarte fragilă, este ca un zbor 
care nu se va petrece niciodată in realitate 
pentru că pentru el se mișcă o singură aripă. 
Scriu, și faptul acesta se petrece in singură
tate. Iată pentru ce scriu. Acest fel de a fi, 
soluția aceasta mă absolvă de riscul atit de 
des al minorelor schimburi orale. Dintr-un 

: act de uzură și de imediată satisfacere a 
curiozității, dintr-un act de maximă eficiență 
spirituală, limba a devenit pentru mine un 
act de o solemnitate extremă, un templu in 
care se rostește numai adevărul. întrebările 
mele au o înflorire vastă, interioară. Iubesc cu
vintele așa cum unii oameni iubesc tablourile

PUTEREA DE A TE REGENERA
PENTRU OAMENI FLORIN MUGUR

Deosebitul respect pe care-l 
port ziarului „Scînteia tineretu
lui", unde cu mai bine de zece 
ani în urmă publicam sincerele și 
urîtele mele poezii de început, 
mă împiedică să răspund ocolit, 
căutîna formulări convenabile. 
Pentru ce scriu ? Pentru că lupt 
împotriva ratării. Despre ratare 
știu multe. Știu că nu este un 
fenomen spectaculos, ci o reali
tate obișnuită care se așează pe 
un fundament calm de concesii 
agreabile. Duc împotriva ei, îm
potriva ratării, o luptă întuneca
tă, cu înaintări și retrageri chib
zuite, sub un cer incert. M-au 
învățat niște cărți (și se vede că , __ ................
e o învățătură care mi s-a po- care-l privesc în fiecare dimi- 
trivit prea bine) și mi-au confir
mat și niște evenimente istorice 
adevărul că trebuie să-ți gîndești 
dinainte fiecare pas. Știu foarte 
bine și știu cu tristețe că un ins 
care ar lua această expresie „la 
propriu" și ar chibzui toate cele 
șaptezeci sau o mie de mișcări 
minuscule care intră în compozi
ția unui pas obișnuit nu ar mai 
înainta niciodată, împietrit de

groază. Cum eu sînt totuși un om ment, se rostogolește spre haos, 
fericit (pentru că mi-am desco- „Nu-i -nimic! spun ei. O putem 
perit menirea: și metiîrea iriea opri- in -orice clipă /“ Și într-ade- 
esie de a scrie poezii) pot, in văr 6 opresc la timp și o înalță 
ceasurile de inspirație, să ignor iarăși pe umeri molari, jubdind. 
toate aceste îndoieli și să scriu Lingă acești oameni se află locul 
cu bucurie și cu speranță. Dar meu. Al unui bărbat alergind 
numai atunci. Cinci sau zece ore nădușit, ureînd șj coborînd din 
pe an — se poate măsura cu cel tramvai, ș_periindu-se de orice 
mai obișnuit ceas.'Tnyesiul^f^^ - 
pului (și acum, în momentul 
cînd scriu) înaintarea printre ne- 
siguranțe e în plină desfășurare.
Precizez, pentru a nu fi greșit 
înțeles, că e vorba de propriile 
mele nesiguranța, artistice, iar 
cerul incert care se boltește dea
supra lor este altul decît cel pe

glas răuvoitor saw numai enervat, 
și așteptînd înnebunit acel ceas 
care apare nu știu de unde și nu 
știu pe ce căi de două ori sau de 
cinci ori într-un an, ceasul în care 
poate deveni puternic în lupta 
sa dusă împotriva ratării. Dar 
ceasul acela există. Și el mă va 
ajuta și de acum încolo să su
praviețuiesc și să'.spun ceva, un 
lucru care poate ^fi auzit și de 
alții. Sînt născut pentru a apune 
acel lucru simplu : că viața tre
buie trăită, că moartea nu are 
nimic frumos. Iar menirea poe
ziei este tocmai să-i descopere

potriva oricărei ratări posibile.
Hotărît, poezia este o înfrun

tare deschisă și este și o luptă 
ocolită, dusă cu orice fel de mij
loace — la fel de bune sînt stri- 

sa- 
a 

Ce 
co
mă

fătul și șoapta, pumnalul și 
ia — împotriva neputinței, 

inerției, a ratării, a morții. 
loc ocup în această luptă 
mună, iată un lucru la. care 
pot gîndi fricos în ceasurile de 
îndoială, dar care nu mă intere
sează în momentul- înfruntării, 
cînd îi simt alături de mine — 
deveniți greoi de prea multă via
ță concentrată — și pe Nicolae 
Brqban, și pe Nichita Stănescu, 
și pe Cezar Baltag, și pe Gheor- 
ghe Tomozei, pe Care îi iubesc 
din tot sufletul.

De ce scria ? Nu știu dacă 
„omul e născut bun", dar 
în bunătate cred. Iubesc bună
tatea în ofensivă. Iubesc și bu
nătatea obosită sau cenușie, ve-

neață. =.,
Nu pot decît să invidiez pe 

acei dintre confrații mei care 
trăiesc într-o stare de inspirație 
perpetuă, ca niște copii uitați pe 
pămînt ai Euforiei. Ei se mișcă _____ __ . ____ r___ ___ ____
printre cuvinte de entuziasm, JaG^.jnorții hîta ghintuită ascunsă sub chea mea.durere,-scoțînd numai

De ce scriu ? Pentru că altfel 
nu aș putea trăi; și vreau să 
trăiesc. Nimic nobil în această 
declarație — sau nu, mint, ni
mic care să garanteze valoarea 
creației, dar noblețe există, tre
buie să cred în noblețea dragos
tei pentru poezie. Sînt convins 
că poeții sînt niște oameni care 
înfăptuiesc cea mai frumoasă lu
crare cu putință: încearcă să 
îndepărteze din cugetul muritori
lor tot ce este urît și întunecat, 
încearcă să-i transforme în „oa
meni noi", — superbă, rămîne su
perbă această formulă banalizată 
care vorbește despre lucruri 
sfinte: despre puterea de a te 
regenera, despre autodepășire,

gesturi decise, ridică lumea pe valuri binevoitoare și să i-o frîn- arareori .aîte. uh strigăt — d^r despre încercarea extraordinară a
umăr ca pe un butoi și o azvîijă, ga pe genuhchL E un ceas de atunci, poate,7atrâgîndu-i atenția comunismului de a-i obliga pe
privind-o cu ochu strălucitori forță, în care lupta împotriva unui treeatOr. Și salvindu-i via- oameni să-și cîștige în sfîrșit con-
cum, pe un plan înclinat de ct- propriei ratări devine luptă im- ța. diția umană.fa.

de valoare, cum 
tichități. „Invitată" atit de convingător să tac 
și să îndeplinesc astfel condiția mecanică de 
copil cuminte, toată copilăria am nutrit admi
rație amestecată cu invidie pentru toți copiii 
care aveau curajul să fie „obraznici".

Nu știu în ce măsură, după yn număr de 
ani, vă mai amintiți de școală, învățătură și 
bună purtare. Dacă, să presupunem, aș avea 
de inventat visurile cele mai fantastice, cum 
ar fi, de exemplu, o călătorie la Polul Sud, sau 
priveliștea celei mai frumoase peșteri din lume 
în care să se facă după dorința mea lumină, 
sau învierea strămoșului cu care seamăn, vi
sul meu cu adevărat irealizabil ar fi acela 
de a-mi aminti vocea, de a mă privi și auzi 
pe mine răspunzînd la una din lecții.

Oamenii tăcuți sînt in cele mai multe ca
zuri antipatici prin misterul pe care îl de
gajă, prin accentul lor invulnerabil, prin dis- 
cernămintul și surîsul ce le însoțesc răspun
surile. Ciudat! Celor mai tăcuți dintre noi 
avem a le pune cele mai serioase întrebări 
ce ne frămîntă. De la ei dorim să știm cum 
sîntem. Ei sint oglinzile în care ne privim.

Pentru ce scriu? Motivul lăuntric primor
dial, cel care a fost în favoarea destinului meu, 
acel imperativ inhibant de care am amintit 
mai sus. Scriu pentru că aceasta este sin
gura mea șansa de a fi.

Pentru cine scriu?
Stau cu ultima mea carte în față. Cînd am 

intitulat-o Norii am avut un vag simțămînt 
al greșelii. Titlurile cărților ajung pîhă la 
urmă mai fascinante decit chipurile autori
lor lor, decit biografia lor. Titlurile sint for
mulele de recunoaștere ce se rețin în pri
mul rînd.

Pentru cine scriu, pentru cine anume, cînd 
poezia este un act direct de sinceritate și cînd 
nu poți fi intim decît intr-o foarte mică mă
sură cu întîmplările ce ți se oferă?

Sau acest „cine" are orgoliul unui suav 
plural?

Primul meu „ție" — acestei lumi, fru
moase, naturii mute, pline de instincte din 
care vin. Acestei lumi, ce are ca prim .me
rit acela de a fi vie și diversă și a-l avea în 
centrul ei pe om. Și-atunci, pentru că e al lu
mii, mă adresez, scriind, omului pe care îl 
iubesc, pe care îl respect și îl supun drep
tății mele, omului deci, abil stăpîn al vorbelor 
precum era Poseidon peste sufletele mării.

O întimplare stranie și pură — naște
rea unei fiice, pericolul acestui gest, teama 
de moarte, revelația salvării, toată această 
gamă strinsă de senzații, spitalul cu priveliști
le lui — se-nchid ca-ntr-o formulă in numele 
foarte tinerei doctorițe Anca Cioltei, medic 

, de o finețe și de o energie excepționale.
Mă adresez simbolurilor, viilor și morților 

și amintirilor și mai ales speranței că-ri lu
mea dragă mie e loc destul, e timp destul și 
sînt destule bunuri ale energiei și inventivi
tății omenești.

Iubesc istoria, îmi iubesc țara, spicul de 
grîu, copilăria. Iubesc cuvintele celor ce nu 
își fac din ele măști. In numele și-n vraja 
unui impuls ce nu-l pot explica, oricit aș vrea, 
scriu cîteodată poezii. Semnez aceste lucruri 
cu credința că ele sînt in trecere prin mine, 
ca morții mei pierduți adine in timpuri și în 
pămînturile roditoare, transmit mesaje celor 
nenăscuți Naiv și totuși vag adevărat, exprim 
mirarea mea că poezia se scrie mai mult 
noaptea. f
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Prietenia, ®a instituție morală, 
t, probabil, prima și cea mai 
trainică modalitate de integrare 
socială. Ambiția superioară a în
vățătorului e de a cultiva co
legialitatea la învățăceii săi pînă 
la ligamentarea lor într-o priete
nie durabilă, una dintre grijile 
exprese ale părinților, alături de 
luarea în greutate și înălțime a 
odraslelor lor, e de a-i ști într-un 
sistem de prietenii trainice, ; 
selectate cu atenție, prietenii ai 
căror beneficiari să fie defini
toriile valori morale omenești: 
cinstea și respectul față de viața 
colectivă, spiritul de- într-ajuto- 
rare și dragostea de 'muncă, cul
tivarea, prin contaminație, a 
bunelor purtări și mobilitatea 
reacțiilor comportamentale etc. 
Adolescenții ca și tinerii, deși 
dintr-un alt unghi, privesc priete
nia tot ca o instituție de înaltă 
moralitate, ca o întreprindere 
absolut necesară ca cea a instruc
ției organizate, bunăoară. Sensul 
spiritual și cel — implicit — 
practic este evident.

„Se spune că prietenia a 
exprimat dintotdeauna superiori
tatea oamenilor, capacitatea lor 
de a avea scopuri comune, îm- 
părtășindu-și necazurile și bucu
riile. Ce înțeleg eu prin asta ? — 
se întreabă corespondenta noas
tră Luminița Maria-Lupu din 
Corabia. Oameni superiori,
prietenie superioară, prietenie 
principială. Scopuri care să te 
înalțe. Scopuri trecute prin sfera 
largă și luminoasă a intereselor 
generale ale oamenilor. Noțiunea 
ae prietenie este confundabilă cu 
cea de omenie, cu respectul pen
tru om, pentru faptele lui, cu 
dragostea pentru om. Sînt priete
nul cuiva: sînt omul . sincer 
care-i vina oricînd în ajutor ; sînt 
primul om care-i descoperă 
greșeala și-l face conștient de ea, 
primul care nud dă voie să ră- 
mînă în urmă; sînt cel alături 
de care merge mereu înainte, cu 
pași din ce in ce mai mari. 
Omenirea are nevoie de pașii 
fiecăruia dintre noi. Răspundem 
de pașii pe care-i facem. Și 
prietenia adevărată e cea care ne 
dă mîndria, care ne face capabili 
pentru un răspuns demn".

Cînd cineva

trișează 
aici, minte 
și-n altă 

parte

Să începem ancheta noastră 
cu un caz, oarecum, limită: 
„Decepția a fost cînd, nevoit să 
primească primele explicații ne
justificate ale unei renunțări 
hotărîte, încep să-mi dau seama 
că prietenul, pe care-1 credeam, 
e un om cu două fețe. Iată-mă 
deci în momente de criză. Mai 
de mult începuseră să mi se pe
rinde prin față, rînd pe rînd, 
imaginile care au pregătit aceasta 
ruptură. încep să mă gîndesc 
mult la ele, sa caut soluții pen
tru fiecare situație în parte. Ori 
de cîte ori găseam eram fericit 
ca nu trebuie să depun armele. 
Mergînd însă pe acest drum, 
deodată o avalanșă de nisip se 
ridică, orbindu-mă. Mă opresc 
pentru a mă dezmetici. Cînd to
tul începuse a reveni la normal, 
am dat să plec mai departe. Mă 
trezesc însă în fața unei prăpăstii 
care se anunța în drumul meu. 
Era prea mare pentru a o trece. 
Am renunțat plecînd pe alt drum. 
Pînă atunci nu credeam că 
prietenia mai poate fi înțeleasă 
de mulți tineri și altfel decît cum 
este consacrată." (N.D., Pucioasa). 
Dincolo de stilul metaforic în
trebuințat, drama tînărului nos
tru corespondent este reală. Căci 
tinerii, în majoritatea lor covîrși- 
toare, acordă o valoare morală și 
practică maximă, prieteniei. Sen
sul său moral e cel al deplinei 
consonanțe, a unei desăvârșite 
armonii: „adevărata prietenie se 
naște acolo unde ideile unui om 
vibrează la atingerea altor idei 
pe care le are un altul, în așa fel 
îneît să nu iște nici un sunet 
bizar; atingînd în acest sens 
sfera sublimului". (Emil Sinescu, 
București). De loc un act gratuit, 
sentimentul prieteniei are cores
pondențe practice de loc neglija
bile. „Eu acord prieteniei o va
loare practică foarte mare 
deoarece fiecare om are așa-zise 
clipe grele în viață și simte ne
voia de a se destăinui cuiva și 
apel cineva este prietenulfa) care 
dacă într-adevăr îți este prieten 
te ajută moral de a depăși criza 
momentană" (I.C., Cluj). Priete
nia, sentiment reciproc acceptat, 
e cea mai bună terapeutică mo
rală împotriva solitudinii și 
egoismului: „Prietenia face parte 
din seria celor mai frumoase sen
timente omenești, fiind o adevă
rată apoteoză a universului spi
ritual. Cine crede sincer în 
oameni are numeroase posibilități 
de a cîștiga prietenii. Mi-au plă
cut întotdeauna oamenii comu
nicativi, volubili, spontani și am 
acordat de multe ori încredere 
celor din jurul meu, bucurîn- 
du-mă că oamenii cu care ve-

Ziarul nostru a publicat în paginile 
sale o serie de anchete realizate prin 
participarea tinerilor săi cititori pc 
diferite teme de educație, stimulind, 
așa cum ne-au dovedit și ecourile pri
mite, un fructuos schimb de opinii. Rod 
al acestui dialog este și pagina de față

care, sperăm, se va bucura de aceeași 
audiență în • masa cititorilor noștri. 
Pentru a asigura, în continuare, din pa
ginile ziarului destinate dezbaterilor 
etice, o eficientă tribună de opinii, so
licităm tinerii noștri cititori la o anche
tă despre CONDIȚIA ȘI RESPONSA-

BILITATEA CIVICĂ A GENERAȚIEI ț 
NOASTRE. Întrebările pe care vi Ie w 
propunem, departe de a limita suprafa- 
ța răspunsurilor dumneavoastră, sînt, Q 
mai degrabă, repere orientative în 
această problemă de largă importanță 
socială.

1. Care este raportul dintre dorința personală și nevoile sociale ale profesiei pe care o 
practicați sau pentru care vă pregătiți ?

2. Schimbările pe care le operează profesia dumneavoastră (sau cea pentru care vă pre
gătiți) în evoluția ei dinamică vă pun încă de pe acum problema asigurării bagajului de cu
noștințe și deprinderi cu care să-i faceți față peste cîțiva ani ? Cum ?

3. Ce loc ocupă în personalitatea dumneavoastră (sau în cea spre care tindeți) raportul
între aportul dumneavoastră profesional și cel social ? .. . . _ ...........

4. Credeți că este posibilă o ruptură între organizarea spirituală lăuntrică a tînărului șl 
dezordinea manifestărilor sale publice ?

5. Sînteți capabili de eroism ? Cînd, cum și în ce împrejurări credeți că ați putea mani
festa asemenea acte excepționale ?

Vă rugăm să ne răspundeți în termen I 
de o săptămînă la aceste întrebări, re- ’ 
latînd pe larg fapte și întîmplări pe

care le credeți ilustrative pentru opi- I 
niile dumneavoastră, pe adresa ziaru- I noastră.

lui nostru, cu mențiunea.: ancheta

neam în contact îmi deveneau 
curînd prietenoși. Mă aflam, cu 
mulți ani în urmă într-o sală de 
concert® unde se cînța în acea zi 
Simfonia a V-a de Beethoven. 
Alături de mine se afla o fată 
cufundată pînă la absorbție în 
frumusețea sonoră a armoniilor 
beethoveniene. Intrînd în discuție 
am aflat că iubește cu pasiune 
muzica simfonică. M-a atras 
mult această fată iar acum mă 
aflu în pragul logodnei. îmi j 
place să mă leg sufletește de 
oamenii care iubesc muzica și, 
de-fiecare dată, mă gîndesc la 
celebrele cuvinte ale lui 
pearei „Fertți-vă de cei 
iubesc muzica. Ei sînt 
meschini și șarlatani" 
Mitea, student, Cluj).

Să fi fost prietena lui N.D. — 
ca să păstrăm formularea meta
forică a relatării sale — un om 
care nu iubește muzica. ?

Shakes
care nu 
egoiști, 
(Mihai

Un proces

singurătății!

între singurătate — nevoia de 
a-ți exercita facultatea reflexivă
— și însingurare, prietenia se in
terpune ca un instrument care 
cultivă prima calitate, o între
gește prin ceasurile care con
tractează un fertil dialog în care 
reticențele, altundeva necesare, 
sînt aici străine, îndepărtînd, în 
același timp, însingurarea gene
rată fie din. date temperamentale
— timiditate, reale sau false 
complexe de inferioritate etc. — 
fie din nerealizări mai mult sau 
mai puțin pasagere. Cu alte cu
vinte, așa cum transcrie pentru 
ancheta de față, un corespon
dent, „prietenul adevărat este un 
ăl doilea eu" (Cicero). ' Nevoia 
partenerului depășește condiția 
capriciului devenind o stare or
ganică de împlinire. Insolită ră- 
mîne doar conjunctura în care 
se contractează amiciția. „Ne-am 
cunoscut, propriu-zis m-a cunos
cut — ne scrie tînăra Valeria 
Ignat, din comuna Borcea, județul 
Galați — într-un atelier de 
fotografiat în toamna anului 
1966. împreună cu două colege 
m-am dus pentru a mă fotogra
fia. Aici am. întîlnit doi tineri 
cărora nu le-am acordat nici o 
atenție. Unul dintre ei (actualul 
meu prieten) mi-a luat adresa 
fără ca eu să știu acest lucru. La 
aproximativ o săptămînă am pri
mit o scrisoare. Consultîndu-mă 
(!) cu cele două colege acestea 
mă sfătuiră să-i răspund. Am 
purtat corespondență timp de 
două luni fără ca eu să-1 cunosc 
pe cel ce-mi scrie. După acest 
interval de timp ne-am hotărît 
să fixăm o zi pentru a ne cu
noaște. De la prima vedere am 
observat că pe acest om îl 
caracterizează seriozitatea, sin
ceritatea, modul ales de a vorbi 
și de a gîndi și totodată acest 
nume Victor". însingurarea e,

deseori, mobilul momentan al 
primului pas în doi . „Eram de 
aproape 17 ani cînd l-am cunos
cut pe prietenul meu Gelu. îmi 
amintesc foarte bine ziua de 
15 mai 1965 ora 14,45 (excelentă 
memorie are universul afectiv al 
tinerilor ! — n.n.), cînd mă aflam 
pe malul mării la Mangalia, în
tr-o pustietate infernală. Aveam 
senzația că mă aflu departe de 
lume. în acel moment apare 
Gelu, întrebîndu-mă dacă aștept 
pe cineva. Ne-am cunoscut și 
am hotărît să mergem la cinema
tograf unde rula filmul „M-am 
săturat de căsnicie". După puțin 
timp, Gelu a plecat la București, 
acasă. Primeam multe, foarte 
multe scrisori. Le citeam cu plă
cere, sorbindu-le cu lăcomie, 
recitindu-le de repetate ori, re- 
flectînd asupra fiecărui rînd, fie
cărui cuvânt" (Păruș Daniela, 
comuna Niculițel, județul 
Tulcea).

Intr-o anchetă internațională, 
tinerii din șase țări ale lumii au 
fost întrebați dacă ar dori să 
locuiască, chiar și pentru o 
scurtă perioadă de timp, pe o 
insula pustie. Evident răspunsul 
a fost negativ. Energic, negativ. 
La întrebarea noastră daca ar 
putea trăi măcar o singură zi fără 
certitudinea unei prietenii, răs
punsul a venit fără echivoc, nega
tiv. Sociabilitatea este un dat 
psihologic al vîrstei și, în directă 
corespondență, nevoia prieteniei 
ca un corolar absolut necesar, un 
însemn nobiliar al ei.

înălțimea

structurii

k face acest pas atunci. Se înțelege 
că am respins această propunere. 
De atunci..." Explicațiile forțate 
care au dovedit ceea ce se pre
supunea a fi o prietenie ca o 
legătură instabilă, infidelă în păr
țile sale nemărturisite adestramat 
nădejdea cu care a creditat 
tînărul N.D. evoluția viitoare a 
prieteniei sale în care „mă sur
prinseseră plăcut planurile de 
viitor — un șirag de vise care se 
pare că sfîrșeau dincolo de 
posibilități dar care privite prin 
prisma unui exces de optimism 
erau realizabile" (?) într-un caz 
pripeala de a da o turnură mari
tală unei legături nedeschîsă încă 
prea mult spre cunoaștere și în
țelegere reciprocă, în al doilea 
caz, metoda încercărilor și a 
erorilor folosită de tînăra par
teneră în legătura ei trecătoare 
cu tînărul din ultima noastră 
relatare, acestea ar fi, breviind, 
cauzele ratărilor. Evident, sa 
poate vorbi de stabilirea legături
lor de interese comune la un 
nivel epidermic. Infrastructura, 
adîncimea, mărturisită sau nu, a 
mobilurilor e aproape inexistentă. 
La o cit de mică mișcare seis
mică, în fața aerului mai tare al 
vieții cineva abandonează, nu 
fără traume pentru celălalt, 
cineva dezertează. O virtute mo
rală este substituită de un revers 
lipsit de strălucire umană. Dar 
numai în astfel de contractări 
apare criza, momentul de încer
care a caratelor pe care le im
plică prietenia ? La întrebarea 
noastră: ,Jn prietenia dumnea
voastră au fost momente de 
criză ? Cum le-ați depășit ? Cine 
și de ce a făcut primul pas spre 
traversarea momentului dificil?", 
am primit numeroase răspunsuri 
demne de reținut și, într-un fel, 
lămuritoare pentru situațiile re
latate în acest capitol. „Bine
înțeles. Au fost cîteca momente 
scurte de neînțelegeri pe care 
le-am depășit avina o încredere 
nedezmințită unul în celalalt și 
un respect care proteja demnita
tea celuilalt. Eu am făcut primul 
pas deoarece n-am vrut să aștept 
ca între noi să se aștearnă o 
gheață de neînlăturat" :— ne 
scrie Ion Danilov din Tulcea. 
Succesul eforturilor de escala
dare a unor momente de ten
siune, neputința acestora de a 
rupe ceea ce partenerii edificaseră 
cu răbdare și mari investiții mo
rale, e datorat infrastructurii 
acestui sentiment egal și reciproc 
împărtășit: „A fi prieten cu 
cineva înseamnă să faci pentru 
el orice este în interesul lui și al 
nostru, al tuturor; să-1 ajuți ori- 
cțjt de greu ți-ar fi într-un anumit 
moment, să fii alături de el atît 
la bucurie, cît și la nevoie. M-am 
împrietenit cu o studentă fără 
a-i cunoaște contururile fizice, 
deoarece ne-am cunoscut la în
ceput numai prin scrisori. Po
vestea cu multă căldură și ab
negație despre orașul în care 
trăiește și învață, despre tot ce 
făcea și gîndea, împărtășindu-mi 
cele mai neînsemnate ca și cele 
mai mari bucurii, grijile sau 
neplăcerile, succesele și insuc
cesele din viața sa obștească și 
personală. Ceea ce m-a surprins 
cel mai plăcut încă din ■ primul

Urmărind răspunsurile înserate 
aici, cititorul, probabil, a reținut 
două situații aparent diferite — 
lăsate, cu intenție de noi, sus
pendate. Prima, cazul limită, de 
criză intervenit în legătura 
amicală a lui N.D. din Pucioasa 
și, a doua situație, etapa episto
lară a prieteniei contractate de 
tînăra Daniela Păruș, relatată de 
ea ca un fapt deja consumat. 
De ce ? „în anul 1966 Gelu a 
fost la mine acasă pentru a face 
revelionul împreună. Atunci, în 
acea noapte, el mi-a propus să 
ne căsătorim. Gelu îmi era drag, 
dar pe mine, la acea vârstă, vii
torul mă înspăimînta. Simțeam 
că se ascunde ceva îngrozitor, 
ceva monstruos în el. Grijile ve
neau prea repede, iar căsnicia 
îmi răpea adolescența. Era să 
fie o maturizare precoce. In pri
mul moment la prietenul meu 
m-a surprins politețea de care a 
dat dovadă, bunătatea lui, sin
ceritatea. Era foarte atent cu 
mine. Pentru toate acestea îl 
stimam și, mai mult decît atît, îl 
iubeam. Mi se părea căsătoria 
însă prea grea, și inima mea era 
prea tristă de această propunere 
parcă brutală pentru a putea

moment fusese faptul că era o 
tînără cu idei de luptă și muncă 
pentru binele societății, privind 
orice act al ei prin prisma in
tereselor celor din jur." In 
același sens,, circumscriind.' prie
tenia valorilor soCiățe, :se aliniază 

. și opinia unui tînăr clujean:
„M-am împrietenit cu o fată. Pot 
spune că am fost cu ea prieten 
de mult timp, deși nu ne văzusem 
niciodată, nu știusem nimic unul 
de celălalt. Ne-am recunoscut — 
așa am avut amîndoi această 
puternică impresie 4—.că prieteni 
vechi, care fusesem despărțiți un 
timp numai prin depărtarea 
fizică a unuia față de celălalt. 
Muncind împreună, comunitatea 
de muncă îndreptată spre același 
scop a făcut ca această prietenie 
să se întărească necontenit. A- 
devărata prietenie se naște, cred 
eu, mai ales în procesul muncii, 
acolo unde se afirmă și se 
verifică cel mai bine comunitatea 
de idealuri, de concepții, acolo 
unde caracterul fiecăruia dintre 
noi este supus unui puternic pro
ces de formare pozitivă". Așa 
cum ne mărturisește același co
respondent, nici în această situa
ție momentele dificile nu sînt 
complet îndepărtate însă traver
sarea lor este mult mai facilă și 
efectul este, de cele mai multe 
ori, tonic : „Eu cred, deși poate 
exagerez, că intr-o prietenie este 
aproape imposibil să nu apară, 
mai ales la începutul conturării 
ei, unele momente de osci
lație, de nesiguranță, care 
însă într-un sentiment împărtășit 
cu sinceritate nu afectează cu ni
mic esența ei. O dată cînd am 
văzut la prietena mea o ne- 
hotărire într-o situație evidentă, 
mi-am dat seama că ea tratează 
cu mai putină seriozitate o pro
blemă importantă. N-am încercat 
să complic lucrurile ci am căutat 
să-i dovedesc contrariul. Nu 
numai că momentul „dificil" a 
fost înlăturat, dar aceasta a dus 
la stringerea legăturii~de priete
nie, la o mai mare încredere 
reciprocă".

Se spune: „Spune-mi cu cină 
ești prieten, ca să-ți spun cine 
ești". Ar. trebui să ~se spună~: 
„Spune-mL ce aștepți de la 
prietenie, ca să-ți spun cît valo
rează ea!"

T i
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a integrării

Da, ce așteptăm de la priete
nie ? Dacă prietenia este cea mai 
eficientă terapeutică a însingu
rării, dacă prietenia înnobilează 
și dimensionează prin altruism 
gradul de umanitate a fiecăruia 
dintre noi, („Prietenia cutreieră 
în ritm de dans pămîntul și ne 
invită-pe toți să ne ridicăm pen
tru preamărirea fericirii" — spu
nea Epicur) în alt plan, în planul 
nostru comportamental, al celui 
care indică gradul nostru de ci-

vilitate, sau punerea în valoare a 
potențelor individuale, intrăm 
masiv în esența formativă a pri
eteniei, în implicațiile practice 
ale procesului de personalizare a 
tînărului. Moralitatea ei este aici” 
superior verificabilă.

Dacă „prietenia îndoieșțe 
bucuriile și înjumătățește ne
cazurile" — cum spune Bacon, 
latura ei formativă nu este întru 
nimic mai neglijabilă. Să cităm 
opiniile corespondenților an
chetei noastre, chestionați aici 
prin : „In ce măsură acceptați 
sfaturile sau observațiile critice 
ale prietenilor dumneavoastră 
„Sfaturile prietenilor le accept în 
măsura în care ele promovează în 
sfera lucidității. Dacă are vreo 
ideie dezordonată ii spun să facă 
stînga-nprejur spre găsirea unui 
alt drum adecvat pe care poate 
să debuteze fără nici o dificul
tate. Mai mult decît atît sînt 
gata să-i dau mina să iasă 
dintr-un teren necorespunzător 
vîrstei lui. Și dacă se afirmă prin 
noianul vieții cu talentul său 
viguros mă grăbesc să-l ajung 
din urmă și să stăm de vorbă sub 
albastrul cer de primăvară". 
Franchețea opiniei, chiar dacă 
este figurata într-o frază meta
forică, se pune sub semnul a- 
celeiași verificate observații mo
rale aparținind lui Anton Pann : 
„Nu-ți este prieten acela care-ți 
laudă nebuniile". Adevăratul 
fjrieten îți este dator cu părerea 
ui sinceră despre tine în orice 

împrejurare, chiar dezavanta
joasă pentru tine, căci, nu poți 
fi în același timp prieten și lin
gușitor. Altfel, sfatul sau obser
vația critică compune nori pe 
cerul pur al prieteniei: „Primesc 
sfaturi sau observații critice în 
măsura în care ele sînt juste. 
Cind nu sînt adevărate sau nu 
mi se potrivesc mă întristez ex
trem de mult, sînt chiar gata să 
pling și să spun : „cît de puțin 
mă cunoașteți!" (Aurel Rogojan, 
București). Iată și o opinie, 
undeva, discutabilă: „.Am avut 
prilejul să mi se facă observații 
privind comportarea mea sau 
altele similare. Unele le primesc 
cu căldură, însă țin cont de la 
cine le primesc. (De la cine sau 
despre ce ? n.n.). Cînd mi se 
face observație de către cineva 
care e mai mic decît mine și ni
velul de cunoștințe al acestuia 
este mai redus, mă enervează, iar 
cînd mi se fac observații de către 
persoane mai în vîrstă, cu înalte 
calități morale le accept, însă mă 
simt puternic șocat (?). In ceea 
ce privește sfaturile le ascult, le 
recepționez, mă gîndesc asupra 
lor și le selecționez lucid. Cele pe 
care le consider folositoare, cu 
o influență pozitivă asupra com
portării mele viitoare, le accept 
cu ușurință și în orice împreju
rare mă obsedează" (Petre Mi- 
clea, Tecuci). Cum coresponden
tul nostru ne roagă să comentăm 
scrisoarea sa mai ales dacă „aveți 
ceva de obiectat asupra felului 
în care reacționez cînd primesc 
sfaturi sau observații critice de 
la prieteni", ne permitem să re
ținem aici un singur lucru: 
vanitatea este păgubitoare în 
prietenie, virtutea fiind, cum ne 
scria un alt corespondent al an
chetei noastre, citîndu-1 pe Pe- 
trarca, fundamentul amiciției; 
pentru a o păstra nu este nevoie 
decît de caritate reciprocă (unde

nu pot exista, prietenii „mai 
și cu nivel de cunoștințe 
redus“ — n.n.) Aceasta 
simpla și nu are nevoie de 
duri, nu cere nimic din 
exterioare!' Și dacă ea găsește 
multe avantaje fără a le căuta 
(căci cine ar putea enumera 
foloasele și farmecele prieteniei ?) 
caritatea n-are nevoie de stimuli 
exteriori, este mulțumită de sine 
însăși, ea este pentru sine un 
imbold și o recunoștință.

SA DISCUTAM DESPRE

mici 
mai 
este 
far- 
cele

Sinceritatea,

bunătatea,

inteligența 

cavalerii

de onoare

ai prieteniei

Din Constanța, Mariana Avram 
răspunde întrebării noastre 
„Puteți să ne schițați o ierarhie 
de calități ale prietenului dum
neavoastră ? Dar a prieteniei ca 
mod ideal de conviețuire socială 
printr-un proverb : „Nu-i frumos 
ce e frumos, / Ci-i frumos ce-mi 
place mie". Și ce-i place cores
pondentei noastre la prietenul ei 
dacă nu tocmai ceea ce-i fru
mos ’ „Este modest și înțelegă

tor ; ceea ce m-a atașat de el 
este buna sa credință în tot ce-mi 
spune și delicatețea cu care îmi 
spune lucruri care crede că nu 
mi-ar conveni". Luciditatea di
vulgă peste tot tentația subiecti
vismului în judecata de valoare 
a prieteniei, chiar și în opir4a 
care și-a ales una dintre cele mai 
reușite expresii poetice ale subiec
tivismului. Cu atît mai mult în 
altele dorința de calificări și... 
clarificări este mai expresă, din
colo de reticențele firești pe care 
le impune complexitatea ideativă 
implicată unui sentiment etern 
cum e prietenia : „Este greu să 
fac o ierarhie de calități ala 
prietenului meu, cu atît mai greu 
al prieteniei ca mod ideal de 
conviețuire socială. Totuși voi 
încerca să schițez cîteva elemente 
care, după părerea mea trebuie 
să intre în patrimoniul de carac
ter al acestuia (acesteia): sinceri
tatea, bunătatea, inteligența, o- 
nestitatea, curajul răspunderii, 
delicatețea spiritului, volubilita
tea, spiritul de sacrificiu, fidelita
tea și încă multe altele. Intr-un 
vechi dicton se spune că „priete
niile adevărate sînt veșnice" 
(Cicero). Mult adevăr conține 
acest aforism cînd mă gîndesc 
la sinceritatea prieteniei" (Mihai 
Mitea, student). Nevoia certitudi
nii, care presupune și un accen
tuat grad de intransigență pro
prie vîrstei tinere, îl conduce pe 
Cristian Trancă din Craiova la 
un clasament de „cinci calități 
(pe care le) consider absolut ne
cesare pentru cel (cea) care ar 
încerca să-mi fie prieten (ă): in
teligența, cultura, sinceritatea, 
lipsa de prejudecăți, altruismul. 
O ierarhie de calități a prieteniei 
ca mod ideal de conviețuire so
cială ar fi: cultura (ah, dacă 
oamenii ar fi mai culți!), cinstea, 
spiritul de dreptate".

Inutil să mai continuăm. Peste tot, în toate răspunsurile pri
mite revin, cu o constanță uimitoare, cele mai alese calități 
omenești : cinstea, inteligența, altruismul, sinceritatea, spiri
tul de a fi drept în orice împrejurare, calități umane care 
semnifică sensul spre perfectibilitate, nevoia de a fi mai buni 
și mai generoși. De loc exagerat căci prietenia, dincolo de 
opțiunile particulare pe care le operează în funcție de tem
perament și de. pasiuni, de incidențele în care se consumă 
primele întilniri și cunoștințe reciproce, năzuiește spre armo
niile cele mai pure de care este capabil spiritul uman. „CÎT 
RESPECT ȘI CITE ELOGII MERITĂ PRIETENIA! EA 
ESTE ACEEA CARE FACE SĂ SE NASCĂ, HRĂNEȘTE 
ȘI ÎNTREȚINE CELE MAI FRUMOASE SENTIMENTE 
DE GENEROZITATE DE CARE E CAPABILĂ INIMA 
OMENEASCĂ" — spunea Boccacio. Ea este, ca instituție 
morală, prima și cea mai trainică modalitate de integrare 
socială a adolescenților și a tinerilor, ea este cea care trans
mite celor ce .vin pilda celei mai dezinteresate, protejată și 
în fața celor mai subtile impurități, nevoia de comunicare 
omenească a celor ce pleacă. între cele două extreme ale bio
grafiei sale, prietenia se înscrie ca o instituție formativă a 
moralității oamenilor, a cărei roade sînt atît valorile spiri
tuale cît și cele materiale. A stimula și întreține prietenia 
este, ca scop final, egal cu a găsi sens eforturilor continue de 
umanizare.

tot, în toate răspunsurile pri-
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Cititorul nostru NICO- 
LAE IONESCU din Cim- 

pina întreabă :

I se spune simplu — Piața de 
flori și o cunoaște fiecare bucu- 
reștean. De inai multă vreme, se 
desfășoară însă aici lucrări com
plexe de valorificare, pe de o par
te, a creației arhitectonice din 
trecut. De pătrundere, pe de 
alta parte, în taina pe care de 
multe veacuri o țin ferecată a- 
ceste legendare locuri. Am pur
tat, de aceea, zilele trecute, o 
discuție cu arheologul PANAIT 
I. PANAIT, șeful secției feudale 
a Muzeului de istorie a orașului 
București.

Cititorul DARIE CRISTEA, de la Șantierul naval-Galați 
vrea să afle

CE E NOU LA
CURTEA VECHE

îi răspunde arheologul PANAIT I. PANAIT

Răspunde EMIL VERZA, 
asistent Ia catedra de 
psihologie a Universității 

București

După o perioadă de activitate, 
omul are nevoie de odihnă, de 
somn Există o alternanță intre 
somn și starea de veghe, așa cum 
activitatea tuturor organelor al
ternează cu repausul. Somnul nu 
este o pierdere de timp, ci o ne
cesitate pentru orice organism, o 
stare naturală menită să contri
buie la refacerea capacității de 
activitate a organismului. In 
somn, organismul se comportă 
cu un acumulator care se încarcă.

In sistemul nervos au loc două 
procese de bază . a) excitația care 
stimulează organismul, declanșea
ză reacțiile și h) inhibiția care 
împiedică sau frînează desfășu
rarea excitației Inhibița genera
lizată a sistemului nervos central 
provoacă somnul. Activitatea sen
zorială se întrerupe, gîndirea nu 
mai funcționează, mușchii se re
laxează, respirația se rărește și, 
în general, toate organele își des
fășoară activitatea pe un plan 
redus.

Somnul trece prin diferite faze, 
de la superficial la profund. La 
un moment dat are loc o echili
brare intre excitație și inhibiție, 
apoi domină inhibiția, iar la tre
zire excitația. Dar chiar în timpul 
predominării inhibiției, in scoarța 
cerebrală mai rumîn unele puncte 
excitate ceea ce arată că in somn 
nu este suspendată în totalitate 
activitatea 
ea are un 
difuz. Un 
persoanele 
sau acelea

— Cercetările arheologice din 
zona Pieții Unirii — ne spune 
domnia sa — fac parte din an
samblul de măsuri luate de au
toritățile municipiului București 
pentru valorificarea și conserva
rea vestigiilor și a cartierului 
numit zona istorică — Curtea 
Veche. Orașul cunoaște transfor
mări înnoitoare și consider me
ritorie ideea menținerii, pentru 
posteritate, a amprentei orașului 
medieval Pentru prima dată în 
București se discută nu numai 
salvarea unor monumente sau 
restaurarea lor, ci luarea unor 
masuri care să privească un în
treg ansamblu urbanistic. Zona 
Curtea Veche poartă pecetea o- 
rașului feudal, atît prin construc
țiile care intră în componența ei 
cit și prin înfățișarea străzilor 
care străbat acest sector, păstrind 
urmele breslelor sau branșei ne
gustorilor care au populat acest 
nucleu bucureștean. E vorba, in
tr-adevăr, de un nucleu al Bucu
reștilor, deoarece izvoarele arheo
logice și cele scrise dovedesc că 
centrul orașului nostru s-a des
fășurat, din epoca medievală fi 
pînă în prezent, în această por
țiune.

Acum, se pun mai multe pro
bleme aici: unele privitoare la

descoperirea, conservarea și' valo
rificarea unor vestigii aflate în 
pămînt sau acoperite de zidurile 
înălțate în secolul XIX, iar alte 
categorii de lucrări privind tra
tarea fațadelor și chiar a unor 
Imobile construite în cea mai 
mare parte după marele incendiu 
din 2*3 martie 1847, dar la care 
amprenta stilului constructiv me
dieval s-a așternut destul de pu
ternic. De aici, rațiunea formă
rii unui colectiv larg de istorici, 
arheologi, arhitecți, ingineri care, 
sub îndrumarea directă 
cipialitățH, elaborează 
acest sens.

Sîntem informați

a muni- 
studii in

_____  , că, din 
punct de vedere arheologic, s-au 
atacat pînă în prezent mai multe 
obiective : Hanul Manuc, Palatul 
Voievodal, Hanul cu tei. Ce 
constatări v-au permis, ca arheo
log, lucrările la aceste obiective 
cu nume de o evidentă rezonanță 
istorică ?

— La Hanul Manuc, cercetați 
complexe au dovedit că ceea ce 
numim hanul de la începutul se
colului XIX este, în fond, rezul
tatul a trei mari etape de con
strucții, două din ele eșalonîn- 
du-se în cel de-al XVIlI-lea 
veac. Astfel, intersecția Căldă-

rari cu strada 80 Decembrie, este 
dominată de o frumoasă casă în 
ansamblul curții domnești, în 
care armonia decorației exteri
oare și interioare a zidurilor se 
completează cu măiestria stilpi- 
lor foișorului de pe latura de 
sud. Cea de a doua construcție 
a fost înălțată către sfîrșitul se
colului XVIII, avînd două hrube 
paralele conservate și astăzi in
tr-un mod excelent. Mantie a 
legat aceste două case și, adău- 
gîndu-le laturile de sud, de est 
și de v:est, a obținut patrulate
rul hanului ce-i poartă numele.

Palatul Voievodal ridică cu 
fiecare zi de lucru probleme tot 
mat noi,, mai edificatoare în ce 
pripește atît evoluția acestui e- 
dificiu cît și însăși' istoria ora
șului București: Ziduri masive, 
din bolovani de rîu său ziduri 
din cărămidă înfățișează evoluția 
cetății și apoi a palatului dom
nesc de-a. lungul aproape a 5 
veacuri. Fiecare din marile etape 
de construcție, urmata după bă
tălii militare, jefuiri străine, ca
lamități naturale, se detașează 
piin stilul constructiv și prin 
materialul arheologic risipit cu 
dărnicie pe întreaga vatră a pa
latului domnesc.

Deși se credea că zidurile pa
latului domnesc au fost năruite

complet după scoaterea la mezat 
din 1799, totuși se tntilnesc și W 
azi porțiuni de zid înalte de 
8—10 metri, ancadramente de je- a 
restre din piatră, uși și chiar o" 
cameră completă. Continuarea 
cercetărilor spre biserica Curții A 
Domnești va completa tabloul^ 
restului palatului voievodal, per- 
mițind specialiștilor studierea de- 
finitivă a modului de conservare 
și de valorificare a acestora.

— Este știut, tradiția interne- A 
ierii Capitalei noastre a fost su
pralicitată. în 1820, un englez, 
Wilkinson, îi stabilește începutu- 
rile aproximativ pe la 1 400 cînd, 
spune el, era „un sat întins, apar- 
ținind unui om numit Bucur**. £ 
Secretarul lui Vodă Caragea, un 
elvețian, oferă paternitatea Ca
pitalei de azi tot lui Bucur, cu 
deosebirea că nu știe precis dacă 
acesta era „pescar sau cioban*. 
în sfîrșit, unii dintre înaintașii 
noștri preiau legenda fără prea 
mari modificări.

Dincolo de legendă, de tradi
ție stă însă istoria și în cele din 
urmă cuvîntul său va atirna cel 
mai greu.

— Sînt 
vechimea 
ședință 
mult mai ___ _________
cută azi ? în ce măsură e vala
bilă prezumția unor cercetători A 
în sensul că Fucureștiul ar fi 
atestat cetate domnească, să zi
cem, pe la 1 400 sau și mai £ 
înainte ?

— Toate ipotezele formulate 
pînă în prezent pricind trecutul 
și viitorul ruinelor descoperite, 
impun continuarea investigațiilor 
pe întreaga suprafață acoperită, 
pînă în secolul al XVIII-lea, de 
palatul domnesc. Un lucru e si- 
gur : noile cercetări de natură 9 
arheologică de la Curtea Veche 
vor aduce precizări extrem de 
importante. Și asta nu chiui 
peste multă vreme.

motive care să ateste 
orașului nostru ca re- 
domneascâ, vechime 
mare decit cea cunos-

LE ADRESEAZĂ PRIN INTERMEDIUL ZIARULUI

La întrebarea studentului
MIHAI MITEA din Cluj,

TELEVIZIUNI
PROGRAMUL I
•16,00 — Campionatele in

ternaționale de atletism 
ale României. Transmisi
une de la Poiana Brașov. 

20,00 — Telejurnalul de 
seară.

20.20 — Tele 
die.

21.20 — Vom
te 6 luni.

21,30 — Film 
bunătorii".

22.20 — Melodii 
melodii de azi,

— enciclope-

serial „Răz-

reveni... pes-

22.54 — Cîntă Roberta Pe
ters.

23,11 — Telejurnalul 
noapte.

PROGRAMUL II

de

24M — Proiecte urbane : 
diversificarea construc
țiilor de locuințe.

20,15 — Telecinemateca u- 
moralui.

20.30 — Orchestre de mu
zică ușoară. Cîntă forma
ția Gerhard Rommer.

20,45 — Telejurnal.
21,00 — Recitalul de sîm- 

bătă seara.
21.30 — Bis... pe 16 mm.
22,00 — Roman foileton. 

„Lagarddre" (II).

„SF. SOFIA*

SEMNAL
• „STAT,

NAȚIUNE,

PROGRES

SOCIAL**
Ampla culegere de studii 

despre înflorirea statului și 
națiunii socialiste în condițiile 
epocii contemporane, cartea 
„Stat, națiune, progres social*, 
apărută în Editura politică, e- 
ndențiază caracterul realist și 
profund științific al politicii 
Partidului Comunist Român 
sub conducerea căruia poporul 
nostru desăvîrșește opera de 
construire a socialismului, pre
gătește condițiile pentru tre
cerea la comunism și militează 
pentru întărirea sistemului so
cialist. Analiza semnificațiilor 
teoretice și practice ale unor 
laturi esențiale ale orînduirii 
noastre de stat și sociale, ale 
perfecționării continue a acti- 
vității și formelor sale de or
ganizare, într-un autentic spi
rit științific, oferă cititorului 
posibilitatea de a se informa 
asupra unor probleme teoreti
ce ale etapei actuale a desă-

* ■

f STAT-X 
,4’NAȚIUNE-» 
;i PROGRESS 
XSOCIAL/

*
A-:/.

psiho-nervoasă, însă 
caracter dezorganizat, 
exemplu îl constituie 
care vorbesc în somn 

________ care au ascultat o re
latare în timpul somnului^ și-o 
pot reactualiza în anumite îm
prejurări.

Oamenii de știință citează ca
zul unor persoane cu organele de 
simț distruse asupra cărora exci
tațiile din mediul înconjurător nu 
mai au efect și aceasta face ca ei 
să doarmă mereu. Neurologul 
Striimpell a analizat în 1877 ca
zul unei fetițe de 10 ani care 
pierduse simțurile pipăitului, mi
rosului, gustului, păstrîndu-și re
duse văzul și auzul. îndată ce-i 
erau astupați ochii și urechile, se 
întrerupea orice contact cu lumea 
exterioară și adormea. Ulterior 
s-a făcut o serie de experimente 
pe animale confirmînd observa
țiile de mai sus.

Experiențele făcute în labora
toarele lui Pavlov au scos la ivea
lă că un ctine poate trăi 25 zile 
fără hrană, dar moare după 5 
zile de insomnie. Studiul creieru
lui la animalele care n-au dormit 
cîleva zile în șir pune in evidentă 
alterarea celulelor din scoarță. 
După 4 zile de nesomn, la om 
apar halucinații vizuale. In ve
derea refacerii organismului, o- 
mul doarme o treime din viață.

In fine, o ultimă problemă le
gată de somn: sînt cunoscute 
cazurile unor boli ale sistemului 
nervos (infecții, tumori) care pot 
provoca un somn foarte prelungit 
datorită leziunilor care pun în 
imposibilitate transmiterea infor
mațiilor senzoriale în direcția 
scoarței cerebrale. Asemenea stări 
de somn au fost deseori confun
date cu moartea de către neini- 
țiați. Literatura de specialitate ci
tează cazul studiat de Pavlov cînd 
somnul a durat 20 de ani fără 
întrerupere cît și alte cazuri mai 
recente semnalate și de presa 
noastră.

Cercetările atestă faptul că 
somnul este o stare normală în 
activitatea organismului, iar tul
burările acestei stări au loc pe 
un fond patologic.

răspunde profesorul RI
CHARD BORDENACHE,
directorul Direcției mo

numentelor istorice

Introducerea în discuție o fa
cem relativ simplu solidtindu-i 
interlocutorului nostru să ne răs
pundă la doleanța coresponden
tului voluntar al ziarului. Deci, 
prima întrebare :

— Am vrea să cunoaștem con
dițiile istorice în care s-a con
struit cunoscutul monument SI. 
Sofia din Constantinopole, pre
cum și caracteristicele lui prin
cipale ?

— Monumentul a fost __ 
strait în primii zece ani de dom
nie a lui Justinian, figură isto
rică reprezentativă din perioada 
ultimelor încercări făcute de vîr- 
furile aristocrației sclavagiste 
pentru restabilirea gloriei statu
lui imperial antic după prăbuși
rea Imperiului Roman. Asemenea 
încercări au fost posibile în par
tea de răsărit a Imperiului Ro
man. cu capitala în Bizanț, unde, 
după cum se știe, se acumula
seră de veacuri mari bogății» fa
buloase chiar. Din acest punct 
de vedere, evident, catedrala 
creștină a Constantinopolului 
trebuia să devină un simbol al 
acțiunii administrative și politice 
a împăratului, simbol al măreției 
inițiativei arhitecturale și de 
compoziție spațială și volume
trică a statului Oriental, refăcut 
pe bazele zdruncinate ale vechiu
lui Imperiu Roman.

Biserica Sf. Sofia este cel mai 
vast edificiu al lumii creștine o- 
rientale la acea epocă (secolul 
6 e. n.) și impresionează, chiar 
și dacă privești de pe celălalt 
mal al Mării de Marmara, prin 
accentul deosebit de pregnant 
pe care-1 punea în alcătuirea ur
banistică a vechii metropole.

Executată de renumiții arhi-

con-

MIHAI STOIAN

(VERSIUNE PRESCURTATA)
Primul popas : la nr. 457, casa părintească a lui Pantelimon. 

Poarta casei nu mai are „zugrăvite sase cruci albastre**. Curtea 
insă seamănă descrierii de altădată. Acum sînt aici două corpuri 
de case ; in corpul principal stă nepoata lui Pantelimon — că
sătorită Vrânceanu — fiica fratelui său Niculae. Alături locuiește 
mama ei — Elena Niculae a Dumitroaiei — soția lui Niculae Pan
telimon). Bătrina17#) privește cu surprindere fotografiile lui 
Toader Pantelimon și exclamă :

— Ei, cîte n-am pătimit eu din pricina lui! Pe bărbatu-meu 
l-au și arestat, vreo șase luni l-au ținut în închisoare. Eu abia 
dacă puteam intra la el. dar dracu cela de Toader, cum făcea, 
se da în vorbă cu paznicii, ori se făcea un moș, ori se făcea un 
călugăr și intra la Neculai al meu. Si altă dată, dacă l-am în
trebat pe Neculai pe unde mai umblă frate-su, țin minte ca azi, 
era într-o sîmbătă mi-a zis : „E plecat peste ape, dincolo, la 
America**. Dar cine-i luni de dimineață în casa mea cînd in
tru * Toader ! „Ptiu, piei drace,că destule am tras pînă acum de 
pe urma ta !** Ei amîndoi rîdeau, deh ! ca bărbații, și ca frații, 
că țineau unul la celălalt.

Aflu că de fapt casa in care s-a născut Pantelimon nu mai e, 
de mult în picioare, s-a fărîmat, era în stingă casei actuale, în 
dreptul livezii cu 8 meri, 2 peri, 3 pruni, 8 cireși și 4 nuci și
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Antbeados din Tralles fitecți____ ____ ____
Iridor dia Milet, sub îndrumările 
personale ale împăratului și ale 
Teodorei, biserica a fost ridicată 
cu o impetuozitate impresionan
tă avînd în plan o formă oșor 
dreptunghiulară (7(V77 m în 
corpul bisericii — fără exonar- 
textul intrării). încă de la intrare 
impresionează efectul perspecti
vei de ansamblu care permite 
cuprinderea întregului interior 
dintr-o singură privire. Aceasta 
datorită vastului spațiu de tip 
bazilical și acoperit cu o boltă 
sferică de circa 32 m diametru 
așezată la o înălțime vertiginoasă 
(55 m de la sol pînă la punctul 
central al cupolei!. Viziunea spa
țială e completată și prin cele 
două calote dinspre răsărit $i 
apus care sprijină aceasta cupolă, 
ca și prin toate elementele arhi
tecturale ale interiorului, pardo
seli, placaje de marmură și pie
tre dure pînă la înălțimea naște
rii sistemului de boltite, precum 
și prin îmbrăcămintea extraordi
nară de mozaicuri tipice bizanti
ne care acoperă cupola, forme- 
retele laterale și celelalte calote 
mai mid. De asemenea, impre
sionează lumina interioară, dato
rită șirului de 40 de ferestre de 
la partea inferioară a cupolei 
centrale, care lasă impresia că 
aceasta stă suspendată m aer.

Privit din exterior, monumen
tul impresionează pe spectator 
prin tipica construcție executată 
în zidărie de cărămidă, cu imen
șii contraforți și toate membratu- 
rile de sprijin exterioare din cea 
mai bună piatră.

— Ne-au rămas mărturii des
pre frumusețea mozaicurilor in
terioare. Ce s-a întîmplat cu ele 
după cucerirea otomană ?

• Arta
însușirii

Convorbire consemnată de
I. BODEA

mai cu seamă ti- 
cercetătbri, celor 

intenționează să se

științei

— Cum se știe, după cuceri
rea Constantinopolului de către 
turci (1453), sub dominația mu
sulmani, multe monumente creș
tine și bizantine ca și celelalte 
ale vechiului cult oficial impe
rial al arienilor, au avut de su
ferit. Intre acestea au fost și bi
serica octogonalâ a Sfinților Ser
giu Bachus, absolut contem
porani cu Sf. Sofia, ca și Biserica 
Cariet-Djami, numită astfel toc
mai pentru că vechile temple 
de cult ariene și creștine erau 
transformate în geamii musul
mane. Bisericii Sf. Sofia i-au fost 
adăugate patru minarete în cele 
patru colțuri. $i cum religia mu
sulmani era ankonică (adversă
reprezentărilor figurative), pre
țioasele mozaicuri și fresce inte
rioare au fost acoperite cu un 
strat de tencuială, strat împodo
bit cu decorații tipice orientale 
de gen abstract. în 1935 guver
nul Republicii Turce a hotărît să 
transforme acest monument, des
pre care Choisy zice că „nici 
odată geniul Romei și cel al O- 
rientului nu s-a asociat într-o în
treprindere mai surprinzătoare și 
mai armonioasă". într-un muzeu, 
iar frescele și mozaicurile au fost 
ulterior dezvelite.

în rest, splendoarea interioru
lui bisericilor bizantine din Con- 
stantinopol a rămas aproape in
tactă. Firește că o situație mai 
bună au avut-o monumentele ri
dicate de Justinian la Ravenna, 
în Italia, ca rotonda San Vitale 
si bazilica Sf. Apollinare, rămase 
în întregime nealterate pînă în 
epoca tîrzie a barocului cînd, u- 
nele restaurări și adausuri de pic
tură au introdus și în aceste mo
numente unele modificări.

că „moartea (mamei Catinca, soacra bătrînei de astăzi — n.n.) 
i se trage din bătăile pe care le-a mîncat de la jandarmi".

Al doilea popas : la altă nepoată de-a lui Pantelimon (tot fiica 
lui Neculai) : Elena Dumitru Toader Cucoș. Obțin de la ea un 
singur lucru : fotografia ei.

Al treilea popas : biserica și cimitirul parohiei Ungheni (sat 
aflat la 3 km de Răucești). Oamenii cunosc mormîntul lui Pan
telimon, deși n-a rămas nici o însemnare. Ploaia, timpul — au 
șters totul. Soarele nu, căci mormîntul e la loc umbros. Cruce 
puternică, de lemn (ca pentru un fost lemnar). Unul din cei de 
față (alături de Pantelimon odihnește chiar Ion Baston; tatăl 
celui care-mi vorbește) dă primul amănunt din viața de gospo
dar a fostului haiduc (căci aveam să mai aflu, curînd, destule 
din perioada de treisprezece ani care-a urmat reîntoarcerii lui 
acasă, pînă la moarte) :

— Cînd tatăl meu și-a făcut fîntîna, a picat și Pantelimon la 
noi. Meșterul care-o lucrase tocmai voia să plece, săpase vreo 
opt metri și zicea că-i destul, cum zic meșterii ca să scape mai 
ușor. Dar Pantelimon de colo : „Nu ! Mai săpați un metru opt
zeci, doi metri, că pe-acolo-i pînza apei“. Tatăl meu l-a ascultat, 
meșterul n-a avut încotro și dacă încă astăzi fîntîna aceea are 
apă, și cînd seacă toate fîntînile din Ungheni tot are, asta numai 
datorită lui Pantelimon. Că nici fîntîna lui nu seacă, e mai la 
vale, așezată dinaintea casei, la drum (să bea drumețul însetat — 
n.n.). Dac-o să mergeți acolo, o să vedeți: gardul casei ocolește 
într-adins fîntîna, Pantelimon l-a făcut așa, ca să rămînă pe- 
afară fîntîna, și-a plantat și-un tei alături (să țină răcoare și 
apei, și drumețului — n.n.)...

Al patrulea popas : casa în care locuiește Maria Pantelimon 
a Dumitroaiei (născută Bradu, recăsătorită Blaga). E o femeie 
extrem de grasă, adusă de spate (reumatism, deformant, cu un 
smoc de păr alb în bărbie și cu ochi care te privesc, inițial, 
pieziș. Avea 22 de ani cînd s-a măritat cu Pantelimon. S-a 
întîlnit cu el în comuna Drăgușeni, peste apa Moldovei.

— Eu îl știam pe Pantelimon, că dădeam cîțiva bani și luam 
jurnalul, să văd ce fapte a mai făcut. Adică îl știam și din 
fotografii, așa că n-a ținut mult de cînd ne-am cunoscut (prin 
primăvara anului ’916 — n.n.) și pînă ne-am luat. La București 
a stat, e-adevărat, dar numai puțin, căci nu s-a împăcat cu 
locurile alea, așa-mi zicea mieV2).

O întreb dacă știe cu precizie unde-a fost portar Pantelimon, 
la „Dimineața" ori la „Universul", c-^m auzit oamenii spunînd 
și într-un fel și întraltul.
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Așteptind confruntarea cu valurile...

VIVA MARIA
rulează la Patria (orele 11.30 ; 
13,45 ; 16.15 : 18.45 ; 21.15).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE
rulează la Republica (orele 9 ;
11.30 ; 14 : 16,15 ; 18.45 ; 21.15) ; 
București (orele 14 : 16,30 ; 19 ; 
21.15).

INTRE NOI
rulează la Capitol (orele 10 :
12.15 ; 14.30 ; 16,45 : 19).

MINUNILE DOAMNEI VENUS 
rulează la Luceafărul (orele
8.30 ; 11 : 13.30 . 16 : 18.30 ;
20.45) .

DUELUL LUNG
rulează Ia Festival (orele 8,30 : 
11 ; 13.30 : 16 . 18.30 ; 2D : Fla
mura (orele 9 ; 11,15 ; 13.30 :
16; 18 15; 20.30): Cinemateca 
(orele 10 : 12 ; 14 : 16.30 ; 18.45; 
21).

TAFF1 ȘI VlNĂTORUL
rulează la Grivita (orele 9 ;
11.15 ; 13.30; 15.45 ; 18,15;
20.45) : Victoria (orele 8.45 : 11:
13.15 I 15,45 : 18.15 ; 21).

POVESTIRI DESPRE REVOLU
ȚIE

rulează la Lumina (orele 9 ; 
16—în continuare ; 18,30 ; 20,45).

PRIETENELE
rulează la Central (orele 9;
11.15 : 13.30 : 16 : 18,30 : 21).

MONDO CANE
rulează la Timpuri noi
9—20 în continuare). 

SFÎNTUL LA PINDA
, rulează la Union (orele

20.30) .
AVENTURIERII

rulează la Feroviar
8.15 — 15 în continuare ;
20); Excelsior (orele
11.45 : 14 : 16.15 : 18.45 : ___
Melodia (orele 9 ; 11,15: 13.30 : 
16 ; 18.30 : 20.45) : Gloria (orele 
9: 11.15: 13.30: 16: 18,15:
20.30) : Modern (orele 9,30 ; 
11.45 : 14 : 16.30 : 19 : 21.15).

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la înfrățirea (orele 10 ; 
15,30 ; 17.45 ; 20).

(orele

15.30;

(orele 
17.30 ;
9.30 ; 
2D :

— La „Dimineața".
— Și numele ăsta de Cocea îți amintește dumitale ceva ?
— Păi cum să nu ! îmi povestea Toader că-i avocat, că el 

l-a scăpat, și mai zicea că domnu Cocea ăsta, sau nu mai țin 
bine minte cine de la jurnal, acolo, unde lucra el, îi tot spunea 
lui Toader : „Ori te poartă cum ti-e vorba, ori vorbește cum 
ți-e portul !“

Din 1916 pînă în 1919 — toamna — au locuit în casa părin
tească din Răucești. Pe urmă („Nu, domnii aceia, cînd a plecat, 
nu i-au dat nici un leu, știu sigură asta, c-am rămas și 300 de 
lei datori de la nuntă") l-au mutat în Ungheni, și-âu 
cpmpărat locul ăsta, că proprietarul i-a păsuit cu plata pînă-n 
1922. La împroprietărire au mai căpătat ceva pămînt. Pantelimon 
a muncit enorm ca să-și pună gospodăria pe picioare. Voia 
— asta reiese clar din relatarea femeii — să dovedească și 
altfel de ce-i el în stare.

— La etatea asta era greu să te mai faci gospodar ? A muncit 
mult pentru ăștia doar treisprezece ani...

Altă paranteză : îmi trece prin minte gîndul că Pantelimon 
a fost tipul omului veșnic sacrificat, care a plătit înzecit orice 
clipă de mulțumire. De altfel, există o coincidență tulburătoare : 
Pantelimon s-a căsătorit la 30 mai (1916) și a murit la 30 mai 
1929) cînd se împlineau exact... treisprezece ani (cifră fatidică ? I) 
de cînd ducea un mod de viață, pentru care, după cum îmi 
declară astăzi martorii zbuciumului său de-atunci, s-a luptat cu 
aceeași tărie ca și-atunci cînd se afla în codru, cu jandarmii 
și agenții secreți pe urmele sale.

Din timpul vieții lui de gospodar n-a rămas nimic, nici un 
obiect. („Pe-aici a trecut războiul, evacuarea"), spre deose
bire de perioada cealaltă, a haiduciei, păstrată uimitor de bine 
în amintirile multor locuitori din Răucești și Ungheni, gata la 
cea dintîi pronunțare a numelui Pantelimon, să-^și descarce 
sacul cu povești, cu fapte nemaipomenite, de curaj și omenie.

Maria Pantelimon a Dumitroaei se-ntreabă : ce să povestească 
și ea din vremea cît a trăit alături de el ? C-odată sja*dus cu 
Pantelimon la Lespezi, și-au mers să bea la o crîșmă, și-acolo 
crîșmărița, cînd l-a văzut, i-a spus : „Mă mai cunoști, domnule 
Pantelimon ?" El s-a încruntat și a răspuns : „Apăi cum să nu !“ 
Era nevasta unui cîrciumar pe care-1 călcase Pantelimon înainte 
cu ani. Adică ei și cu unul Iov 173) au intrat prin poduri într-altă 
parte decît voiau s-ajungă, și-au nimerit greșit la femeia asta 
gravidă în vremea aceea. Bărbatu-său era plecat după vin și 
Iov ăla a vrut să-și bată joc de ea, dar Pantelimon l-a împe- 
dicat. „Frică am avut destulă — ășa îi zicea femeia — dar dacă

- 163 -

...O carte care se adre
sează 
nerilor
care , , ,. . ...
dedice muncii științifice. Poa
te fi citită, însă, cu egal folos 
și de către tinerii care nefăcîn- 
du-și o profesie din cercetarea 
științifică urmăresc cu pasiune 
rezultatele spectaculoase ale 
dezvoltării științei contempo
rane, folosind în activitatea 
lor creatoare cele mai noi a- 
devăruri și descoperiri ale ști
inței. Profesori, academicieni, 
reputați oameni de știință, 
împărtășesc tineretului nu atît 
tehnica cercetării științifice, 
cît inefabilul acesteia, „arta* 
însușirii științei. Evitînd

INIMA NEBUNA, NEBUNA DE 
LEGAT...

rulează la Buzești (orele 15,30;
18).

UN DOLAR GĂURIT
rulează la Dacia (orele 8:
16.30 ; 18,45 ; 21)î Progresul io- 
rele 11,30; 15.30; 18; 20,30)

ALEGERE DE ASASINI
rulează la Bucegi (orele 9 î
11,15 ; 13 30 ; 16 ; 18,30 ; 2D. Au
rora (orele 8 30 : 10.45 ; 13 ; 15;
17.30 . 20) ; Tomis (orele 9 ;
15,45 ; 18,15). X

OBSESIA
rulează la Unirea (orele 15.30: 
18).

CE NOAPTE, BĂIEȚI
rulează la Lira (orele 15,30 ; 18)

PASAREA TIMPURIE
rulează Ia Drumul Sării (orele
15 ; 17,30 ; 20).

EL DORADO
rulează la Ferentari (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

vîrșirii construcției socialiste. 
Raportul dintre dezvoltarea 
națiunii socialiste și interna
ționalismului proletar, esența 
funcției economico-organizato- 
rice a statului socialist, activi
tatea statului privind dezvolta
rea forțelor de producție și a 
relațiilor de proaucție din a- 
gricultură, perfecționarea mun
cii organelor de stat și dezvol
tarea inițiativei creatoare a 
maselor, politica culturală a 
statului socialist sînt analizata 
pornind de Ia studierea mul
tilaterală a fenomenelor în ra
portul lor de interdependență, 
sooțîndu-se în evidență dina
mica dezvoltării națiunii so
cialiste și caracterul științific, 
realist, al politicii partidului 
nostru, care aplică cu consec
vență la condițiile țării noastre 
principiile marxism-leninismu- 
luL

arta însușirii 
ștuntei

dea rețete, autorii evidențiază 
faptul că nimeni nu poate în
locui propriul efort, propria 
strădanie, voința și pasiunea 
celui care învață. Colocviile 
despre dimensiunile și orizon
turile specializării, despre ra
portul dintre cultura generală 
și cultura profesională, cum și 
despre implicațiile caracterolo
gice ale formării specialistului 
și cercetătorului depășesc ca
drul unor dezbateri academice, 
seci, îmbinînd stilul eseistic cu 
probitatea științifică.

„Omul care se respectă ca 
intelectual nu își pierde cura
jul în fața imensității cunoaș
terii umane actuale. Trebuie 
să învețe să selecteze. Nu din 
toate cîte puțin, pentru o con
versație la o masă de cafenea, 
ci din anumite domenii care 
îl atrag și-i completează for
mația profesională, utilă pen
tru armonia personalității spi
rituale". Pledoaria pentru re
ceptivitate, a eminentului om 
de știință Valeriu Bologa, re
zumă, de fapt, nota dominan
tă a artei de a subordona in
teligența creatoare, adevăruri
lor științifice și idealurilor so
ciale.

V. IORDĂNESCU

te-ai purtat frumos cu mine, mi-a trecut și frica*‘. Și i-a arătat 
o copilă : „Uite, asta-i fata**.

E momentul să mai culeg clteva fapte de bine datorate lui 
Pantelimon :

— Acu nu că spun eu, că i-am fost nevastă, dar spun destui 
oameni că el i-a sprijinit mult pe necăjiți. Să vă zic’ numai de 
unul : îl cheamă Toader Pavel, are vreo 50 de ani acum, și el 
știe chiar din gura maică-sii câ-1 cheamă așa fiindcă ea era 
gravidă, și tare amărîtă, cînd s-a întîlnit cu Pantelimon. Pante
limon i-a dat niște bani, ea a întrebat că „dacă trebuie să-i 
dau degrabă îndărăt", iar Pantelimon a dat numai din mină 
și-a zis : „Lasă-i încolo de bani! Dar dac-o să ai băiet, să-i 
pui numele meu". Și pe băiatul de-atunci îl cheamă astăzi 
Toader. De asta și țineau oamenii cu el, că era viteaz, ambițios, 
clonțos, știa o mulțime de drăcovenii. Uite numai ce-a făcut 
în Boiești : l-a încolțit potera și s-a băgat, cu știința circima- 
rului, Grigoriu îl chema. în butoiul de 1 000 de litri, de-a ajuns 
tocmai la Panciu. Altă dată, la Timișești, tot Toader mi-a 
povestit, era în circiuma uneia Covășoaia, cînd a picat și-un 
plutonier major, unul roșcat. Și Covășoaia l-a ascuns la iuțeală, 
cine știe pe unde l-o fi ascuns, și ea stătea la tejghea cu jandar
mul și îndruga Ia vrute si nevrute. Din astea povestesc oamenii 
cu carul. Atîta a rămas de pe urma lui. după ce-am muncit cot 
la cot treisprezece ani, la moarte, am rămas datoare eu singură 
la trei bănci.

O apariție stranie — numai nervi și os — se sprijină în
tr-un baston subțire, improvizat dintr-o nuia eeva mai groasă, 
de culoarea covrigilor. Pe cap poartă un fel de scufie, cu urechi, 
de lină peste care e legată o broboadă. în plus, suferă de urechi, 
aude greu. Vorbește Iute și sacadat, cuvintele un fel de șfi- 
chturl de bici.

ln) Transcriere din registrul agricol.
'”) REP : Ei, Toadere cum te simți în orașul ăsta mare 7 

P. Apoi, pînă m-oi deprinde, că eu la București n-am mai 
fost...

REP : Dar dacă nu ți-o place Ia oraș 7
P. : Apoi așa e, te deprinzi cam greu dacă toată viața ai stat 

la tară. Apoi parcă-i altfel, e mal frumos acolo, măcar că nu-s 
case așa mari, și e aerul mai curat.

,7<) Pe care noi, de altfel, ii cunoaștem destul de bine.
(VA URMA)
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Ploaia a fieri oglinda «eru- 
tui, aeschizind larg pleoapele 
norilor spre cea mai insorită 
zi de iulie. In limpezimea di
mineții gesturile se decupează 
clare, energice și măsurate. 
Aici, la Petrești pe apa Ar
geșului, șantierul tineretului 
înregistrează un nou ritm de 
lucru. A intrat în acțiune 
brigada „Argeș 1“ a elevilor 
liceelor „Dinicu Golescu" din 
Cimpulung Muscel și ai li
ceelor din municipiul Pitești. 
Prima zi de muncă a fost 
cartea lor de vizită. Și prima 
apreciere a muncii lor nu am 
auzit-o nici de la șeful șantie
rului, nici de la șeful brigăzii, 
ci de la tinărul șofer Gh. 
Clapa de la sătenii din Pe
trești care au avut numai cu
vinte de laudă.

— Fac treabă bună. Nici nu 
se compară cu brigada de 
studenți de la care au preluat 
ștafeta. (In treacăt fie spus, 
studenții nici nu s-au mai 
prezentat la predarea acestei 
ștafete. Pentru felul in care 
au muncit și s-au comportat 
n-au mai avut curajul con
fruntării cu cei ce urmează 
să-i reabiliteze. Dar probabil 
va constitui aceasta tema unor 
viitoare dezbateri in colecti
vul facultății, a institutului).

Am in față copia unei scri
sori adresată de către elevii 
cimpulungeni Comitetului 
Central al U.T.C. și Comitetu
lui județean de partid. Sub 
text două șiruri de iscălituri.

LA PETREȘTI

AL TREILEA ASALT

Această scrisoare constituie 
de fapt actul de naștere al 
brigăzii „Argeș l" (așa cum 
au numit o ei înșiși).

Prin ea cereau concursul 
„în a avea posibilitatea fruc
tificării aportului nostru con
știent pe unul din șantierele 
de interes național de impor
tanță pentru țară.. Anexăm 
cererii noastre încredințarea 
că vom da forme noi entu
ziasmului ce ne caracteri
zează, că nu vom precupeți 
nici un efort în lansarea o- 
piniei noastre sănătoase de 
certă orientare spre muncă, 
frumos, cultură și prosperă 
ascensiune a patriei noastre 
pe culmile cele mai înalte 
ale progresului și civilizației 
mondiale".

Așa cum i-am văzut mun
cind pe cei 104 elevi-briga- 
dieri, gîridurile și sentimentele

lor frumoase exprimate în 
primele scrisori și ilustrate 
trimise celor de acasă m-au 
convins că cele exprimate în 
scrisoarea amintită reprezintă 
concepția lor sănătoasă despre 
muncă, dorința concretă de a 
da energiei lor tinerești va
loare supremă.

Un fapt divers: din cauza 
unei infecții, elevului Stelian 
Coriu i s-a interzis să meargă 
citeva zile la muncă.

— O să te trimitem acasă, 
i-a spus șeful brigăzii,

A tresărit speriat:
— Cum o să mă duc acasă ? 

Nici nu mă gîndesc. Miine pot 
merge la lucru...

Nu comentăm asemenea ca
zuri. Reținem o caracterizare 
generală ad-hoc a tovarășului 
Ion Solomon, șeful brigăzii:

— Copiii (pentru profesorul 
diriginte cuvîntul are sensul

duioșiei părintești) muncesc 
cu elan, dovedesc mult inte
res și ambiție în a se întrece, 
sînt ordonați și disciplinați, 
manifestă interes pentru a pe
trece timpul liber cit se poate 
de plăcut.

Munca și timpul liber petre
cute în tabăra de la Petrești 
au reușit să formeze încă din 
primele zile un colectiv uni
form, bine închegat. Un colec
tiv pe care profesorul Ion So
lomon știe să-l mențină și 
conducă cu mult tact pedago
gic, Și cine ar putea să reali
zeze aici acest lucru mai bine 
decît fostul brigadier de acum 
20 de ani din brigada „11 
iunie Mărăcineni" ?! Avea pe 
atunci 15 ani și jumătate. în 
cele șapte săptămâni de șan
tier a strîns atîtea gînduri și 
amintiri! O parte le împărtă
șește și elevilor săi, briga

dierii de azi, la careul de di
mineață sau seara, după pro
gram, ca o îmbărbătare și o 
continuitate a generațiilor de 
tineri. Prezența sa in fruntea 
brigăzii, cu o ținută „mai 
muncitorească", mai apropiată 
decît cea de la catedră, 
creează o atmosferă de reci
procă și perfectă înțelegere, o 
coordonare și corelare a tu
turor activităților zilnice. In 
afara programului de muncă 
planul de activități culturale 
al brigăzii cuprinde puncte 
interesante și atractive. Clubul 
oferă posibilitatea vizionării 
programelor televizate, audiții 
muziale, pune la dispoziția 
brigadierilor mese de șah, 
tenis. Aici pot fi citite cărți, 
reviste și ziare cotidiene. Se 
țin informări politice. Soliștii 
instrumentiști și vocali vor 
susține un program muzical. 
De două ori pe săptămână 
sînt prezentate filme. Periodic 
se vor face vizite pe șantierul 
autostradei, locul de muncă al 
elevilor fiind ceva mai de
parte, în prundul Argeșului. 
Sportivii se vor întrece în 
cadrul Spartachiadei taberei 
la fotbal, volei, tenis de masă, 
șah.

Totul e organizat astfel in
cit zilele petrecute aici, la 
Petrești să rămână pentru ti
nerii brigadieri un capitol 
plăcut șl însemnat al „bio
grafiei" lor,

VASILE RAVESCU Astăzi, drapelul este la noi
Foto -. C. CONSTANTIN

trO mare familie erodată de citeva familiuțe"

SUB PRELATA
ÎNGĂDUINȚEI și
FAVORITISMULUI

Din satul Parepa, județul Pra
hova, am primit la redacție o 
scrisoare. Era expediată un 
număr de țărani cooperatori. Pe 
cîteva foi rupte dintr-un caiet de 
matematică, o mînă mai puțin 
obișnuită cu creionul și hîitia, 
se adresau redacției: „Am citit 
cu neliniște și mîhnire articolul 
„O mare familie erodată de câte
va familiuțe”, publicat în ziarul 
dumneavoastră. E aproape de 
neînchipuit cum oameni în toată 
firea, apreciați de noi toți pen
tru calitățile lor, pot decădea, 
cum pot accepta cu atîta ușurin
ță, cu luciditate, am putea spune, 
această a doua fațetă a vieții. Și 
dacă ar fi numai atît 1 Dar aceas
ta, într-un fel am putea spune 
pierdere a fizionomiei de condu
cător, de om, ne costă înainte de 
toate pe noi, membrii coopera
tori. Iată de ce șîntem intrigați 
de abuzurile președintelui coo
perativei noastre agricole, CON
STANTIN FRÎNCU. La început 
propus de noi, apoi susținut în 
funcție nu de meritele sale gos
podărești, de om cu inițiativă, a 
ajuns să ignore orice sfat, orice 
idee a altcuiva, face tot ceea 
ce poftește în cadrul cooperati
vei agricole de parcă ar hotărî 
în propria-i casă. în anii de cînd 
se află la conducerea cooperati
vei și-a adus aproape toate nea
murile și prietenii intimi în 
muncile de brigadieri, de maga
zioneri, la contabilitate, în sec
torul zootehnic, oriunde se ob
țin zile-muncă mai multe decît 
în altă parte. Datorită principiu
lui de unic om în stare să ho
tărască ceva, in cooperativa 
noastră agricolă selecția celor 
stabiliți intr-o funcție nu se face 
prin prisma rezultatelor în mun
că, ci a „prizelor" la șefi, a ser
vilismului...".

Tabloul oferit acum de activi
tatea cîtorva ani de muncă în 
fruntea unei cooperative agricole 
a lui Constantin Frîncu dove
dește justețea celor semnalate în 
scrisoare. Inima bună, de mai 
mulți ani, Frîncu luptă din răs
puteri pentru rezolvarea cererii 
colective a neamurilor și apro- 

- plăților săi de a li se asigura un 
locșor mai „onorabil" în ierarhia 
funcțiilor. Pînă acum, abia... 18 
au fost plasați în locurile de 
muncă preferate, și mai ales, ne
cesare aplicării ideii celei mari : 
controlul unanim și sigur asupra 
averii obștești a cooperativei a- 
gricole, exercitarea puterii de 
conducător. Au fost ocupate cu 
precădere locurile ce pretindeau 
gestionarea și evidența bunurilor 
obștești, precum și funcțiile re
tribuite cu un număr fix de 
zile-muncă. îngrijitoarelor de pă
sări —- și așa prea multe pentru 
numărul restrîns de orătănii ră
mase după decimarea din cauza 
bolilor — li s-a mai adăugat și 
Elena Frîncu. (Să nu zică cei 
ce merg în cîmp la prășit, la se
cerat sau lu executarea altor 
munci, că sora, mama, ori alte 
neamuri apropiate ale președin
telui nu pun la inirhă probleme
le de producție ale cooperativei 
agricole...), lancu Șt. Păun, o- 
drasla neamului cea mai tare la 
matematică, a fost așezat în fo
toliul comod și bine remunerat 
al merceologului ; lui Petre Du
mitru i s-a dat în seamă secto
rul de prelucrare a laptelui, 
Constantin Dumitru „mai nepu
tincios" pentru anii săi (cel mult 
45 la număr), a fost împuternicit 
să răspundă de paza sediului sau 
a altor acareturi ; lui Ion Frîncu 
i s-au pus în mînă cheile coope
rativei, fiind confirmat maga
zioner peste toate cele ce se

impun a fi păstrate sub lacăt. 
tJrmează apoi brigadierii, soco
titorii, responsabilii de fermă, cei 
așezați la chioșcurile de desfa
cerea produselor în comună sau 
Ia piață, cei trimiși (în exclusivi
tate „dintre ai săi") să se șco
larizeze ca tehnicieni. Lista se 
încheie cu îngrijitorii de ani
male, cu purtătorii de atelaje...

Și, între neamuri fiind, acești 
Î>romovați și favorizați harnici... 
ucrători, au început a-și adresa 

și satisface rugăminți. S-a înce
put Cu rotunjirea (să nu-și în
chipuie nimeni că în minus I) nu
mărului de zile-muncă. Unu de
venea foarte ușor doi sau șapte; 
din greșeală, virgula putea fi 
mutată cu o cifră sau chiar două 
mai înspre dreapta, iar cînd se 
făceau adunări, trei și cu doi
sprezece, adesea a avut ca re
zultat cifra 25! Cum ? Simplu ! 
Ce nu este posibil cînd se ac
ționează sub prelata îngăduinței

și favoritismului ce separa gru
pulețul de ceilalți membrii coo
peratori, socotiți „de rînd“. E 
posibil orice I Chiar și livrarea, 
neeîntărită și de repetate ori, a 
produselor ce li se cuveneau nea
murilor ca retribuție, permanen
tizarea pe zile în șir a atelaje
lor cooperativei agricole, pe șan
tierele caselor acestora sau la 
executarea altor treburi gospo
dărești fără să se fi plătit măcar 
un leu, „achiziționarea" gratuită 
a tainurilor de lapte, de ouă și 
pui pentru frigare necesare în 
familii sau pentru „micile aten
ții" ce se puneau uneori în bra
țele celor veniți în control.

Fără îndoială, minusurile sem
nalate la cooperativa agricolă 
din Parepa nu seamănă cu cele 
de la Moscu, dar, prin modul în 
care își desfășoară activitatea 
președintele cooperativei, alți 
membrii ai consiliului de con
ducere se observă că s-a pornit 
pe un drum ce nu prevestește 
nimic bun. Cu un sprijin ope
rativ și concret primit din partea 
organelor agricole județene, prin 
discuții deschise duse în aduna
rea generală a cooperativei agri
cole, minusurilor semnalate li se 
poate pune capăt, în cadrul aces
tei cooperative agricole, instaurîn- 
du-se principialitatea, munca co
lectivă, lipsită de meschinării, în 
afara interesului îngust, personal, 
al unora. I

Spre Piatra Mare, pe la 7. scări

0 nouă 
arteră

GH. FECIORU

In nomenclatorul drumuri
lor publice din Dobrogea a 
fost înscrisă o nouă arteră : 
șoseaua de centură Vest-Cons- 
tanța, cu o lungime de 16 km, 
sare face legătura directă, 
fără trecere prin oraș, între 
șoseaua națională București- 
Vadul Oii-Constanța și între 
aeroportul internațional Mi
hail Kogălniceanu cu magis
trala rutieră din sudul lito
ralului. S-au descongestionat 
astfel principalele artere din 
orașul Constanța, scurtîn- 
du-se, totodată, cu circa 6 km 
legătura rutieră dintre nor
dul și sudul litoralului.

(Agerpres)

Anul universitar 1968—1969 
este primul an în care vor fi 
aplicate noile planuri de în
vățămînt. După dezbaterea pu
blică privind perfecționarea 
învățămîntului nostru supe
rior, după adoptarea Directi
velor C.C. al P.C.R. privind 
continua dezvoltare a învăță
mîntului de toate gradele și e- 
laborarea, pe baza lor, a noii 
Legi a învățămîntului, în in
stitute s-a desfășurat o amplă 
activitate pentru îmbunătăți
rea planurilor de învățămînt 
— pe facultăți și secții de spe
cialitate.

— O seamă de modificări pri
vesc profilul facultăților și du
rata studiilor. Vizează ansamblul 
secțiilor sau numai unele ?

— Începînd cu noul an uni
versitar, institutul are următorul 
profil: Facultatea de construcții 
civile și industriale (5 ani), Fa
cultatea de instalații pentru con
strucții (4 1/2 ani); Facultatea 
de mașini și utilaje pentru con
strucții (5 ani); Facultatea d& 
căi ferate, drumuri și poduri, cu 
secțiile „Căi ferate, drumuri și 
poduri" (5 ani) și „Geodezie și 
sistematizare teritorială" (4 ani); 
Facultatea de hidrotehnică -— 
secția „Construcții hidrotehnice 
(5 ani) și secția „îmbunătățiri 
funciare" (4 ani). Durata stu
diilor se referă la pregătirea in
ginerilor, prin cursuri de zi. 
Cursuri serale vor funcționa, de 
acum înainte, numai la secțiile 
de subingineri, recent înființate. 
Deocamdată, pentru sectorul 
construcții vom pregăti subingi
neri în specialitățile „construcții 
civile și industriale", „instalații 
pentru construcții”, „drumuri și 
poduri”, „construcții și întreți
nere feroviară” și „mașini și uti
laje pentru construcții". Aici, 
timpul de școlarizare este de 
2 1/2 ani (numai primele două 
dintre aceste secții au și cursuri 
serale, durata studiilor fiind în 
acest caz cu un an mai mare). 
De remarcat că în activitatea in
stitutului, în noul an universitar, 
secțiile de subingineri debutează 
avînd o pondere importantă. 
Iată, ca exemplu edificator, ur
mătoarele cifre de școlarizare: 
„Construcții civile și industriale'* 
— 90 ingineri și 225 subingineri ; 
„Instalații pentru construcții" —■ 
80 ingineri și 125 subingineri.

— Ce deziderate principale 
sînt satisfăcute prin schimbările 
operate în planurile de învăță
mânt ? In ce mod?

— Numărul de ore, săptămâ
nal, s-a redus, pentru toți anii 
de studii, la 28 (de la 32, în 
unele cazuri). La fiecare an de 
studiu sînt prevăzute 3 sau 4 
discipline de bază, au fost co
masate unele cursuri, altele re- 
strînse sau scoase. S-a realizat 
raportul „1 la 1" între orele a- 
fectate predării cunoștințelor și

în examinarea la alte cursuri. In 
ce privește proiectele, continuăm, 
pe baza unei practici bine ve
rificate în institut de mulți ani, 
să fim adepții sistemului „proiec
telor in lanț". Munca de întoc
mire și susținerea proiectului 
este organizată în așa fel îneîf 
studentul să aibă de susținut 
maximum două proiecte semes
triale, fără a fi obligat să le e- 
laboreze simultan.

— Studenții pot susține vreu
nul din cele 7 examene, optînd

in
și

de 
in-

(Urmare din pag. I)

tante personalități din oraș.;. 
Chiar așa mi-a spus...

— A. v-a spus-o...
— Da, în trecere...
— In trecere ? Secretarul 

era sincer dezamăgit, convins 
că nici eu, nici eroul nostru 
nu ne făcusem datoria în con
vorbirea avută. De fapt discu
tasem pe-ndelete, inclusiv 
despre tatăl său. Spusesem „în 
trecere" numai pentru a-i su
blinia secretarului diferența 
noastră de optică. Pentru mine 
„fenomenul" era in altă parte 
și nu-l socoteam deloc feno
menal, extraordinar, în afara 
legilor firii și cu atît mai pu
țin în afara legilor societății 
noastre. Mă pusese in gardă 
chiar eroul „fenomenal" (șter- 
gîndu-și insistent degetele u- 
leioase într-un ghemotoc de 
bumbac): constatase de mult 
în jurul său — din clipa in
trării în profesională — o 
anumită mirare, o rumoare 
deajuns de neplăcută pentru 
el; colegii și chiar unii 
„adulți" îl priveau „nesiguri" 
— după expresia lui — adică 
„nu înțelegeau ce voia?" De 
ce intrase în profesională ? Ce 
căuta aici, in uzină, în ulei și 
printre șpanuri, în „salopetă", 
muncind, când mulțumită 
prestigioasei personalități a 
tatălui său, putea să-și facă 
studii mult mai liniștite, in 
liceu, cu mai puține dificul
tăți, cu mai multe avantaje, 
avînd în față un orizont de o 
mie de ori mai strălucit ? II 
vedeau îmbrăcat în aurul me
daliilor, aureolat și purtat in 
slăvi de gloria paternă. Or, 
el tocmai asta nu vroia: ca 
soarta sa să fie decisă de alt
cineva decît de el. Era mândru 
de tatăl său dar nu pînă la a 
uita de propria lui mândrie. 
Meritele tatălui lui nu erau

ale lui, meritele lui abia urma 
să le cucerească și vroia să 
le cucerească cu propriile lui 
puteri. Numai astfel 
el — putea fi la 
tatălui său.

Toate acestea mi 
drept, direct — pe un ton in 
care jucau toate acele in
flexiuni ale adolescentului cu 
vocea in schimbare; avea fața 
asimetrică — cum se intimpla 
la virsta aceasta — și o pri
vire albastră, tăioasă, intran
sigentă care depune jurămînt 
— la fiecare bătaie a pleoape
lor — că fiecare cuvînt e 
sincer și definitiv. Și-mi mai 
plăcea că tot timpul mototo-

— credea 
înălțimea

le-a spus

ea 
La 
în
Credea în ei,în mintea lui, 
hotărîse asupra lui însuși, 
răspundea față de el însuși. 
Putea face și altfel, în o sută 
de feluri altfel sau, dimpo
trivă, putea să nu facă deo
camdată nimic — nimeni nu 
i-ar fi tăiat capul dacă s-ar 
fi lăsat dus de viață încă un 
an, încă doi, încă zece... Nu, 
el făcuse așa, hotărîse așa și 
nu altfel și după părerea mea 
aici era „fenomenul": omul 
acesta — îi putem spune ast
fel deși avea o barbă bună 
de ras doar odată pe săptă-

îți este favorabilă etc..,. ? 
19 ani, nu credea în „stele", 
noroc, în „fie ce o fi"...

confirmă un adevăr la care 
ții. Ce tra, ca să zic așa, a- 
muzant ? Oameni care cu 
citeva zile înainte mi-l pre
zentaseră pe tinărul T. ca pe 
un „fenomen" de conduită 
socială — foarte spectaculoși 
într-un entuziasm superficial, 
fără fond — deveneau deo
dată „lucizi" și chiar sceptici 
cînd le arătam că adevărul e 
in altă parte! O primă grupă 
de răspunsuri încerca să asi
mileze proiectul de viață al 
lui T, cu „visurile tinereții" 
ba mai mult, cum s-a expri
mat cineva, cu „dragostea la 
19 ani care știm cu toții 
cum e".„ Aș fi fost de acord.

/ OCTOMBRIE
EIWERSITAR
SUB SEMMll
ImOIRIlOR
prof. Ing. Vaille Nicolau

rectorul Institutului de construcții

rezercate activităților apli-cele ..............,
cative. Anual, studenții au acum 
de susținut 7 examene — 3 în 
sesiunea de iarnă și 4 în cea de 
vară. S-a urmărit cu perseve
rență realizarea principiului pro
gramării examenului după un 
semestru de studiu al discipli
nei respective și după două se
mestre în cazul materiilor ce 
ajung la 75 ore de cursuri. Am 
considerat că nu este necesar să 
menținem examene la discipli
nele unde se face o verificare 
practică de mai multe ori în 
timpul semestrului și la altele 
unde, oricum, verificarea unor 
cunoștințe esențiale este inclusă

la 19 ani" — după 
psihologilor și, mai 
marilor scriitori — e 
cele mai frumoase 
adinei clipe din viața omului. 
Cel care n-a trăit-o e ceva 
mai sărac decît ceilalți. Iar 
cel care o ironizează sau o 
deprectază nu e mai lucid ca 
T. ci adaugă un ignorant lumii 
noastre care urăște ignoranța. 
E acolo, în „prima dragoste", 
un fior sacru al vieții, o primă 
chemare dintre marile che
mări și ce mă împiedica să 
admit că T. — hotărit să 
nu-și pună soarta sub steaua 
tatălui său — încerca, la in
tensitatea „primei dragoste".

părerea 
ales, a 

una din 
și mai

UN TINĂR „FENOMENAL"
tea în palmă ghemul de bum
bac — proaspătă „jucărie" a 
unui meseriaș care nu putea 
uita că a fost de curînd copil. 
Vroia — mai departe — să 
termine profesionala, să în
ceapă cu munca, să priceapă 
truda și după aceea să intre 
la facultate: electronică. Era 
un plan clar, conceput în a- 
cord perfect cu tatăl său, dar 
un plan al lui, elaborat de el, 
ținînd seama numai de el în
suși, punînd pe un plan se
cundar împrejurările lesni
cioase. Cred că cea mai e- 
xactă dimensiune a planului 
său o dădea tocmai faptul că 
în condiții lesnicioase își 
luase răspunderea unei vieți 
aspre. El judecase, se auto- 
judecase, ceilalți aveau pre
judecăți : de ce să nu trăiești 
ușor dacă poți trăi ușor, de 
ce să nu te bucuri de avantaje 
cînd acestea îți pică din cer 
sau aproape, de ce să nu te 
încredințezi unei stele dacă

mînă — își alesese în deplină 
independență de spirit un 
drum din nenumăratele dru
muri deschise de socialism; 
respinsese 99 sau numai două 
și optase pentru unul, cu 
alte cuvinte — cuvintele înțe
lepților din popor — își croia 
o soartă; cu cuvintele filozo
filor : își construia un destin. 
De aceea, la 19 ani era om, 
era bărbat. Fiindcă alesese. 
Fiindcă-și luase soarta în 
mîinile lui. Cum spuneam, nu 
socoteam că am în față un 
caz fenomenal, neobișnuit, în 
afara legilor firii sau ale so
cietății noastre. Totuși, îm
părtășind și altora din școală 
sau din afară, opinia mea, am 
înregistrat o serie de răspun
suri care m-au pus pe gînduri. 
Ele vizau temperarea „entu
ziasmului" meu deși, după 
cum subliniam preopinenților, 
nu era cazul; eu nu eram 
„entuziasmat" ci doar mulțu
mit, ca ori de cite ori ți se

dacă viața lui T. — așa cum 
o concepea el — ar fi rămas 
intr-un studiu de proiect; 
dacă întîlnindu-se cu mine 
mi-ar fi spus că are de gînd 
să intre în profesională, iar 
după aceea are de gînd să... 
Dar el depășise faza lui „am 
de gînd", era în al treilea an 
al profesionalei și își ștergea 
insistent degetele de ulei ca 
orice muncitor versat. Viața 
lui începuse așa cum „avusese 
el de gînd" ; nu era nici „vi
sător" nici demagog. Primo. 
Secondo: își începuse viața 
exact pe drumul cel mai greu 
și un om care începe cu ceea 
ce e greu, nu merită suspectat 
ca „utopist adolescent". Și pe 
urmă — spuneam — de ce 
trebuie să forțăm comparația 
cu dragostea părelnică a vîrs- 
tei ? Era o comparație în de
zavantajul lor. Căci în po
fida naivității, a dramului de 
idealizare și chiar împotriva 
nerealizării ei, „dragostea de

maiun alt fior al vieții, nu 
puțin puternic intr-o societate 
care țintește la înflorirea de
plină a personalității umane, 
fiorul responsabilității ? Nu, 
argumentul nu era in favoa
rea lor.

Un alt grup de păreri „rea
liste" încerca să susțină un 
punct de vedere mai terestru: 
T. luase hotărîrea lui nu din 
cine știe ce rațiuni adinei, ci 
pur și simplu pentru că pă
rinții lui se despărțiseră. Lip
sit de acea pace binecuvîn- 
tată a unui cămin armonios, 
tinărul s-ar fi refugiat direct 
la... școala profesională ! Punc
tul de vedere era „realist", 
dar și schematic. Pentru că-l 
omitea pe T. Dacă el ar fi 
fost un altul, sau ca atiția 
alții — deci, dacă nu ar fi 
simțit vreo răspundere față 
de existența lui — omul ar fi 
ales in fața acestei situații 
dureroase, calea cea mai u- 
șoară, nu cea mai grea, așa

între două sau mai 
pline ?

— Nomenclatorul 
de examen — prin

multe discl-

disciplinelor 
_____ r consultarea 

catedrelor, consiliilor științifice, 
conducerilor facultăților, au fost 
alese în primul rînd cele utile 
formației viitorului specialist — 
este fix. Există totuși, unele ex
cepții, în ultimul an de studiu 
al unor facultăți. Astfel, la secția 
„construcții hidrotehnice" a Fa
cultății de hidrotehnică, studen
ții pot susține un examen ale- 
gînd — după preferințe și inte
rese de specializare — între „A- 
limer.tări cu apă și canalizări" și 
„Construcții hidrotehnice și po-

duri", iar cei de la Facultatea de 
căi ferate, drumuri și poduri 
tre disciplinele „Drumuri" 
„Căi ferate".

— Restrîngerea numărului 
ore săptămânal — făcută cu
tențla de a evita supraîncărcarea 
studentului, acordîndu-i un ne
cesar „timp de reflecție", pentru 
studiu individual — ca șl redu
cerea numărului de examene — 
deci, a controlului eficienței mun
cii studențești — nu prezintă 
oare, în cazul unora, primejdia 
superficializării preocupărilor 
pentru învățătură — meseria stu
dentului ?

— Fără îndoială că da. Insă 
asemenea măsuri de perfecțio
nare au în vedere „studentul- 
student", care știe ce vrea, își 
iubește profesiunea căreia i s-a 
dedicat, își înțelege menirea, res
ponsabilitatea socială ca viitor 
specialist cu pregătire superioa
ră. în ansamblu, prin aplicarea 
acestor modificări se poate atinge 
țelul propus — perfecționa
rea pregătirii specialistului — 
direct proporțional cu serio
zitatea eforturilor de pregă
tire ale studenților. însă, pen
tru că le cerem adesea ^stu
diu individual", va trebui să-i și 
învățăm mai exact, printr-o mun
că de îndrumare apropiată, ce 
înseamnă să-ți organizezi meto
dic activitatea profesională. De
sigur, apar — prin stabilizai ea 
vocației, pasiunii și intereselor 
reale față de învățămînt ale ca
drelor didactice — ca urmare a 
desființării cumulului, noi re
surse. Deosebit de important 
consider că este ca studenții să 
fie solicitați, VERIFICAȚI înde
aproape de-a lungul întregului 
an de studiu, printr-o diversitate 
de PROBE DE CONTROL. Să 
nu considerăm asta „metode șco
lărești”, lăsînd doar pe seama se
siunii aprecierea nivelului lor do 
cunoștințe. Consider că printr-o 
asemenea exigentă verificare stu
denții vor fi mai ușor determi
nați la un studiu ritmic, exame
nul va putea și trebuie să devină 
în acest caz, o discuție completă 
asupra sintezelor însușite. Pentru 
aceasta este nevoie și de o sub
stanțială schimbare a regulamen
tului, în ce privește metodica e- 
xamenului, a verificării cunoștin
țelor studenților.

ION TRONAC

cum fac îndeobște copiii cînd 
au o durere; se ducea după 
unul din părinți, le specula 
situația zmulgîndu-le avantaje 
facile, se răsfăța liniștit știind 
că „ziua lui de miine" cade 
în răspunderea tatălui sau 
mamei, unul din ei fiind de 
fapt la dispoziția lui. Sau a- 
mindoi. Dar, la 19 ani, el nu 
mai era copil, nu mai accepta 
răsfățul și justificările leneșe, 
girate de o „mare durere" și
— mai cu seamă — nu ținea 
să aibă pe nimeni la dispo
ziția sa. Intr-o situație com
plicată, el evita răspunsul fa
cil, alegea drumul cel mai 
complicat — al propriilor răs
punderi și aceasta dădea 
măsura personalității sale. T. 
făcuse un act de personali
tate, avea personalitate — de 
aceea „realiștii" erau tulbu
rați și vroiau să-l diminueze.

Totuși, nu aș putea spune 
că aceste răspunsuri — opuse 
părerii mele — nu m-au inte
resat ; ele îmi descopereau o 
semnificație. Oamenii aceștia
— simpli pedagogi sau colegi 
ai lui T. sau chiar simpaticul 
secretar — cunoșteaii fără în
doială în linii generale răs
punderile tinerei generații și 
tot fără îndoială îți puteau e- 
numera la orice oră de zi sau 
de noapte, răspunderile statu
lui nostru față de tînăra ge
nerație. Desigur, erau mândri 
și de unele și de altele. Dar 
ceea ce le scăpa, cred, în a- 
ceastă dialectică a responsa
bilităților — și ceea ce nu-i 
scăpase lui T. — era următo
rul adevăr: că grija părin
tească a statului față de tine 
ca și grija părintească — de
venită problemă de stat — nu 
te absolvă de cea mai acută 
dintre răspunderi: aceea față 
de tine însuți. îndrăznesc să 
scriu că mulți dintre tinerii 
noștri, bucurîndu-se conștient

de toate avantajele sistemu
lui nostru de afirmare a pu
terilor creatoare (în contrast 
fundamental cu cele avute 
cindva de părinții lor) — sînt 
mai puțin conștienți de obli
gativitatea autocreației și nu 
din altruism sau dintr-o prea 
mare dăruire „pe altarul so
cietății". Nu. Deobicei, aceia 
care nu se gîndesc adine la ei 
înșiși, sînt mult mai egoiști 
decît s-ar crede. Știind că nu 
li se poate intimpla nimic 
rău, știind că soarta lor e în
scrisă pe orbita unor legi 
drepte ale unei oținduiti 
drepte — acești tineri capătă 
ceva din acea liniște stranie 
a cosmonauților care-și știu 
nava dirijată perfect de sta
țiile de teleghidare de pe pă
mânt, unde se calculează mi
limetric decolarea, zborul și 
punctul de aterizare. Nava 
propriu-zisă nu-i interesează. 
Numai că acesta e doar un 
moment primitiv al cosmonau
ticii. Toate încercările savan- 
ților in materie tind a per
fecționa rachetele și omul în 
asemenea măsură incit mașina
— indiferent de veghea tele- 
ghidajului și a calculelor pre
cise de pe pământ — să 
poată fi condusă, conștient, de 
cosmonaut. Zborul — oricit 
de exact îi este calculată or
bita — trebuie să devină 
conștient, uman, al omului 
responsabil. La această vîrstă, 
toți tinerii sînt potențial 
niște cosmonauți, iar viața
— mai, mult decît o meta
foră —un imens cosmodrom. 
Cu atît mai mult, cred, pro
blemele răspunderii personale 
față de „zborul" nostru — pro
bleme ca : vocația, tenacitatea, 
și credința în forțele proprii, 
modestia, refuzul imposturii
— capătă o pondere deosebită, 
reclamînd o discuție stărui
toare.
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EU“?

VASILE BARAN

FOCUL■

ȘI PLOAIA
profesorului 
AI. Mitru

— Draga mea, azi întârzii l 
masă. Responsabilul cultural 
plecat și m-a lăsat cu toată presa 
pe cap...

Desen de C. MARIN

Știi TU cine

Dimineața soarele era. 
un cuptor aprins iar poteca, 
urcînd pînă la el, părea lo
pata unui olar. O mulțime de 
oale intrau în clocotul ne
stins și am văzut, printre ele, 
și. ulcica despre care-mi po
vestise profesorul. într-adevăr 
eșa s-au petrecut lucrurile ! 
speriată de foc, ulcica a sărit, 

fugind peste cîmpie cum fug

unii copii de teama injecții
lor. Chiar așa și țipa : 
.-..-r- Nu-mi fac injecții 
soare, nu-mi fac injecții 
soare!

Toată ziua ulcica s-a 
cat cu fluturii, cu «macii 
era fericită / , _
„Uite că pot fi și fără 
trec prin cuptorul acela“.

Numai că spre seară 
ploaie căzută ca din 
o transformă într-o movilită.

cu 
cu i

l’u-
ȘÎ

și își spunea:
să

o 
senin

FORȚA
iI

0, cu ce energie pleacă la 
drum furtuna I Priviți-o pes
te cîmpuri ia după ea copa
cii și-mpinge chiar și rîul, 
mai repede, mare!

Și poate-nspăimînta pînă 
luna tăvălind în față-i norii 
negri ! ...Dar ia dați-i să ba
ge un fir de ață-n ac !

CLEOPATRA

E drept mai rar, dar încă 
se mai aud, pe ici pe colo, a- 
ceste cinci cuvinte: „Știi tu 
(dumneata) cine sînt eu ?“ E 
o problemă și cu această for
mulare sau mai precis cu a- 
ceastă prezentare misterioasă. 
Stai la rînd la ceapă, la Apro
zar, și în față vine un oareca
re. li strigi: „Măi frate, aici 
e coada.!“ Te privește de sus, 
cu toate că nu are 
1,50 m și îți răspunde : 
zi-ți de treabă! Știi tu 
sînt EU ?“ Mai bombăni 
dar pînă la urmă taci, 
de... mai știi cine o fi El 
menea „personalități" 
nești cînd plătești chiria, cînd 
urci în tramvai, ba chiar cînd 
mergi pe stradă.

Dacă aceștia ar spune de 
pildă : „Eu sînt vînzător la A- 
prozar" sau „Eu sînt nevasta 
directorului de la I.A.L.!“ pe 
lîngă faptul că i-ai lua de 
mină și i-ai zgudui puțin, 
ți-ai aminti imediat că El te 
ciupește mereu la bani cînd 
faci piața, sau că Ea e nevas
ta încuiatului care ți-a scris 
pe cererea în cate reclamai că 
în casă la tine plouă, următoa- 
lele : „Să aștepte. E încă vară. 
La toamnă se va rezolva". 
Cînd îți spune însă cu tonul 
impertinentului, privindu-te 
de pe scara pompierilor: 
„Știi cine sînt eu ?if e o altă 
treabă. Am asistat riu de mult 
la o mică întâmplare unde 
„Știi cine sînt eu ?" a fost fo
losit la maximum.

Era într-o după amiază, 
cînd, m-am hotărît să-mi iau 
nevasta și s-o duc la Restau
rantul (grădină) Cotroceni 
unde servesc, din cînd în cînd 
doi ospătari și unde aștepți 
mult și bine pînă „vine" 
o friptuiică și pînă „pleacă" o 
baterie sau o cafea. Alături un 
tînăr cu o tânără drăguț îm
brăcată ; păcat doar că 
îi lipsea jumătate de fus
tă și vreo trei sferturi 
din bluză. Oricum își ve
deau de treaba lor. Mai ală
turi un alt tânăr care băuse 
„tare" vreo trei baterii și, 
mai alături, un cetățean ceva 
mai în vîrstă care abia înce
puse ofensiva asupra „Dealu
lui Bujorului".

Tînărul care băuse trei fiole 
se duse la masa tinerei pe
rechi și solicită să cunoască 
pe cea cu jumătate de fustă. 
Cel mai în vîrstă, revoltat, îl 
cheamă la el: „Domnule — 
îi spune — gestul dumitale, 
trecut prin articolul 146, ali
niatul C combinat cu paragra
ful E, înmulțit cu citatul II 
(n.a. nu rețin exact articolele, 
paragrafele, aliniatele) se înca
drează de la 3—5 ani". „Și ce 
te bagi ?" „Ce mă bag, hai ? 
Știi tu cine sînt eu. „Și 
cine ești mă guștere ?". „Sînt 
de la secția...!" „N-ai față". 
„N-am față, dar am legitima
ție !" Și încep legitimările. 
„Cum ? Ești de la secția... 
„Da I De la secția...". „Și eu 
sînt tot de acolo". Bineînțeles, 
scoate și tînărul legitimația. 
„Da — confirmă cel mai în 
vîrstă — ai și față și ai și le
gitimație".

Se leagă pe loc o adincă 
prietenie și se comandă în 
continuare o baterie, și încă 
una, și încă una, pînă cînd cei 
doi pornesc împreună, s-o 
cunoască pe tânăra care, nu 
știu în ce împrejurare își pier
duse o jumătate din lungimea

decît 
„Ve
cine 
ceva 
că... 
Ase- 
întîl-

justei. Se pornește o aprigă 
discuție, pînă cînd vine secto
ristul și îi ia pe amîndoi. In 
drum spre poartă cei doi stri
gau cît îi ținea gura: „Știi tu 
cine sîntem noir Și cum în
cepuse să picure, ospătarul 
ne-a solicitat „să facem plata'. 
Mai văzuse el probabil din ăia 
care atunci cînd începe să 
plouă, se fac și ei că plouă. 
Atunci s-a petrecut un adevă
rat miracol, nevastă-mea care 
suferă de reumatism, a sărit 
ca împinsă de un resort și pri- 
vindu-l de sus pe ospătar i-a 
zis: „Știi dumneata cine sînt 
eu Ospătarul a rămas puțin 
descumpănit dar totuși a în
trebat : „Și mă rog, cine sîn- 
teți dumneavoastră ?u. „Sînt 
soția soțului meu*. Bietul 
ospătar nici nu a mai suflat un 
cuvînt, gîndindu-se cine dracu 
oi mai fi și EU.

Colaborare...
Desen de G. BADEAGH. NEAGU

Aventurile profesorului RAITA
si ale asistentului său STROPHA

CAP. XI

MOTTO; „Nu dormiți cu 
ochii altora" (proverb african)

La ora incertă a amurgului, profesorul Katta era, de obicei, 
vizitat de arcanele absolutului și ale metafizicei.

la Starea de imponderabilitate spirituală se manifestă printr-o me* 
a lancohe inefabilă : savantul își punea probleme, noțiunea luînd la

fel forma unor colici intelectuali persistenți.
◄ Cînd umbrele serii invadau odaia, veneau și mărturisirile:

— Stropha dragă, în clipa asta sînt perfect lămurit.
. —■ Cu privire la ce, maestre ?

— La drama contemporaneității.
Și fiindcă orice întrebare, suplimentară, n-ar fi avut darul 

decît să-1 abată pe profesor de la demonstrație, Stropha, intră, 
disciplinat, într-o stare de muțenie pioasă.

— Trăim cea mai cumplită tragedie, fără să ne dăm seama de 
proporțiile ei. Tragedia Logosului. Taci, nu mă contrazice: sîntem 
eroii anonimi ai unei catastrofe de civilizație : nu ne mai înțelegem.

Și pentru că Stropha aproba, subaltern, din cap, savantul 
izbucni mai nestăpînit, mai violent, ca oricînd :

— Nu încuviința filistin, încercînd să-mi dai iluzia că m-ai 
priceput. Nu te preta acestui joc de viclenii elementare: nu mă 
înțelegi, Stropha, fiindcă nimeni nu mă înțelege, fiindcă nici un

POST SCRIPTVM LA...
După ce ucise gospodărește pe 

toți pretendenții la mâna Penelo
pei, Ulysse scoase un oftat de u- 
șurare și-și întreabă soția :

— Ia zi, Pena dragă, ăștia 
voiau chiar să se însoare cu 
tine ?

— Da, răspunse Penelopa.
— Toți-toți ?
— Da.
— Și grasul de colo ? se in

teresă Ulysse, arătînd cu degetul 
spre un defunct ceva mai corpo
lent.

— Da.
— Hm 1 Bravo ! Asta zic și 

eu succes...
O clipă se făcu tăcere. Pe 

urmă Penelopa întreabă înceti
șor :

— Nu-ți vine să crezi, Ulysse ?
— Vai de mine I protestă so

țul ei. Cum să nu-mi vie să 
cred ? Dacă nu ți-oi ști eu cali
tățile... In comparație cu tine, 
Elena din Troia a fost o nimica 
toată. Ce-o fi găsit Paris la ea, 
numai Jupiter știe. Pe cînd tu... 
Frumoasă, harnică, răbdătoare.

. Și pe de-asupra, credincioasă so
țului tău... De ce zâmbești ?

— Eu! Ți se pare, n-am zîm- 
bit!

— Ba da, ba da 1 O fracțiune 
de secundă după ce am rostit cu- 
vîntul „credincioasă", ți-au 
nit colțurile gurii.

— Da de unde I Poate o 
că...

— Care muscă ? Să fim 
oși 1 Spune drept, care dintre pe
țitorii tăi îți plăcea mai mult ?

— Nici unul.
— Nu se poate ! Uite, Euri- 

mac era bogat, îți făcea daruri 
scumpe. Cu siguranță că 
fost măcar simpatic.

— Nu.
— Nici Filodem, cel ager Ia 

minte si dulce la vorbă ?
— Nu.
— Nici Antinous, cel frumos 

ca un cerb ?
— Nu.
— Imposibil! Unul trebuie 

să-ți fi plăcut cît de cît.
Penelopa nu răspunse.
— De ce taci ? se înfurie U- 

lysse. De ce taci, dacă ai con
știința curată ?

Penelopa nu răspunse.
— Sigur, comodă soluție !

ULYSSE
de NICOLAE MINEI

Doamna Ulysse ia un aer ofensat 
și nu mai scoate un cuvînt. Dar 
eu simt... Mă auzi ?

Simt 1
— Ce simți ?
— Simt că semăn și eu ca An- 

tinous, cu un cerb. Dar nu 
frumusețe...

Penelopa izbucni în rîs.
— Ei, asta-i culmea 1 explodă 

Ulysse. Acum îți bați joc de 
mine pe față I Mai mare rușinea ! 
Femeie în toată firea, cu un bă
iat care merge pe 21 de ani și te 
ții de aventuri...

— Ce aventuri, Ulysse ?
— Lasă că știu eu 1 Cu Eu- 

rimac, și cu Antinous, și cu Filo- 
dem, și cu cine știe cîți alți!...

— Ulysse!
— Ce Ulysse ? Ce Ulysse ? Um

bli cu tot felul de trucuri! Ca 
pînza pe care o urzeai cică ziua

la

și o destrămai cică noaptea, ca 
să-ți păcălești cică pretendenții.

— Cică ?
Cică, cică! Parcă aveai tu 

timp să urzești și, mai ales, să 
destrami! Și ce mă scoate pe 
mine din sărite este că, peste mii 
și mii de ani, oamenii vor excla
ma, în extaz : „Ah, pînza Pene- 
lopei I Ah, fidelitatea Penelopei! 
Ah, perfecțiunea conjugală a Pe
nelopei ■!“... Aii, ah,, an I Pfui!

Crîncen era Ulysse în mînia sa. 
Dar în loc să se prosterneze la 
picioarele lui, scăldîndu-i-le 
lacrimi de nevinovăție sau 
căință, Penelopa își ștergea 
crimile de rîs. Descumpănit, 
țul ei își invocă divinitatea 
tectoare : „Atena ! Atena 1 
ce nu-mi vii în ajutor ? De ce 
nu-mi luminezi mintea ? De ce 
nu-mi spui răspicat: a fost Pe
nelopa mea cuminte sau nu ?"

de AUREL BÂRÂNGA SATI

Invesmîntată în annura-i stră
lucitoare, Atena își făcu apariția 
și se adresă celui care o chemase :

— Să te întreb și eu cîte ce
va. Ulysse. Mai ții minte pe o 
anume Circe, vrăjitoarea cea pli
nă de farmec și farmece ?

— Ssst, mai încet, slăvită 
tena I Ai venit să mă ajuți 
să mă compromiți ?

— Fii pe pace, Penelopa

A-
sau

— Cum spui că s-a întâm
plat ?

— Și-a adus dintre smochi
ne o aspidă și s-a lăsat muș
cată de ca.

— Eu am auzit că a în
ghițit douăzeci de pastile de 
plataheopicin

— Nu, s-a lăsat mușcată 
de vipera neagră.

— Eu am auzit că a înghi
țit douăzeci de pastile de pla- 
taneopiein și a fost dusă la 
spitalul de urgență.

— N-avea cum s-ajungă la 
spital. Veninul aspidei ucid? 
imediat.

— Tocmai. Dacă a ajuns 
la spital înseamnă că n-a fost 
vorba de nici o viperă.

— Ba da, ba da, legenda 
nu minte.

VASILE

om nu înțelege ce spune un alt om, limbajul, acest elementar cod 
de semne, fiind definitiv compromis, încît nici o descifrare nu mai 
este posibilă și nici o comunicare cu putință. Ne mișcăm, rătăcim, 
într-un univers haotic, funambulesc și de coșmare, în care fiecare 
vorbește, strigă sau gesticulează, fără ca mesajul său să ajungă 
undeva. Ai priceput, Stropha ?

Asistentul ar fi vrut să răspundă, dar profesorul îl întrerupse 
vehement:

— Cenzurează-te, nu improviza o arguriientare pe care o vei 
regreta imediat. Greșești, orice mi-ai răspunde. Dacă îmi spui că 
m-ai priceput, îmi contrazici punctul de vedere, dacă recunoști că 
nu m-ai înțeles lucru firesc mă obligi să reiau, inutil, o demon
strație evidentă. Mulțumește-te să simulezi că mă urmărești. Unde 
am rămas ? Exact 1 Deci omul s-a ridicat în două picioare, fericit 
să contemple firmamentul, și s-a despărțit definitiv de dobitoace, 
vorbind. „La început, a fost cuvîntul" nu e o simplă afirmație 
evanghelică ci o constatare, fundamentală, a unei stări de fapt, 
cuvîntul constituind prima manifestare prin care natura amorfă, 
dezlănțuită și agresivă lua conștiință de sine, supunîndu-se. Ei 
bine, Stropha dragă, după cîteva miliarde de ani, închinați acestei 
depășiri, ne aflăm, din nou, în pragul începutului: nu ne mai 
înțelegem. Cuvîntul s-a golit de conținut ca un ou din care s-a 
scurs gălbenușul, ca un butoi în care încercăm să turnăm apa 
mărilor, fără să observăm că are fundul găurit. Și fiindcă citesc 
pe figura dumitale stupefacția o să trec la exemple de o dezo
lantă simplitate. Spun cuvîntul î „Scoică". Și dumneata te gîndești 
la scrumiera pe care o ai acum în față, în timp ce eu visam Ia 
scoica oceanelor purtate de valuri, ascunzînd în pîntecele ei, 
mărgăritarul. îți dai seama, Stropha cu ce tragedie sîntem con
fruntați ? Rostim aceleași vorbe, avem impresia că ne înțelegem, 
și ne aflăm în situația dramatică în care s-ar plasa doi oameni 
la două puncte extreme, ale unui fir telefonic, integru, fiindcă, 
aparent, convorbirea funcționează, și totuși, întrerupt, pentru că, 
nici unul, nici celălalt dintre vorbitori nu înțeleg ce se spune la 
capătul opus, și, în acest chip, opoziția naște adversitate. Fiindcă 
nu ne înțelegem, ne detestăm reciproc, Stropha. Pentru că orice 
comunicare între oameni e doar o aparență, și orice transmisie de 
idei un simulacru, ne urîm. Am ajuns să ne dorim unul altuia 
moartea înainte de a afla în ce fel ne desparte viața.

— Și ce e de făcut, maestre ?
— Mă bucur că-mi pui întrebarea, Stropha, înseamnă că ești 

încă sensibil la drama semenilor dumitale. -Am convingerea că 
ceva se mai poate face, totuși. Dacă toate graiurile lumii sînt 
compromise, capăt certitudinea că se impune descoperirea, sau 
inventarea, unui nou cod, care să facă posibilă comunicarea între 
oameni. Văd necesitatea unui alfabet, de tipul Morse, unanim 
acceptat de toți locuitorii planetei, cu ajutorul căruia să ne putem, 
din nou, înțelege. O linie și un punct: „bună ziua" O linie și 
două puncte : „mi-e foame". Două linii și două puncte: „Te iu
besc". Trei linii un punct și iar o linie; „sînt bolnav, mor, adio!" 
Ai înțeles ?

— Da, maestre, fără îndoială, iar propunerea dumneavoastră 
mi se pare, ca întotdeauna, extraordinară. Dar ce facem cu scoica ?

— Care scoică ?
— Cu asta. Cum s-o codăm ? O să-mi transmiteți într-o zi, 

să zicem, două linii și șase puncte: „Stropha, dă-mi scoica". Și 
eu o să mă gîndesc la scrumiera pe care o am, acum, în față, 
iar dumneavoastră la scoica oceanelor purtând în măruntaiele ei, 
mărgăritarul. Și, atunci, ce-am făcut ?

— Stropha dragă, ești un idiot de geniu.
— De ce, maestre ?
— Fiindcă de șase ani lucram împreună și nu pricepi nimic.
Azi ți-am explicat cea mâi profundă dintre teoriile mele, și 

ai înțeles mai mult decît se cuvenea. Ce vom face dacă nu ne 
vom înțelege prin Morse ? Nimic mai simplu : vom sta de vorbă.

Argumentul căzu atât de peremtoriu, că tăcură amîndoi.
(va urma)

— Fii pe pace, Penelopa nu 
mă vede și nu mă aude. Dar pe 
Calipso, nimfa cea dulce și ispi
titoare, ai uitat-o ? Dar de Nau- 
sicaa, fiica cea pură și încîntă-, 
toare a regelui Alkinoos, îți mai 
aduci aminte ?

— Sigur că... Adică, evident... 
Vreau să spun... Mă rog, să ad
mitem că... Dar nu înțeleg ce 
legătură...

Și totuși e simplu. Soții care 
vin acasă cu o mică întârziere de 
douăzeci de ani suferă de o 
boală gravă: dorul de ducă. Și 
ca nu cumva să facă o recidivă, 
ci trebuie tratați cu multă gri
jă. Rețeta e amară, dar eficace: 
un' strop de îndoială într-un pa
har de incertitudini.

— Și adevărul n-o să-1 aflu 
niciodată ?

— Ba da 1 Peste douăzeci de 
ani... dacă o să stai frumușel a- 
casă.

— Atena! Tocmai tu spui as
ta ? Așa vorbește o zeiță ?

— Nu. Așa vorbește o femeie.

Serial pseudomuzical
zvîc-
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Desen de V. CRIȘAN a

FACE HIPPY i■

— Eu !
— Atunci de ce mă perpelești ? 

Eu fac pe dracul în patru să-ți 
găsesc un chin pe plac și Va ni
mic !

— Și ce alte drăcovenii aveți 
pe aici ?... Poate îmi aduci un 
umorist să-mi citească din lu
crările lui.

— Păcatele mele, de unde u- 
moriști în iad ? Toți se duc în 
rai că în umor sînt, cică, nevi- 
novați !

— Ai dreptate... Ce-ar fi să mă 
pui vînzător la o „Textilă" ? 
Apoi îmi trimiți numai cliente 
care vor să le arăt de toate și 
pînă la urmă pleacă din magazin 
că a stat ploaia.

— Șmecher mai ești ! Dacă te 
fac vînzător, pleci în fiecare 
seară cu ce rămîne de la măsu
rat... Un chin ca ăsta aș vrea și 
eu !.

— Atunci ce facem ?
— Am găsit ceva formida

bil !... Te duci pe Pămînt și-mi 
cumperi un ceas deșteptător, 
marca .,Victoria“-Arad.

— Asta e chin ?
— Cum să nu ! Că îmi aduci 

unul la care arcul nu 
înainte de trei zile !

...Tot Scaroțchie mai 
cului!

...Dînd, în același timp, atenția 
cuvenită notelor...

A

Ie
u-

să -fac cu belciugul ? 
—• Cum ce ? ! Să 

ți-l agăți de nas. Ori 
e$ti un 1.'__ *.*'
nai, ori te "oierzi în 
anonimat, 
amărit de 
duzină...

ca să nu piCrz'i 
timpul ăsta prețios, 
ia lanțul lui Hector 
că tot se plîngea 
Margareta că l-au 
luat hingherii!

— M-am gîndit eu, 
dar are zalele prea 
mici, nu face. mie 
îmi trebuie unul cu 
zale mari, să se va
dă, așa că mai stau 
pînă vine ăla din pa
chet. între timp îmi 
fac si un cercel de 
argint cu colt de 
mistreț, să-l pun în 
urechea stingă !

— $i cînd zici că e 
gata tot ?

— Sper că ioi...
— Ei bine.. atunci 

miercuri seara treci 
pe la mine, am ceva 
bun pentru tine, a- 
dică un belciug !

— Un belciug ? Ce

alea albe cu ciucuri, 
toate astea le am, 
aștept doar lanțul si 
gata, sînt hippy, să 
te ții pe urmă dis
tracție, se uită lumea 
pe stradă după mine 
ca la urs. La dracu 
plictiseala, un hippy 
n-are timp să se 
plictisească f

— Dar lanțul ? Ce 
faci cu lanțul, asta 
n-am priceput eu, în 
rest totul e clar si 
dat dracului de a- 
muzant si inteligent, 
lanțul însă...

— Omule, dar lan
țul e amprenta ori
ginalității mele inso
lite, lanțul miA a- 
tîrn de gît! Să zăn- 
găne.

— A, 
ce poți

vestea. Un hippy 
un hippy, adică 
nul care își lasă pă
rul să crească peste 
tot si după cum vezi, 
al meu e gata. înde
plinesc deci această 
primă condiție, mi-a 
crescut de mă încurc 
în el, nu mai știu 
care-i părul, care-i 
barba si care sînt 
mustățile $i favoriții, 
în plus un hippy jse 
îmbracă cum ii trăz- 
neste prin cap. cu 
fusta bunicii, rubașca 
de husar a bunicu
lui. fluturele^ lui 
taică-meu de cînd s-a 
însurat, coronița de 
mireasă a maică-mi 
ghetele de fotbal ale 
lui frate-meu de la 
Rapid și șosetele 
soră-mi Margareta

— Zilele astea mă 
fac hippy, îmi spuse 
prietenul meu Vasile 
fericit. Mă plictisesc 
al naibii, sînt în va
canță. simțeam eu că 
îmi lipsește ceva, 
dar nu știam ce. as
ta era însă, voiam să 
mă fac hippy și nu 
știam, nu-mi dădeam 
seama, dar acuma 
gata, evrika. hippy 
mă fac !

— Păi de ce zilele 
astea și nu azi ? l-am 
întrebat eu nedume
rit. Nu lăsa pe mii- 
ne ce poți face azi, 
nu știi proverbul, 
dacă trece moda ?

— M-aș face eu de 
azi. fără îndoială, 
îmi rășpunse el. dar 
nu pot. N-am lanț.

Fără lanț nu se 
noate.

— Așa-i, fără lanț 
nu se poate, am con
venit eu. dar un lu
cru nu înțeleg si te 
roa să mă lămurești 
tu dacă ești așa de 
amabil, de ce nu se 
poate fără lanț ?

— Fără lanț, dra
gul meu e imposi
bil, pentru că eu nu 
sînt un tip comun. 
Eu nu mă pot face 
un hippy 
hippy. 1 
haz. eu sînt mai o- 
riginal. 
neapărat lanț, dar 
din păcate lanț ob
țin doar peste cîteva 
zile. Mi-a promis ci
neva un lanț din pa
chet. .

— Tot nu înțeleg!
— Uite cum e po-

i ca 
n-ar

toti 
avea

de nas. Ori « 
hippy oriqi- H 
te vierzi în

ca orice 
hippy de I se strică

FLORIN IONESCU
...în timp ce alții se documen
tează pe teren pentru a crea so

nate în La minor...
Desene de MARIN CREȚU

I dat dra-
1V. D. POPAP. S. Dacă cumva 

Vasile nu trece 
miercuri pe la mi
ne, îi păstrez belciu
gul pînă joi seara. Pe 
urmă, îl tin la 
poziția oricărui 
amator. La noi 
asfaltat curtea, 
nu poate porcul 
mai rime, așa 
belciugul e disponi-

Un prieten mi-a spus în glu
mă : „Du-te la draci !“ Și eu — 
politicos — l-am ascultat. Așa 
am ajuns la ușa iadului, lîngă 
un alt pămîntean care, fără să-1 
întreb, mi-a explicat ce căuta 
acolo :

— Eram gestionar și, într-o 
bună zi, mi s-a făcut un inven
tar inopinat.

— Ei și ?
— Acum văd pe dracul I
Cînd să intru, am auzit o voce 

întrebînd dacă am bilet de in
trare.

— Bilet de intrare ? ! m-am 
mirat eu. Dar ce. aici este teren 
de fotbal sau iadul ?

— Tot un drac ! mi-a răspuns 
vocea.

Am făcut rost de bilet și am 
intrat. După ce mi s-au obișnuit 
ochii cu întunericul m-a luat în 
primire un diavol tinerel.

— Cum ai nimerit aici ? l-am 
întrebat.

— La început am fost înger. O 
dată însă, în timpul meu liber, 
m-am ținut după o tînără.

— Ei și ?
— Era un drăcușor de fată...
— Și de ce nu ai coarne ?
— Fata mi-a fost credincioa

să !... Dar mai bine spune-mi ce 
chinuri preferi ?

— Aveți un catalog ?
— Catalog ? Dar unde te tre-

I zești ? La școală ? Hai, spune, 
lâ care chin te oprești?

1 — Aș vrea unul mai de doam
ne ajută.

— Fără vorbe sfinte, că odată 
| te arunc în rai de nu te vezi... 

Mai bine hai să-ți arăt chinurile 
de pe aici, ca să ai de unde ale
ge.

Și m-a luat dracul. Vreau să 
spun că am pornit cu el prin 
iad. întîi, mi-; ;
de smoală cu o capacitate 
mie de păcătoși.

— Nu vreau la comun ! 
strîmbat din nas.

înțelegător. însoțitorul 
mi-a arătat un alt cazan pentru 
o persoană.

— îți place ? m-a întrebat.
— Pe dracu’! Doar nu sînt 

rufă să fierb în cazan !
Și am mers împreună mai de

parte.
— Ce zici de grătarul ăsta ? 

îmi arătă diavolul într-un colț. 
E mai încăpător decît un studio. 
Te urci frumos pe grătar, dede
subt pun jar cît cuprinde și în
cepi să te învîrtești.

— N-am venit în iad după în- 
vîrteli !

— Ce zici de cutia asta mare ? 
Intri în ea și eu te string de nu 
mai poți să respiri.

— Parcă altfel am ce respira 
în iad ? Doar sulf și pucioasă !

— Ia ascultă, musiu ! se înfu
rie dracul. în fond, cine a venit 
în iad. eu sau tu ?

Idis- 
alt 
s-a 
tot 
să. 
că

îmi trebuie 
lanț.

e clar, y.ițe 
■face atunci

11 duce cu vorba...
Desene de C

Desene de
DOBIN DIMITRIU

■^ragedlef

g

— Dar oamenii,
fapt tot oamenii au făcut 
legenda. Și oamenii spun 
au văzut-o la spitalul de ur 
gență. Chiar ca a mărturisit 
că a luat plataneopicin.

— Cînd ? 
---- Ieri. 
~ — Ieri ? Eu vorbeam 
Cleopatra.

— Păi și eu tot de Cleo
patra vorbeam.

Albertazzi
. O prestanță i

_gantă. cuceritoare'Tari»*- 
» ?i melancolică.- 

dinăuntru, ă la 
rtituit înveliș-’ •» , 
-Hțnut

■a arătat un cazan 
de o

am
meu

Cu putere 
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ARITMOGRIF
(LITERAR)

iniocui- 
rea cifrelor cu 
litere veți obți
ne pe verticala 
AB numele 
nui cunoscut po
et român con
temporan, iar pe 
orizontală titlu
rile a 6 poezii 
aparținînd aces
tui poet.

VASILE 
LEONTE
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SEMNAREA UNUI PROTOCOL 
ROMÂNO-IRANIAN

Tn Ire 17—26 iulie a.c. b-au des- 
fXjurat la București lucrările ce
lei de-a IV-a sesiuni a Comisiei 
mixte ministeriale pentru coo
perare economică și tehnico-știin-- 
țifică între Republica Socialistă 
România și Iran.

Comisia a examinat stadiul în* 
deplinirii prevederilor documen
telor economice iriterguverna- 
mentale în vigoare între cele 
două țări, constatînd realizarea 
cu succes a acestora. De ase
menea, comisia a adoptat reco
mandări pentru lărgirea pe mai 
departe atît a schimburilor re
ciproce de mărfuri, cît și pentru 
dezvoltarea cooperării economice 
româno-iraniene.

Astfel, s-a convenit livrarea de 
echipamente românești pentru 
construirea în Iran a unei fabrici 
de sodă calcinată, cu o capaci

tate anuală de 60 000 tone, ex
tinderea cooperării în domeniul 
agricol, precum și contractarea 
unui număr suplimentar de va
goane românești.

Protocolul celei de-a IV-a se
siuni a Comisiei mixte ministeria
le a fost semnat, din partea ro
mână de către Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, 
conducătorul delegației guverna
mentale române, iar din partea 
iraniană de către A. N. Alikhani, 
ministrul economiei, conducăto
rul delegației guvernamentale 
iraniene.

La semnarea protocolului au 
fost prezenți S. H. V. Sanandaji, 
ambasadorul Iranului la Bucu
rești, conducători ai unor insti
tuții economice centrale, precum 
și membrii celor două delegații.

(Agerpres)

Vineri după-amiază s-a îna
poiat de la Moscova delegația 
de activiști ai P.C.R., condusa 
de Ștefan Doboș, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Neamț 
al P.C.R., care, la invitația 
C.C. al P.C.U.S., a făcut un 
schimb de experiență în Uniu
nea Sovietică.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, niembrii delegației au 
fost salutați de loan Cîrcei, 
membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

A fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București.

Cinstind memoria unor preg
nante figuri din trecut ale cul

turii și științei românești, Con
siliul de Stat al Republicii So
cialiste România a hotârît a- 
tribuirea numelui de „Titu 
Maiorescu" fostei străzi „Ali- 
man“ din Capitală, sectorul III 
și pe acela de „Ion Ionescu de 
la Brad“, B-dului Agronomilor 
din sectorul I, cuprins intre 
Șoseaua București — Ploiești 
și Șoseaua Strâulești.

Vineri s-a deschis la Sinaia 
cea de-a noua ediția a cursuri
lor de vară și a colocviilor știin
țifice de limba, literatura, isto
ria și arta poporului român, or
ganizate anual de Universitatea 
din București. Participă profe
sori și studenți, lingviști, cer
cetători. critici literari, istorici 
din 30 de țări, precum și nume
roși oameni de știință și tineri 
cercetători români.

Astizi, la Rtlaaa 
Brațav, start la

Cu prilejul aniversării insurecției
naționale

Vineri după-amiază a avut 
loc la Uzinele „Semănătoarea" 
din Capitală o adunare prile
juită de cea de-a XV-a ani
versare a Insurecției naționale 
cubaneze.

Au participat reprezentanți 
ai Comitetului municipal Bu
curești al P.C.R., funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, un mare nu
măr de lucrători ai uzinei, pre
cum și membri ai Ambasadei 
Republicii Cuba la București.

La adunare a luat parte, de 
asemenea, delegația de acti
viști ai Partidului Comunist 
din Cuba, care se află în țara 
noastră într-o vizită de schimb 
de experiență.

Despre semnificația aniver-

cubaneze
sării Insurecției naționale cu
baneze au vorbit Ion Căpăți- 
nă, directorul general al Uzi, 

nelor „Semănătoarea", și Ze~ 
rien Buergo, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Cubei la 
București. După ce au trecut 
în revistă lupta plină de curaj 
șl abnegație dusă de poporul 
cuban pentru răsturnarea re
gimului de exploatare și tira
nie, succesele obținute de oa
menii muncii din Cuba în ope
ra de construire a socialismu
lui, vorbitorii au subliniat 
prietenia frățească și colabo
rarea multilaterală statornici
te între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist 
din Cuba, între țările și po
poarele român și cuban.

Dl ATLETISM 
AU ROMÂMEI

Adunare consacrată împlinirii a 15 ani 
de ia încheierea armistițiului

>
Cu prilejul împlinirii a 15 ani 

de la încheierea armistițiului în 
Coreea, la Rafinăria din Telea- 
jen a avut loc, vineri după-a
miază, o adunare la care au luat 
parte numeroși muncitori, tehni
cieni, ingineri și funcționari de 
la rafinărie și de la Uzina me
canică din localitate.

Adunarea a fost deschisă de 
loan Botar, membru în condu
cerea Ligii române de prietenie 
cu popoarele Asiei și Africii.

Luînd cuvîntul, inginerul Va- 
sile Juncu, directorul general al 
rafinăriei, a arătat că, poporul 
român, solidar cu lupta eroică 
a poporului coreean, urmărește 
cu profund interes eforturile și 
munca creatoare pe care acesta

Accident de cale ferată

in Corcea
le depune pentru dezvoltarea 
multilaterală a țării și se bucură 
din toata inima de succesele do- 
bîndite de Republica Populară 
Democrată Coreeană pe plan in
tern și extern.

A luat apoi cuvîntul Kim The 
Hi, ambasadorul Republicii 
Populare Democrate Coreene la 
București, care după o amplă 
trecere în revistă a succeselor 
dobîndite de R.P.D. Coreeană 
a spus :

La această adunare țin să 
exprim din toată inima recunoș
tința mea poporului român pen
tru sprijinul și ajutorul acordat 
atît în timpul războiului, pentru 
apărarea patriei împotriva agre
siunii imperialiștilor americani, 
cît și în timpul reconstrucției 
de după război.

(Agerpres)
I

îngrijorarea organizatori
lor celei de a 17-a ediții a 
Internaționalelor de atletism 
ale României de la începu
tul săptămînii, cînd ploile 
deveniseră interminabile, a 
dispărut. Poiana Brașovului 
strălucește acum de soare ofe
rind condiții excelente pen
tru desfășurarea probelor. De 
la estetica bazei sportive și 
pini la întocmirea listei de 
bucate pe care au fost in
cluse peste 300 de feluri de 
preparate gătite după gustu
rile și obiceiurile cele mai 
particulare ale oaspeților din 
toate țările, fiecărui amănunt 
I s-a conferit importanța cu
venită.

Ieri, au continuat să so
sească delegații. Sînt gata 
pentru concurs peste 250 de 
sportivi din 21 de țări ale lu
mii. In ce-i privește pe iu
bitorii sportului din Brașov 
5i înprejurimi. pentru care 
marea competiție va fi o a- 
tracție rară, s-au luat măsuri 
pentru sporirea numărului de 
mașini care vor face azi și 
mîine cursele între oraș și 
Poiană.

LAL ROMULUS

CLIMATUL
SPORTIVITĂȚII

ANCHETĂ 
INTERNA 
TIONALA

ABELARDO RAIDI

Obiectiv pe cit posibil
civilizat—obligatoriu!

S3

Sportivitatea, este ceea ce se 
cheamă la noi, în Anglia, fair- 
play-ul ; înseamnă o competiție 
sportivă ce se desfășoară sub 
semnul egalității între compe
titori, între participanți. O o- 
limpiadă, așa cum, se știe, e o 
întrecere care se desfășoară în
tre competitori din întreaga lu
me. Dar fair-play-ul nu e deter
minat numai de ei. ci și de or
ganizatori. Uneori aceștia dau to
nul. Și nu poate fi trecut cu ve
derea că în lupta dintre sportivi, 
dintre doi oameni, faptul că în 
spatele celor doi se află un 
club, o masă de suporteri, orga
nizatori, deci interese de natură 
diversă. în fiecare țară există 
oficiali, cluburi, asociații — a

DAN DEȘLIU

Nici normele întrecerii
sportive nu admit
excepții de la lege

Cînd spui climat, te gîndești 
imediat la atmosferă : climatul 
sportivității, după mine, depin
de de căldura, de caracterul, de 
calitățile proprii ale sportului 
și spectatorului : sportivul tre
buie să știe să iradieze aceste 
calități atît pe teren cît și în 
afara lui. Sortivul nu trebuie să 
demonstreze numai magia unui 
joc. gradul de inspirație și fan
tezie pe care-1 posedă ; el tre
buie să dea jocului acel „sus
pense", să demonstreze o mare 
dragoste pentru sport, pentru că 
acestea sînt calitățile care 
exaltă publicul. îl educă în spi
ritul sportivității. De aceea, eu 
nu concep că un sportiv poate 
fi bun, intr-un fel pe teren, iar 
în afara Iul în viața proprie să 
Ce altul si să fie altfel. Calită
țile sportivului asigură calitatea

echipei, calitatea jocului. Deci, 
sportivul, el însuși și singurul 
este acela căre ridică sau co
boară calitatea spectacolului. 
Gîndiți-vă la fotbaliștii brazili
eni, la Pele și colegii lui. Supor
terul poate fi obiectiv pînă la 
pasiunea pe‘ care i-au deșteptat-o 
idolii: din arenă. Nici nu •> se 
poate șă-f ; ceri să fie obiectiv 
pentru - că y atunci/af înceta să 
mai funcționeze 'hoțiunfea •: de 
suporter. Dar. în $chimb, civili
zat poate să fi© si la aceasta 
îl obligă legile/ cotriportării ci
vice. ale educației..

DOUG GARDNER:

Fair-play
ul în pri

tatorul și reciproc

CESARE TRENTINI

Sportivul educă spec

Aș pleca. In exprimarea opi
niilor rr.ele, de la sportiv. Am 
considerație. In general, pentru 
acel sportiv care practică o 
disciplină grea, pretențioasă și 
care nu se bucură de satisfacția 
victoriei, a mai mari perfor
manțe așa de simplu, de ușor 
cum se întîmplă. spre exemplu, 
cu o echipă de fotbal. El. spor
tivul — un atlet, un luptător, un 
boxer sau un înotător. — reu
șește o performanță cu sacrifi
cii enorme. Sacrificiile educă 
caracterul omului. Eu rețin a- 
ceste lucruri pentru că sportul, 
în genere, trebuie să aibă în 
primul rînd o funcțiune educati
vă. să exercite o înrfurire po
zitivă și asupra sportivului și 
asupra celor din tribună. Spor
tivii, prin întreaga lor activi
tate, trebuie să reprezinte, 
deci, modelul sportivității, pen
tru cei care-1 privesc. Pu
blicul cel mai corect, cel mai 
loial îl găsim acolo unde găsim 
și sportivul cel mai corect, cel 
mai cinstit. Natural sînt și ex
cepții care se datorează unor si
tuații excepționale, uneori chiar 
de natură climatică sau geogra
fică. E foarte ușor unui nordic 
să fie calm, să-și stâpîneaseă 
nervii, față de un latin cu vul-

canicul lui temperament meri
dională. Și, totuși, convingerea 
mea este că cele mai multe ne
reguli, nesportivități sînt deter
minate totuși, în primul rînd, 
nu de temperament, ci de edu-

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

• La Marianske Lazne in 
semifinalele competiției de 
tenis „Cupa Galea", rezerva
tă echipelor de tineret, selec
ționata României, a învins cu 
3—2 echipa Cehoslovaciei.

în finala acestei zone, te- 
nismanii români vor întîlni 
echipa Italiei, care a între
cut cu 4—1 
Poloniei.

reprezentativa

m al turneului 
de tenis de la

• In turul 
internațional 
Hilversum (Olanda), jucăto-

rul Ion Tiriac l-a între
cut cu 9—7, 6—2 pe au
striacul Pokomy. în sfertu
rile de finală. Ion Tiriac l-a 
întîlnit pe sud-africanul 
Maud de care a fost învins 
cu 6—2 9—7.

• Etapa a 3-a a competiți- 
»i cicliste internaționale „Cri
teriul juniorilor", disputată 
pe circuit la Constanța, a 
revenit alergătorului român 
P. Dolofan, cronometrat pe 
distanța de 44 km (8 ture) cu 
timpul de lh 08’19”.

mejdie!
căror interese, pun, de cele mai 
multe ori, in pericol climatul 
sportivității. Sportul, în epoca 
noastră contemporană, este în- 
tr-o măsură tot mai mare subju
gat finanțelor. A intrat pe mi
na impresarilor a poftitorilor 
de cîștiguri ușoare, care viciază 
nu numai atmosfera întrecerii 
sportive, ci chiar ținuta, demni
tatea sportivilor competitori, 
însuși conceptul de sport. Ce e 
de făcut ? Sportul să rămîna 
sport, adică întreceri între a- 
matori, nu un mijloc de circu
lație a finanțelor din mina ghi
nioniștilor în a celor cu șansele 
norocului. îmi pare rău că sînt 
sceptic, dar părerea mea e că 
fair-play-ul nu a fost niciodată 
și nu va fi niciodată cînd e 
vorba de sportul profesionist. 
Dacă ar exista fair-play, n-ar 
mai exista scandaluri, aranja
mente de culise, luptă pe viață 
și pe moarte — ar învinge cel 
mai bun, s-ar juca amator, deci 
frumos și progresul performan
ței ar fi evident. Priviți atletis
mul : s-a trecut granița celor 
10 secunde pe 100 m. Paul 
Nasch a realizat o performan
tă, incredibilă pentru ființa u- 
mană: 9,9 secunde. să reți
nem. este un sportiv amator»

IACQUES FERRAN

Sportivitatea

Presa noastră a criticat în ul
tima vreme, cu exactitate și 
promptitudine, diverse manifes
tări reprobabile petrecute pe te
renurile de fotbal, îndreptînd a- 
tenția opiniei publice spre com
baterea lor și stimulînd, dacă se 
poate spune așa, luarea măsuri
lor corespunzătoare de către fe
derația de resort. Lucru firesc, 
dacă ne gîndim că printre atri
butele de bază ale ziaristicii în 
genere și ale celei sportive în
deosebi, se numără dezvăluirea 
și combaterea fenomenelor ne
gative, contribuția directă, efica
ce, la remedierea lipsurilor evi
dente. Este îmbucurător să con
statăm, în consecință, o îmbună
tățire a climatului competițional 
în cadrul diviziei A de fotbal : 
abaterile flagrante s-au rărit 
simțitor, în pofida tensiunii cres- 
cînde pe care a generat-o, bună
oară finișul luptei pentru obți
nerea titlului de campioană și 
eforturile pentru evitarea bara
jului. Iubitorii fotbalului au con
semnat cu satisfacție faptul că 
și partidele din baraje s-au des
fășurat sub semnul fair-play-u- 
lui. Așa dar. nu este nicidecum 
obligatoriu ca disputele hotărî- 
toare să dea loc la izbucniri pă
timașe, străine de etica sportivă, 
cetățenească. Din păcate, aseme
nea situații continuă să existe, 
și încă într-o proporție alar
mantă, în special în categoriile 
inferioare, recte, în diviziile B. 
și C.

Ne ocupăm, acum în vacanță, 
de asemenea probleme, conside- 
rînd că și fotbaliștii, sportivii în 
general, au mai mult răgaz pen
tru lecturi și vor citi, vor lua a- 
minte acele lucruri ce le sînt 
spre învățătură. Pentru că nu 
mai dorim ca săptămînă de săp- 
tămînă să aflăm cu uimire și 
indignare, de noi ieșiri huligani
ce pe terenul de joc. în tribu
ne, în vestiare : se pare, apoi, că 
abundă arbitrajele incompetente, 
frizînd uneori reaua credință ; 
pe alocuri, înseși conducerile 
cluburilor se pretează la atitu
dini nedemne, dezonorante.

Dacă incidentele din divizia A 
au început oarecum să se mai 
rărească, cele ce se petrec în 
mai fiecare etapă a diviziei B,

rezultatul nemij
locît al educației

îmi plac sportivii care reali
zează acel echilibru între sport 
și viață, care sînt un model de 
corectitudine, de conștiință pro
fesională pe teren. Numai a- 
cești snortivi realizează echili
brul între arenă și tribuni, a- 
dică atmosfera foarte sportivă 
prm ca^e înțelegem calm, exu
beranță. bucurie, o ținută civi
lizată și nicidecum irascibilitate, 
aprinderea nervilor, lipsa auto
controlului care, toate, duc la 
acte huliganice, de răzvrătire

oarbă, ce vin în contradicție 
cu ținuta civică, onestă, pretinsă 
de societatea noastră modernă.

De aceea eu cred că profilul 
sportivului, ca și al spectatoru
lui, constituie o problemă de 
educație. Acest atribut — 
educația sportivilor — se impu
ne cu necesitate încă de la 
vîrsta de școală. încă din acești 
ani tinerii — indiferent ci au 
sau nu afinități sportive, dacă 
nu devin sportivi vor deveni 
spectatori — trebuie obișnuiți

pe linia Deda-Toplița

în noaptea de 25/26 iulie 
a.c. a avut loc un accident de 
cale ferată ; trenul de marfă 
nr. 4897 s-a ciocnit cu trenul 
de manevră nr. 163 la intrarea 
în stația Răstolița, de pe 
linia ferată Deda-Toplița. In 
urma accidentului și-a pierdut 
viața un salariat de la Căile 
ferate, iar alți patru au fost 
răniți ușor.

La fața locului au sosit 
imediat reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de 
stat, ai Ministerului Căilor 
Ferate și Direcției regionale 
C.F.R. Brașov, care au luat 
măsuri pentru a se asigura 
îngrijirea râniților și redeschi
derea circulației.

Din primele cercetări s-a 
stabilit că vinovat de produ
cerea accidentului este impie
gatul de mișcare Iosif Hom- 
poth, din stația Răstolița, 
care a fost reținut spre a fi 
deferit organelor de cercetare 
penală și pedepsit conform le
gilor țării.

Se impune ca asemenea 
cazuri de gravă iresponsabi
litate în serviciu care duc la 
pierderi de vieți omenești și 
la distrugeri de bunuri mate
riale, să fie condamnate cu 
toată asprimea.

Ministerul Căilor Ferate 
trebuie să ia neîntîrziat mă
suri hotărîte și eficiente pen
tru întărirea răspunderii și 
disciplinei, să manifeste cea 
mai înaltă exigență pentru în
tărirea siguranței circulației 
In transporturile feroviare.

(Agerpres)

Corelare
(Urmare din pag. 1) 

premierii personalului tehnico-ad- 
ministrativ și de specialitate. Mă
surile adoptate cu acest prilej o- 
glindesc cu o deosebită forță con
vingătoare preocuparea perma
nentă a conducerii de partid și 
de stat în direcția stabilirii acelor 
forme și metode de cointeresare 
materială â salariaților, care să 
contribuie la creșterea substanți
ală a producției materiale, la 
sporirea necontenită a productivi
tății munedi sociale, și deci, a ve
nitului național.

în rîndurile ce urmează mă voi 
referi la unele anomalii existente 
în actualul sistem de premiere a 
personalului tehnico-administra- 
tiv din întreprinderi.

Criteriile care stau la baza a- 
cordării premiilor acestei catego
rii de salariați nu corespund pe 
deplin principiului socialist de 
retribuire, în conformitate cu 
calitatea și cantitatea muncii pres
tate. Pentru a înțelege și mai 
bine această situație voi recurge 
la cîteva exemple, de altfel, des
tul de convingătoare. Astfel, de 
pildă, încadrarea premiilor sala- 
riațiilor, după instrucțiunile pre
văzute în regulamentul de premi
ere se face după trei grupe (A • 
B ; C ;), grupe ce se disting între 
ele prin anumiți coeficienți a că
ror valoare descrește de la A la C. 
Bunăoară, unui salariat premiat pe 
trimestrul II a.c. făcînd parte din 
grupa A de premiere și care are 
un salariu tarifar de 400 lei i se 
cuvine, (în cazul în care cota cal
culată, în funcție de realizarea 
prețului de cost, este de 30 la 
sută), 1480 de lei; pentru grupa

deplină
B, la același salariu, un alt sala
riat beneficiază (în condițiile în 
care cota scade de la 37 la suta 
la 30 la sută), de 1200 lei. Evi
dent, cei premiați în conformitate 
cu condițiile impuse în cadrul 
grupei C. primesc și mai puțin. 
Să luăm spre analiză o grupă oa
recare, grupa B, de exemplu. 
Mai întîi trebuie să arătăm ce 
categorii de salariați cuprinde a- 
ceastă grupă. Este vorba, în fond, 
de ingineri, tehnicieni și econo
miști (exceptînd cei de la servi
ciile : aprovizionare, desfacere, fi
nanciar, contabilitate — care fac 
parte din grupa... C.)

Pe bună dreptate, se ridică o 
întrebare : 1). Ce raționament a 
stat la baza categorisirii salariați
lor acestei grupe (B), știut fiind 
că economistul de la serviciul a- 
provizionare — desfacere ori con
tabilitate — financiar, avînd ace
eași pregătire profesionala, poate, 
și aceeași vechime în muncă, des
fășoară o activitate profesională 
de intensitate și importanță simi
lare cu aceea pe care o desfășoară 
salariații încadrați la serviciile „o- 
perative1*: planificarea, organiza
rea muncii etc ? Ce se desprinde 
de aici ? Că însuși sistemul de 
premiere diferențiază în mod ine
chitabil și fără vreo justificare o-

rinduri în crearea unei atmosfere 
de nemulțumire a acestora și, de 
aici, a scăderii cădite a intere
sului pentru asigurarea unei apro
vizionări tehnico-materiale și des
faceri ritmice, în conformitate cu 
cerințele impuse de desfășurarea 
normală a procesului de produc
ție. Mai mult, merită să ne oprim 
atenția și asupra unui alt aspect 
Am văzut că prin regulamentul 
de premiere în vigoare, aceeași 
categorie de salariați — econo
miștii, bunăoară — sînt premiați 
în funcție de „locul" unde se află, 
de „serviciuF în care-și desfă
șoară activitatea. Nu același lucru 
se întîmplă însă cu cadrele teh
nice și inginerești : acestea sînt 
premiate, fără excepție, în confor- 

- mitate cu prevederile cotei afe
rente grupei B. Cu alte cuvinte, 
dacă în serviciul aprovizionare 
este încadrat un inginer, și deci 
desfășoară aceeași activitate ca

oricare alt salariat, de intensitate 
și fefort apropiat, sine die, pentru 
că așa „prevede" regulamentul 
actual, este premiat după cota a- 
ferentă grupei B, in timp ce un 
economist, de la același serviciu, 
se „încadrează” în grupa C. Ceea 
ce, evident, nu constituie un act 
de echitate și nici un mijloc real 
de cointeresare a tuturor salariați
lor. De asemenea, măsurile preco
nizate în cadrul ședinței Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R. 
le consider un bun prilej de sta
tornicire a unor principii sănătoa
se și echitabile de remunerare a 
tuturor salariaților care contribuie 
la realizarea sarcinilor de plan, o 
formă corespunzătoare de stabi
lire a contribuției și efortului fie
căruia dintre noi Ia creșterea efi
cienței întregii activități economi
ce a întreprinderilor.

Măsuri de valoare
(Urmare din pag. I)

Cifrele o redau perfect. Diferen
țierea și diversificarea tipurilor 
de locuințe, accelerarea ritmului 
lor de construcție vor permite re
alizarea în anii 1969—1970 a unui 

______z_____ ____f___ număr dublu de locuințe, față de 
biectivă o anumită categorie de - prevederile inițiale pentru aceas- 
salariați —• (t-a), că se creează ast- "" '
fel, bazele unei slăbiri a cointere
sării materiale în desfășurarea ac
tivității de zi cu zi a cadrelor de e- 
conomiști. De altfel, lipsa unui 
criteriu obiectiv, stimulativ și re
alist de cointeresare a lucrători
lor din serviciile aprovizionare — 
desfacere și financiar — conta
bile s-a repercutat în nenumărate

tă perioadă. Caracteristica prmei- 
Sală a noilor măsuri este, fără în- 

oială înaltul lor umanism, con- 
. ținutul lor echitabil, care izvorăsc 
din preocuparea permanentă a 
partidului și statului pentru asi
gurarea unor condiții demne de 
viața tuturor categoriilor de ce
tățeni.

Valoarea acestei ultime hotărîri

este inestiirrabilâ, âvînd profund© 
implicații sociale. în condițiile ac
tuale ale dezvoltării economiei 
noastre s-au găsit metodele de 
rezolvare mai rapidă a uneia din
tre cele mai arzătoare probleme 
— construcția de locuințe. Sigur, 
putea fi continuată modalitatea 
prezentă în construcția de locuin
țe. Dar ln^acest caz satisfacerea 
nevoilor generale în acest dome
niu ar fi fost prelungită pe o 
perioadă mai îndelungată. Iată 
însă că în cadrul aceluiași efort, 
fără-a„ ,se? afecta dezvoltarea e- 
chilib.rată. a întregii noastre eco- 
nomii pe această perioadă, s-au 
identificat soluții pentru dubla
rea în numai doi ani a număru-

lui celor care vor primi din fon
durile statului locuințe. Noua ho- 

• tărîre este cît se poate de realis
tă pentru că ea răspunde unor 
cerințe în orice caz diferențiate 
ale populației, are în vedere ni
velul diferit al veniturilor bă
nești. Mai multe tipuri de locuin
țe presupun un nivel diferit al 
chiriilor care corespunde princi
piului de echitate socială promo
vat cu consecvență de partidul 
nostru. Construirea unui nurnăr 
sporit de garsoniere și aparta
mente cu un spațiu mai redus a- 
sigură satisfacerea mai rapidă a 
cerințelor tinerilor care au în ge
neral familii mai puțin numeroa
se sau nu și-au întemeiat încă un 
cămin, dar care au nevoie, fireș
te, de spațiu locativ. De altfel, 
proiectarea și construirea de lo
cuințe cu grad diferit de confort 
se practica cu rezultate bune pe 
scară largă în diverse țări din 
lume.

Din măsurile stabilite de 
mitetul Executiv al C.C. 
P.C.R. și al Consiliului de 
niștri reținem cu satisfacție și re
cunoștință faptul că statul face și 
de această dată eforturi impor
tante. Pentru că realizarea unui 
volum sporit de locuințe presu
pune dezvoltarea corespunzătoare 
a producției materialelor de con
strucție, lărgirea activității între
prinderilor de construcții, a uni
tăților de proiectare, care necesi
tă mijloace materiale și spiritua
le. De aceea, consider, deosebit 
de important ca în aceste condi
ții, toți cei ce concură într-un fel 
la edificarea problemei locuințe
lor, beneficiar, proiectant, con
structor, să-și organizeze în așa 
fel munca îneît această primă eta
pă de aplicare a noilor măsuri 
să fie optim realizată.

să înțeleagă că esențialul 
sport este sportivitatea și 
interesul pentru rezultat, 
de-a doua condiție, pentru __
gurarea climatului sportivității, 
este educarea conducătorilor. 
Pentru că pînă acum, mai ales 
în țările din apus, sportivii e- 
rau dirijați de oameni care n-au 
fost calificați pentru o asemenea 
misiune socială cu implicații de 
pedagogie. Erau, și încă mai 
sînt, conducători pentru că a- 
veau (au) bani și timp. Ei se 
distrează — și distracția le mai 
aduce pe deasupra și cîștiguri 
deloc neînsemnate — și foru
rile statale nu țin seama dacă 
au calitățile morale necesare 
unor asemenea preocupări. Ne
atenția acestora implică, 
riscuri sociale.

în 
nu 

Cea 
asi-

dar mai ales C (vezi buletinele 
săptămînale) denunță existența 
unor racile adinei, statornicite 
nu de azi, de ieri, împotriva că
rora nu se acționează cu fermi
tate.

Cunoaștem măsurile luate îm
potriva celor vinovați și trebuie 
să arătăm că, la fel , ca de obi
cei, ele se referă la avertismen
te, mustrări, suspendări pe 
două-trei etape etc., etc. Consi
derăm, cum am mai spus și cu 
alte prilejuri, că biroul federal 
dă dovadă de prea multă îngă
duință. ezitînd să dicteze sanc
țiunile drastice, chiar atunci 
cînd acestea au devenit imperios 
necesare. Ce altceva dovedesc 
recentele comunicate publicate 
în presă, cum că Biroul Federal 
va reanaliza sancțiunile date u- 
nor jucători, dacă nu îngăduință, 
lipsă de fermitate ? Lovirea ar
bitrului, de pildă, trebuie să a- 
tragă după sine, automat, exclu
derea pe viață din activitatea 
sportivă, după cum recidiva în 
materie de violențe asupra ad
versarilor sau de injurii la a- 
dresa spectatorilor nu pot fi 
sancționate la infinit cu suspen
dări temporare.

Aici se mai ridică și o altă 
problemă, semnalată cîndva a- 
tenției celor in drept: dacă, în 
afara cadrului competițional, un 
cetățean oarecare se dedă la acte 
huliganice /insulte, lovituri, pre
judicii fizice sau morale) — el 
este pasibil de a fi acționat în 
justiție, pentru a-și primi răs
plata cuvenită. Mi se pare ilogic 
ca abateri de aceeași natură, să- 
vîrșite pe terenul de sport, sub 
culorile clubului și sub egida 
forului tutelar, în fața a mii de 
oameni, să rămîna exclusiv la a- 
precierea organelor C.N.E.F.S. 
Oare legile statului nostru, pre
vederile codului penal, îșl pierd 
viabilitatea și valabilitatea la 
porțile stadionului sau ale sălii 
de concurs ?

In sfîrșit, o ultimă chestiune, 
dar nu dintre cele mai neînsem
nate : ce ne facem cu anumite 
persoane din conducerea clubu
rilor și asociațiilor sportive, care 
în Ioc să contribuie la asanarea 
atmosferei în rîndurile jucători
lor. acolo unde este cazul — în
curajează, dimpotrivă, tendințele 
nesănătoase, manifestările bruta
le. spiritul de gașcă, lipsa de 
scrupule în dobîndirea victoriei ? 
Ne amintim .desigur, de acea în- 
tîmplare stupefiantă din primă
vară cînd la Călan, delegatul fe
deral a fost împiedicat să ia con
tact la pauză cu arbitrul întîl- 
nlrii dintre Victoria-Călan și 
Chimia Făgăraș, căruia vroia 
să-i atragă atenția asupra duri
tăților excesive practicate de 
jucătorii gazdă. Opozanții nu 
erau alții decît membrii din con
ducerea secției de fotbal din lo
calitate în frunte cu vicepreșe
dintele acesteia I Nu ne-a par
venit deocamdată nici o veste 
despre destituirea bătăiosului 
vicepreședinte din funcția pe 
care, evident, o compromite.

Și atunci să ne mai mirăm că 
jucătorii comit grave abateri în 
continuare, că arbitrii sînt tero
rizați Ia gîndul aventuroasei că
lătorii de la stadion la gară și 
că huliganii confundă incinta 
sportivă cu tavernele din filmele 
western ?

Exprimînd opinia miilor și 
miilor de spectatori de adevărați 
iubitori ai sportului cu balonul 
rotund, considerăm ca absolut 
necesară o intervenție promptă 
și hotărîtă, fără menajamente, 
capabilă să extirpe odată pentru 
totdeauna asemenea manifestări 
care viciază climatul sportivită-

Anchetă realizată de 
VASILE CABULEA

...

Un nou aeromodel cu motor teleghidat este pregătit cu minuțiozi
tate de către membri ai cercului aeromodelist din orașul 

Gh. Gheorghiu-Dej, județul Covasna
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Pregătirea Congresului extra

ordinar se înfăptuiește conform

Drum bun solilor

tineretului român!

Intervenția 
tovarășului 
Ion Iliescu

planului elaborat
Ședința Prezidiului C. C. al P. C. din Cehoslovacia

Agenția C.T.K transmite că în 
ziua de 26 iulie la Praga a avut 
loc ședința Prezidiului C.C al 
P.C. din Cehoslovacia, consacra
tă problemelor pregătirii Con-

(Urmare din pag. I)

pe institut. Lăcătușul Alexan
dru Constantinescu duce me
sajul unei uzine al cărei nume 
a cucerit de mult elogii pe me
ridianele globului — Uzinele 
de tractoare, Brașov. Pentru 
acest Arc de Triumf al Tine- 
ieții — cum numea un inter
locutor apropiata întîlnire de 
la Sofia — Martin Demeter 
aduce mesajul spicului de 
grîu — rodul pământului — 
din partea tinerilor din coope
rativa de producție Ungurei, 
județul Alba, în timp ce Eva 
Markoș, elevă la Liceul din 
Miercurea Ciuc, reprezintă pe 
cei mai tineri sportivi ai pa
triei, după ce a obținut o fru
moasă victorie — premiul I la 
faza republicană a Crosului ti
neretului. Din lotul artistic 
am reținut-o pe Eugenia Mol- 
doveanu, o tînără speranță a 
muzicii noastre culte. Proaspă
tă absolventă a Conservatoru
lui, ea va putea fi întilnită din 
toamnă pe cea mai înaltă 
scenă muzicală a țării — O- 
pera Română din ^București. 
La Sofia, Eugenia va prezenta 
cîteva arii de operă în cadrul 
concursului de canto, unde 
speră să cîștige o apreciere 
pe măsura talentului ei. In 
mina lui Gheorghe Zamfir, 
solist al Ansamblului artistic 
al U.T.C., naiul vibrează ca o 
frîntură de suflet. El este pre
gătit ca prin intermediul aces
tui instrument specific națio-

nai să împărtășească tinerilor 
de pe alte meleaguri din senti
mentele de prietenie și gene
rozitate ale poporului nostru. 
Din delegație fac parte de a- 
semenea reprezentanți ai or
ganelor de conducere ale Uni
unii Tineretului Comunist și 

■ UASR, ai presei de tineret și 
ai altor publicații care ne vor 
ține la curent cu manifestă
rile din cadrul Festivalului, cu 
activitatea solilor tineretului 
român la această amplă mani
festare internațională.

Și iată coloana de mașini se 
pune în mișcare. în Piața Uni
versității, ca de altfel și în 
alte localități de pe traseu, 
sute și mii de tineri ies în 
întîntpinare, salutînd membrii 
delegației cu manifestații de 
unanimă adeziune la nobilul 
mesaj pe care în numele tine
rei generații a patriei noastre 
il vor purta la întilnirea de la 
Sofia. Este mesajul prieteniei, 
al relațiilor de stimă, de 
credere și respect reciproc 
tre tinerii de pretutindeni, 
tre toate popoarele lumii,
înaltelor idealuri ale păcii și 
colaborării pentru care militea
ză tinăra generație a Româ
niei, întregul nostru popor.

Avînd încredințarea că 
membrii delegației se vor face 
interpreți fideli ai mesajului 
încredințat, că-l vor reprezen
ta cu cinste, întregul tineret 
al patriei urează solilor săi la 
festival: drum bun și succes !

tn- 
în- 
în- 
al

(Urmare din pag. 1) 

gației române asupra rolului și 
caracterului Festivalului, vorbi
torul a subliniat că solii tinerei 
generații a României participă 
la această manifestare animați 
de dorința sinceră de a aduce o 
contribuție activă, constructivă 
la succesul Festivalului, la desfă
șurarea acțiunilor sale în spiritul 
prieteniei și solidarității tineretu
lui democrat al lumii. Delegația 
română se va strădui să colabo
reze activ cu toți participanții la 
Festival, indiferent de concepțiile 
lor, de afilierea internațională 
sau de pozițiile adoptate asupra 
diferitelor probleme ale vieții 
mondiale, pentru a crea în cursul 
Festivalului un climat de stimă 
și respect reciproc, de liberă ex
primare a punctelor de vedere 
pentru un schimb de opinii care 
să reprezinte un aport la lupta 
comună a tuturor forțelor anti- 
imperialiste.

Tovarășul Ion Iliescu a subli
niat că delegația română consi
deră de o deosebită importanță 
asigurarea caracterului larg, re
prezentativ al Festivalului, des
chis tuturor organizațiilor de ti
neret și studenți dornice să par
ticipe la această manifestare. 
Deosebirile de păreri într-o pro
blemă sau alta, convingerile poli
tice diferite nu trebuie să consti
tuie un obstacol în calea unei 
depline înțelegeri mutuale între 
participanții la Festival. Dincolo 
de deosebirile ce pot apare în 
condițiile unei manifestări ca 
Festivalul, trebuie să acționăm 
pentru a lărgi și consolida unita
tea tuturor forțelor generației 
tinere care se pronunță pentru 
o pace trainică, progres social, 
pentru un viitor mai bun al uma
nității. In acest spirit, delegația 
română va coopera cu celelalte 
delegații pentru ca Festivalul 
să fie realmente o manifestare 
largă sub semnul solidarității, 
păcii și prieteniei tineretului din 
întreaga lume.

Praga: Lucrările
Comisiei Adunării

Naționale
pentru apărare 

si securitate

Comisia Adunării Naționale

lui A/exandr Dubcek

_ ____ _ a
R.S. Cehoslovace pentru apărare 
și securitate a discutat în cadrul 
unei ședințe care a avut loc în 
ziua de 25 iulie probleme pri
vind securitatea și capacitatea 
de apărare a țării.

In cadrul comisiei, S. Padru- 
nek, prim-locțiitor al ministru- 
lui afacerilor interne, a vorbit 
despre pregătirea programului 
de acțiune pentru reorganizarea 
activității și structurii acestui 
minister, iar Alexandr Muha, 
locțiitor al ministrului apărării 
naționale, a informat pe deputat! 
despre pregătirea operation aii. 
de luptă și politică, a Armatei 
Populare. El a arătat că nu au 
existat evenimente care să fi 
tulburat disciplina, capacitatea 
de apărare și nivelul moral-po
litic al armatei. Al. Muha a adău
gat că unitățile Armatei Popu
lare Cehoslovace îndeplinesc sar
cinile care le sânt trasate în ceea 
ce privește pregătirea și instrui
rea în spiritul necesităților ac
tuale și sînt gata să-și îndepli
nească sarcinile care decurg din 
obligațiile internaționale în ca
drul Tratatului de la Varșovia.

Generalul-maior K. Peprnvi, 
comandantul suprem al trupelor 
de grăniceri, a vorbit despre 
paza frontierelor de stat ale Ce
hoslovaciei. Respingând unele 
afirmații făcute peste hotare că 
frontierele de stat ale Cehoslova
ciei cu Austria și R.F.G. ar fi 
păzite în mod nesatisfăcător, el 
a arătat că de-a lungul acestor 
frontiere paza este asigurată, iar 
trupele de grăniceri se bucură 
de un larg sprijin din partea 
populației.

greșului al XTV-lea extraordinar 
al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia. Prezidiul a constatat 
că, în ciuda timpului limitat și a 
unor condiții dificile, majorita
tea sarcinilor fundamentale de 
pregătire a Congresului extraor
dinar sint îndeplinite conform 
planului elaborat.

Prezidiul a analizat rezultatele 
conferințelor de partid raionale, 
regionale și orășenești extra
ordinare în cadrul cărora au 
furt aleși delegații pentru Con
gresul extraordinar al partidu
lui. Ele s-au desfășurat la un 
înalt nivel, principala aten
ție fiind îndreptată spre pro
bleme politice, în special' spre 
aprofundarea procesului de de
mocratizare în partid și societate, 
consolidarea noilor fenomene 
din viața de partid, soluționarea 
problemelor organizării juridice 
de stat a țarii.

Conferințele au demonstrat 
că în șînul partidului se consoli
dează noua situație, că hotărârile 
plenarei din mai a C.C, al 
P.C.C. au fost însușite de majo
ritatea activului de partid și au 
influențat în acest sens lucrările 
conferințelor. Participanții la 
conferințele de partid s-au stră
duit să găsească calea spre uni
tatea pohtico-ideologică și unita
tea de acțiune a partidului, spre 
o politică sinceră față de socie
tate. Concluziile conferințelor 
demonstrează că partidul are su
ficiente forțe pentru a soluționa 
cu mijloace politice problemele 
actualului proces de renaștere, 
datorită în special sprijinului ho
tărâtor, substanțial, de care se 
bucură forțele și ideile progre
siste. In cadrul acestor con
ferințe s-a subliniat necesita
tea de a se introduce, fără defor
mări, noul sistem, economic de 
conducere ca principală premisă

pentru însănătoșirea economiei și 
realizarea unei noi politici so
ciale.

Republica Socialistă Ceho
slovacă face parte din comunita
tea socialistă, din mișcarea mun
citorească și comunistă revoluțio
nară mondială, s-a subliniat în 
cadrul Conferințelor raionale, re
gionale și orășenești de partid. 
Cehoslovacia consideră că în po
litica sa externă principalul îl 
constituie prietenia cu Uniunea 
Sovietică și celelalte țări socia
liste. Totodată, conferințele au 
evidențiat necesitatea de a se 
duce politica unui stat suveran 
și independent.

în legătură cu pregătirile pen
tru Congresul al XIV-lea al 
P.C.C., Prezidiul C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia a discutat politica 
de cadre și a aprobat o serie de 
măsuri pentru a se asigura depli
na democrație internă de partid 
la alegerea noilor organe centrale 
ale partidului. Prezidiul a re
amintit hotărîrea plenarei din 
mai a C.C. al P.C.C. că alege
rea noului Comitet Central și a 
noii Comisii de revizie și con
trol trebuie să fie privită ca o 
chestiune internă a Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.

Prezidiul C.C. al P.C.C. a dis
cutat, de asemenea, atacurile pu
blice care au avut loc la adresa 
unor activiști din conducerea 
partidului și statului. Prezidiul 
subliniază din nou că este inad
misibilă limitarea drepturilor co
muniștilor și crearea unei atmos
fere de neîncredere în jurul per
soanelor care exprimă păreri di
ferite, este inadmisibil să se răs- 
pîndească învinuiri neîntemeiate 
și să se facă uz de represalii, in
diferent sub ce pretext, așa cum 
s-a întîmplat în trecut.

Prezidiul C.C. al P.C din Ce
hoslovacia a hotărât, de aseme
nea, unele măsuri organizatorice.

După cum anunță C.T.K., pri
mul secretar al C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia, A. Dubcek, a pri
mit vineri delegația oamenilor 
muncii din întreprinderile indus
triale din Praga. în numele co
muniștilor și al tuturor salariați- 
lor din întreprinderile respective, 
delegația a exprimat acordul de
plin față de rezoluția C.C. al 
P.C.C. din 19 iulie a.c. și de e- 
f orturile Prezidiului C.C. al 
P.C.C. în vederea înlăturării ne
înțelegerilor care s-au ivit între 
Cehoslovacia și unele țări socia
liste.

Delegația oamenilor muncii din 
Praga invită pe reprezentanții 
partidelor frățești să viziteze în
treprinderile lor unde se pot 
convinge personal de atmosfera 
fără precedent de încredere în 
partid, de activitatea calmă, per
severentă în opera de renaștereseverentă în opera de 
a socialismului.

In cadrul convorbirii 
gația oamenilor muncii, 
cek a subliniat spiritul

cu dele- 
A. Dub- 

_ _______ x de una
nimitate cu care membrii Prezi
diului se pregătesc pentru apro
piatele convorbiri. Membrii Pre
zidiului știu, a spus el, că co
muniștii, întregul popor al țării 
noastre cer ca partidul să facă 
totul pentru a contribui la în
tărirea unității mișcării comu-

niște și muncitorești internațio
nale, la întărirea relațiilor noas
tre de prietenie tradițională cu 
UjR.S.S. și cu țările și partidele 
frățești. în poziția Prezidiului și 
în rezoluția Comitetului Central 
al P.C.C. este exprimată bună
voința partidului nostru de a 
înlătura neînțelegerea, bunăvoin
ță care se bucură de sprijinul 
întregului partid și a întregului 
popor cehoslovac.

Sîntem de părere, a spus pri
mul secretar al C.C. al P.C.C., 
că nu trebuie să dam curs 
sentimentelor de teamă și neîn
credere. Dimpotrivă, o anumită 
doză de optimism, de încredere 
fermă în cauza noastră bună, în
crederea că justețea noii noastre 
politici se va verifica în prac
tică, toate acestea ne vor ajuta 
să înlăturăm întrutotul temerile 
prietenilor noștri. O asemenea 
poziție a partidului nostru și a 
poporului va fi pentru noi cel 
mai mare sprijin în cursul con
vorbirilor.

•u

Vineri dimineața. Ladislav 
Adamec, membru al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, șeful 
secției industrie grea a C.C. 
al P.C.C., a primit delegația 
de activiști al P.C.R., condusă 
de tovarășul Gheorghe Pe
trescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Dolj al 
P.C.R., care se află în Ceho
slovacia într-o vizită de 
schimb de experiență.

La întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, a fost de 
față Ion Obradovici, ambasa
dorul Republicii Socialiste 
România Ia Praga.

STAREA sănătății d-rului Phi
lip Blaiberg continuă să se a- 
melioreze, anunță un buletin me
dical dat publicității joi la spi
talul Groote Schuur din Cape
town. Complicațiile hepatice și 
pulmonare au fost înlăturate și, 
îndată ce își va recăpăta forțele, 
bolnavul va putea părăsi spita
lul, se precizează.

Philip Blaiberg a fost reinter- 
nat, după cum se știe, la începu
tul lunii iunie. în urmă cu trei 
săptămîni. starea sa se înrăutăți
se în mod grav.

menține contacte cu părțile in- . 
teresate pentru eliberarea avio
nului apartinind companiei de 
transporturi aeriene israeliene 
„El Al“, reținut acum la Alger. 

Reprezentantul permanent al 
Israelului la O.N.U.. Josef Te- 
koah, a avut o întrevedere cu 
Ralph Bunche, subsecretar pen
tru probleme politice speciale al 
O.N.U.

PREȘEDINTELE Republicii 
Arabe Unite, Gamal Abdel 
Nasser, a sosit vineri în locali
tatea balneară Cutaisi din Gru- 
zia, pentru odihnă și tratament.

ALEXEI KOSÎGHIN. preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit vineri la 
Kremlin delegația militară siria
nă condusă de Mustafa Tlas, 
șeful statului major general al 
forțelor armate siriene, care 
face o vizită oficială în Uniunea 
Sovietică.

Anuarul statistic
U. N. E. S. C 0:

La Paris a fost publicată cea 
de-a patra ediție a „Anuarului 
statistic*, editat de UNESCO. 
F. .-n.tre altele se arată că în 
perioada 1950-1964 numărul 
celor care frecventează cursu
rile diferitelor școli a crescut 
cu 75 la sută și că raportul 
dintre copiii de vîrstă școlară 
cuprinși în procesul de învă- 
țămînt și cei în afara acestuia 
a scăzut. în ceea ce privește 
numărul publicațiilor apărute,. 
Europa, a cărei populație re
prezintă 13,5 la sută din cea 
a globului, se situează pe pri
mul loc cu circa 200 000 din 
cele 455 000 de lucrări apărute 
pe întregul glob în anul 1965, 
ceea ce reprezintă 44,5 ia 
sută. Urmează Asia (55,6 la 
sută din populația lumii) cu 
85 000 de publicații, America 
de nord (8,9 la sută din popu
lația globului) cu 13 000 de 
publicații, Africa (9,4 la sută 
din populația lumii) cu 7 000 
de publicații.

America de Nord se află pe 
primul loc în ce privește con
sumul de hîrtie de ziar cu 8,3 
milioane tone pe an, din to
talul celor 16,7 milioane con
sumate anual pe glob. în 1965 
existau în întreaga lume 
246 500 săli de cinema avînd o 
capacitate de 7,5 milioane 
locuri. 8 230 posturi de emisie 
de televiziune și 481 milioane 
posturi de recepție etc.

IN CADRUL emisiunii 
„Mari poeți ai lumii", postu
rile de radio argentiniene au 
transmis poemul lui Eugen 
Jebeleanu „Surîsul Hiroși- 
mei", în interpretarea cele
brei artiste argentiniene Ber
ta Singerman. în introducere 
a fost nrezentată opera și 
personalitatea cunoscutului 
poet român.

SAIGON 26 (Agerpres). — 
Truong Dinh Dzu, avocatul sai- 
gonez care s-a situat pe locul al 
doilea la alegerile prezidențiale 
de anul trecut, a fost condamnat 
vineri Ia cinci ani muncă silnică. 
Cauzele culpabilității sale sînt 
însă identice cu cele care i-au 
asigurat succesul neașteptat în a- 
legeri. Truong Dinh Dzu cîști- 
gase o largă popularitate și ade
ziune în rîndul populației sud- 
vietnameze grație programului 
său electoral care prevedea ca o- 
biectiv esențial încetarea războ
iului din Vietnam și încheierea 
păcii. După terminarea alegeri
lor, avocatul a fost arestat și silit 
să aștepte aproape 14 luni pro
nunțarea sentinței.

Luînd cuvîntul în ca
drul subcomitetului re
surselor umane ai Consi
liului Economic și Social 
al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.), 
șeful grupului de observa
tori al României. Constan
tin Georgescu, a amintit 
că problema folosirii re
surselor umane a fost dis
cutată în ultimii doi ani 
și în cadrul Organizației 
Internationale a Muncii, 
UNESCO, A.I.E.A., Organi
zației meteorologice mon
diale, U.N.C.T.A.D. etc. A- 
ceste foruri au evidențiat 
prioritatea de care se bu
cură problema resurselor 
umane ca factor esențial al 
creșterii și dezvoltării so
ciale. precum și actualitatea 
acestei probleme. El a ară
tat că țara noastră se pre
ocupă în ultimii ani în 
mod special de rolul O.N.U. 
și al organizațiilor sale în 
acest domeniu. Studiind di
ferite aspecte ale valorifi
cării resurselor umane, de
legatul român a sugerat 
convocarea. într-un viitor 
apropiat, a unei reuniuni 
mondiale care să facă bi
lanțul acțiunilor concertate 
întreprinse la nivelul orga
nizațiilor internaționale și 
naționale în acest domeniu.DUPĂ cum anunță agenția 

Reuter, guvernul Statelor Unite

K. S. F. IUGOSLAVIA, Podul peste nul Sava

Intr-un interviu televizat, 
John Gollan, secretar general 
al P.C. din Marea Britanie, a 
declarat : Comuniștii din 
Marea Britanie sprijină nă
zuințele conducerii cehoslova
ce, deoarece eforturile sale 
sînt îndreptate spre întărirea 
într-o și mai mare măsură a 
unității dintre guvem și po
por, el a menționat că Parti
dul Comunist din Marea Bri- 
tanie sprijină poziția Ceho
slovaciei, întrucât este vorba 
de o atitudine principială pri
vind neamestecul în treburile 
interne ale altor partide co
muniste.

„experienței
Ben Suc

URUGUAY. Demonstrație la Montevideo împotriva agresiunii americane în Vietnam

Pe fondul mișcării 
mereu mai largi și mai 
decise a maselor din 
Spania pentru apărarea 
intereselor lor vitale, 
pentru drepturi și li
bertăți democratice, 
s-au semnalat în ulti
ma vreme o serie de 
fenomene semnificati
ve. Corespondențele 
din capitala spaniolă 
publicate în presa oc
cidentală vorbesc des
pre „creșterea tensiunii 
politice* (DIE TAT) și 
„vizibile frămîntări în 
cele mai diferite zone 
ale opiniei publice*. 
(NEUE ZURCHER 
ZEITUNG).

Departe de a se fi a- 
tenuat, conflictul care 
opune studențimea au
torităților madrilene 
s-a intensificat, 80 la 
sută din studenți — 
semnalează DIE TAT 
citind „surse spaniole 
bine informate* — au 
părăsit deja sindicatul 
universitar dependent 
de guvem. Mulți din
tre ei ău aderat ja 
„sindicatele indepen
dente* și la Federația 
democrată a studenți
lor spanioli (F.U.D.E.), 
nerecunoscute de auto
rități. Alții s-au alătu
rat unor organizații 
studențești ilegale so- 
cial-democrate sau co
muniste. Este de re
marcat faptul că sindi
catul oficial a fost pă
răsit chiar și de unele

cercuri studențești care 
fac parte din mișcarea 
falangistă (partidul 
francnist). .Așa cum re
levă, de altfel, majori
tatea observatorilor, a- 
ceste fenomene se în
cadrează în tendințele 
de lărgire a frontului 
forțelor care militează 
pentru reînnoirea vie
ții publice spaniole.

Un element intere
sant semnalat în aceste

iunie, s-a votat o rezo
luție în care se protes
tează împotriva tendin
țelor „de a se readuce 
monarhia pe scara de 
serviciu* (aluzie la re
centa hotărire introdu- 
cînd pe Don Juan pe 
locul al doilea în pro
tocol după șeful statu
lui — generalul Fran
co) și se proclamă re
gimul republican drept 
cea mai bună soluție

Semnificația unei

împrejurări de cores
pondenții de presă din 
Spania este multiplica
rea simptomelor de 
neînțelegere și diver
gențe în sînul mișcării 
falangiste. Au atras a- 
tenția incidentele care 
au marcat, pentru al 
treilea an consecutiv, 
conferința anuală a 
„Cercurilor Jose Anto
nio* care grupează o 
parte însemnată a miș
cării falangiste. In ca
drul Conferinței pe 
1968, desfășurată în

pentru Spania de 
mîine, relevîndu-se „ne
cesitatea asigurării li
bertăților fundamentale 
ale individului*. Docu
mentul respectiv expri
mă, totodată „neli
niștea față de angrena
rea Spaniei în mecanis
mul militar al Statelor 
Unite*. Tonul la aceas
tă conferință — scrie 
corespondentul madri
len al lui TRIBUNE 
DES NATIONS — „a 
fost și mai ascuțit de- 
cît cel de la conferința

din iunie 
a surprins și 

atunci. Accentele cri
tice la adresa structu
rilor actuale s-au făcut 
mai amplu auzite*. In 
orice caz, apreciază 
corespondentul citat 
„rezoluțiile acestei reu
niuni marchează și fac 
și mai vizibilă o alune
care spre nemulțumire 
și opoziție a unei părți 
a mișcării falangiste*. 
în această lumină e 
semnificativă și reac
ția conducătorilor miș
cării falangiste care 
»-au grăbit să con
damne tendințele ex
primate Ia Conferința 
cercurilor Jose Antonio 
irept „un factor de 
dezagregare*. Pentru 
prima oară s-a recurs 
la măsuri coercitive, 
închizîndu-se temporar 
cîteva din localurile 
cercurilor Jose Antonio 
și anunțîndu-se studie
rea de „rigori discipli
nare împotriva acelor 
conducători ai cercu
rilor care patronează 
sau încurajează acțiuni 
contrare normelor sta
bilite de conducerea 
mișcării (falangiste)*.

Procesul din sinul 
mișcării falangiste este 
și el, în esență, o re
flectare a 
mereu mai 
reînnoire pe 
litico-socială

cerințelor 
acute de 
arena po- 

spaniolă.

EM. RUCĂR

Sătenii au primit ordinul să 
siringă o brumă de lucruri, ur- 1 
mind să fie transferați într-o U 
„tabăra ide refugia ți*. Majorita- ** 
tea celor 3 800 de locuitori ai sa
tului au fost duși la Binh Hoa, 
o regiune aridă situată la 40 ki
lometri nord-est de Saigon. Aici 
ei au fost „cazați* în case ru
dimentare din bambus și în bor
deie, fiecare dintre ele adăpos
tind între 40 și 60 de persoane, 
între timp, buldozere americane 
au ras de pe suprafața pămîntu- 
lui satul Ben Suc. Resturile dă
râmăturilor au fost incendiate. 
Astfel, a început ceea ce ziaris
tul american Richard V. Olgart, 
consideră „cel mai controversat 
experiment al războiului vietna
mez* O experiență care, potrivit 
părerilor exprimate de același 
ziarist, „a suferit un eșec atît de 
mare, incit, după cum au recu
noscut înalte surse informate 
americane, majoritatea refugia- 
ților din Ben Suc sînt în prezent 
sprijinitori ai Vietcongului“ 
(sub numele Vietcong sînt defi
nite în presa americană forțele^ 
patrotice suil-vietnameze).

„Operația Ben Suc* a fost 
condusă de generalul locotenent 
Jonathan O. Seaman care a de
clarat că „evacuarea și distruge
rea satului era necesară deoarece 
sătenii constituiau o sursă de 
sprijin pentru Vietcong, iar in
fluența guvernului de la Saigon 
era inexistentă*. Forțele ameri- 
cano-saigoneze urmăreau să dis
trugă, în special, sistemul de tu
neluri și adăposturi construit în 
junglă de patrioții sud-vietna- 
mezi pe o suprafață de 155 ki
lometri, în jurul satului Ben Suc. 
Evenimentele ulterioare și, mai 
ales, recentele ofensive ale for
țelor F.N.E, asupra Saigonului 
au demonstrat elocvent că nici 
acest obiectiv nu a fost atins.

între timp, „tabăra* de la 
Binh Hoa a început să fie popu
lată cu țărani evacuați forțat din 
diferite localități. Majoritatea lor 
o constituie „refugiații* din fos
tul sat Beri Suc. Autoritățile a- 
mericane și saigoneze au încer
cat să prezinte „tabăra ide refu- 
giați* drept „un model care în
deplinește toate necesitățile lo
cuitorilor*. Ea a fost vizitată de 
diferite personalități sosite din 
S.U.A , Mitul „succesului* obținut 
a fost însă destrămat. Un raport 
oficial purtînd mențiunea „se
cret* întocmit de autoritățile a- 
mericane de la Saigon dar care 
a ajuns în mîinile Iui Richard 
Olgart menționează că „refugi
ații <de la Ben Suc, care nu au 
fost niciodată bucuroși de eva
cuarea lor forțată, au reluat ve
chile lor legături și simpatii cu 
Vietcongul*. Un însemnat nu
măr de refugiați au părăsit ta
băra, situația generală fiind 
foarte proastă*. Cît privește pe 
cei rămași Ja Binh Hoa, potrivit 
aceluiași raport, „peste jumă
tate dintre ei sînt Vietcongi, iar 
45 la sută din ceilalți sînt con
siderați ca fiind „sprijinitori ai 
Vietcongului*.

Dar, în ciuda eșecului „expe
rimentului Ben Suc* de evacua
rea forțată a locuitorilor, Ia co
mandamentul american din Sai
gon s-a anunțat că acesta va fi 
repetat. Nu puțini sînt însă 
ofițerii superiori americani de la 
Saigon care, în lumina falimen
tului „operațiunii Ben Suc* ex
primă, în particular, rezerve se
rioase față de intențiile genera
lului Peers. „înainte, a declarat 
unuia din acești ofițeri, am avut 
Ben Suc, care cu siguranță că a 
fost un sat vietcong. Acum avem 
două regiuni controlate de Viet
cong — cei care s-au înapoiat la 
Ben Suc și a doua pe care ara 
înființat-o chiar noi, la Binh 
Hoa*.

I. RETEGAN
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