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Noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală semnat ieri 

la Praga in cursul vizitei delegației de partid și de stat române, 
condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu,

• Seminarul european:

STUDENTUL,
ARTA SI CULTURA

" Cea de-a treia zi a reuniunii 
studențești de la București s-a

9 caracterizat prin aceeași atmos
feră prietenească, de înțelegere 

țp și respect reciproc. Aproape toți 
delegații care au luat pînă în 
prezent cuvîntul au subliniat cli- 

Q matul constructiv în care se des
fășoară seminarul.

• Dimineața au continuat dezba
terile pe marginea intervenției 
prezentate de delegația U.A.S.R.

• în cadrul temei „TINERETUL 
UNIVERSITAR ȘI VIAȚA CUL- 

• TURAL ARTISTICA". Ședința a 
IA fost prezidată de Lia Maria Păcu- 
rara, vicepreședintă a U.A.S.R. 
S-a realizat un schimb de opinii

A viu, un dialog interesant, s-au 
w exprimat și păreri contradictorii, 

într-un cadru de stimă și respect
£ reciproc.

Creație, asimilare, transmitere... 
gk Aceste trei cuvinte s-au repetat

de nenumărate ori în cursul dez
baterilor. Ele definesc, așa cum 
au subliniat și cei mai mulți din
tre oratori, coordonatele între 
care se desfășoară activitatea 
cultural-artistică a tineretului u- 
niversitar. Studenții sînt creatori 
de artă, studenții sînt consuma
tori de artă; în sfîrșit, studenții 
sînt propagatori de artă, ei con
tribuie la răspîndirea realizărilor 
artei în rîndul maselor largi ale 
populației. Arta studențească este 
deci o realitate. Faptul — evi
dențiat în cadrul dezbaterilor — 
că în multe țări teatrele studen
țești sînt arhipline, că studenții 
prezintă spectacole nu numai 
pentru colegii lor ci și pentru 
muncitori, țărani, elevi, că des-

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. aVll-a)

0 nouă pagină în cronica relațiilor j
de trainică solidaritate frățească : 
dintre România și Cehoslovacia :

Insuflețitul miting de la uzinele
PRAGA 16. — Trimișii speciali 

Agerpres, Romulus Căplescu și 
Eugen lonescu transmit: Vineri 
la prînz, membrii delegației de 
partid și de stat a Republicii So
cialiste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășii Alexander 
Dubcek, Oldrich Cernik și alți 
conducători de partid și de stat 
cehoslovaci, au fost oaspeții uzi

nelor „Avia“, situate în regiunea 
de centură a Pragăi.

Este o zi splendidă de vară. Pe 
traseul spre vechea citadelă a 
muncitorimii pragheze, numeroși 
cetățeni au ținut să-și manifeste 
din nou bucuria de a saluta pe 
solii poporului român.

Gazdele au făcut o caldă și 
entuziastă primire oaspeților 
dragi. Intrarea în uzină era stră

juită de drapelele de stat ale 
României și Cehoslovaciei. Pe o 
uriașă pancartă roșie este înscri
să în limbile română și cehă u- 
rarea: „Bine ați venit, dragi 
prieteni români" — „Vitame vas, 
drazi rumunske pratele“. O mare 
mulțime de muncitori, aflați în 
piața din fața întreprinderii ova
ționează îndelung..

In întîmpinarea conducătorilor 

români și cehoslovaci au venit 
ministrul industriei grele, Josef 
Krejci, și Karel Novotny, direc
torul general al trustului auto din 
Cehoslovacia, membri ai condu
cerii uzinei. Un grup de tinere 
oferă oaspeților buchete de ga
roafe roșii. Cei doi conducători 
string cu căldură mîinile întinse 
din mulțime. Se scandează „Tră
iască Ceaușescu", „Trăiască Dub

PRAGA 16 (Agerpres). — ta 
încheierea convorbirilor oficia-, 
le între delegațiile de Partid 
și de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii 
Socialiste Cehoslovace, vineri 
la prînz, la Hradul din Praga 
a avut loc solemnitatea sem
nării tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutua
lă între Republica Socialistă 
România și Republica Socialis
tă Cehoslovacă.

La solemnitate au luat par
te membrii celor două delega
ții.
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DE TOVARĂȘII:

@ LUDV.K SVOBODA

• N'COLAE CEAUȘESCU

cek", „Trăiască prietenii români".
Persoanele oficiale române și 

cehoslovace pătrund în incinta 
uzinei. Pe un platou se află a- 
menaiată o expoziție în aer li
ber, care înfățișează roadele 
muncii harnice a colectivului de 
la „Avia". Directorul general al 
uzinelor, Josef Mouka, adresează 
un cuvînt de salut după care 
prezintă aspecte din activitatea

Tratatul de prietenie, cola
borare și asistență mutuală a 
dintre Republica Socialistă" 
România și Republica Socia
listă Cehoslovacă a fost sem- a 
nat din partea română de to- ™ 
varășul Nicolae Ceaușescu.

Din partea cehoslovacă tra-A 
tatul a fost semnat de tovară- ” 
șui Ludvik Svoboda.

După semnarea tratatului A 
cei doi președinți își stringw 
călduros mîinile, se îmbrăți
șează. Apoi tovarășii Ludvik A 
Svoboda și Nicolae Ceaușescu 
au rostit cuvîntări.

colectivului. Uzina, care va îm
plini în curînd jumătate de veac, 
a produs avioane de diferite ti
puri pînă în 1960, cînd, schim- a 

bîndu-și profilul, a trecut la pro- ™ 
ducția de autocamioane de tonaj 
mijlociu. Concomitent, uzina $ 
produce și motoare și elice da 
avioane. 4*

(Continuare în pag. a Il-a)

CURCUBEUL 
DE OȚEL

Lucrurile mari încep, îndeob
ște, simplu. Cu aproape doi ani 
în urmă, la 13 septembrie 1966, 
un ponton-dormitor acosta la 
malul stîng. Aici și-au strîns 
mîinile, după semnarea actului 
inaugural, primii constructori, 
trei ingineri, pe nume Barbu, 
Chera și Poenaru. Minutul a- 
cela a fost nespus de calm, 
egal în zbaterea fiecărei se
cunde. Doar ochii străluceau, 
în mari febre interioare. Marti, 
13... Acum, cînd stăm de vorbă, 
interlocutorii noștri își amintesc 
de niște glume în legătură cu 
superstițiile, cu numerele fati
dice, de mituri cu geneza în 
timpuri străvechi. în care un 
meșter clădea peste zi din sur
pările nopții. Fluviul călăto
rea, ca și acum și ca și pe

BS PAGINA A 5-A;

RESPONSABILITATEA GENERAȚIEI TINERE

ANCHETA NOASTRĂ
EROISMUL, AZI

Continuăm în numărul de azi ampla dezbatere pe 
care a inițiat-o ziarul nostru „Responsabilitatea gene
rației tinere". De data aceasta în discuție publică adu
cem opiniile exprimate în legătură cu eroismul.

Dorința noastră este să relevăm caracterul său pro
fund umanist, să arătăm că această înaltă condiție a 
omului nu s-a perimat, dimpotrivă, își relevă noi di
mensiuni și ca atare noi explicații, poate mai omenești. 
Societatea noastră socialistă se preocupă de valorifi
carea capacităților creatoare ale tuturor membrilor 
săi, ale tinerei generații. Țelurilor ei clare tineretul li 
se atașează cu entuziasm. în ce constă deci eroismul, 
cum se manifestă și cum trebuie să îl apreciem ?

Pe șantierul 

Va du Oii — 

Giurgeni după

750 de zile

vremea sciților, tăind spații 
imense mărginite de orizontul 
vînăt. Plopii vibrau în acorduri 
prelungi ; cîntau elegiac pădu
rile de sălcii. In liniștea de în
ceput de ev, au bufnit surd 
tîrnăcoapele, mușcînd din ma
lul de argilă. Malurile s-au lim
pezit ca niște ogrăzi. De abia 
Pe urmă au răsărit ocheanele 
inginerilor, cu semne ciudate pe 
Sticlă, firul cu plumb căutînd 
cu încapățînare verticala, țăru
șii, mortarul. Trupul viu al șan
tierului creștea de fapt pe două 
dimensiuni sincronice; lucrul

PETRE ZÂRNESCU
MIHAI ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a Vll-a)

Mutarea tovarășului 

ALEXMBER BVBCEK

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragă tovarășe Maurer, 
Stimați prieteni români, 
Tovarășe și tovarăși,

Permîteți-mi mai întîi să salut în mijlocul 
nostru în modul cel mai călduros pe oaspeții 
noștri dragi, delegația de partid și de 
stat a Republicii Socialiste România, pe 
secretarul general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român șl președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, pe președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe Maurer, și pe 
ceilalți tovarăși români. Am dori ca și aici 
în fabrica dumneavoastră să se simtă bine, 
să poată spune că au fost primiți ca niște 
prieteni cu adevărat aprapiați, ca aliați, ca 
tovarăși. Să vadă astfel că popoarele noastre 
nu au uitat că pentru eliberarea lor de sub 
jugul nazist a fost vărsat și sîngele a mai 
mult de 13 000 de soldați români, care au 
luptat pe teritoriul țării noastre alături de 
armata sovietică.

Așa după cum știți, cu cîteva ore înainte

(Continuare în pag. a U-a)

Cuvintarea tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU

Dragă tovarășe Dubcek, 
Dragă tovarășe Cernik.
Stimați tovarăși și prieteni,

Permiteți-mi, înainte de toate să dau ex
presie satisfacției noastre, a delegației de 
partid și de stat a României, de a ne întîlni 
cu colectivul uzinei dv„ de a ne afla în mij
locul unor prieteni și tovarăși apropiați. Vă 
mulțumim din inimă pentru ospitalitatea to
vărășească cu care ne-ați primit.

Folosim acest prilej pentru a adresa, de 
asemenea, vii mulțumiri locuitorilor orașului 
Praga, care ne-au întîmpinat cu deosebită 
căldură prietenească, întregului popor al Ce
hoslovaciei frățești care — prin presă, scri
sori și telegrame trimise delegației a salutat 
vizita noastră cu manifestări pline de cordia
litate la adresa României socialiste, a parti
dului și poporului nostru. în toate aceste ma
nifestări, r.oi vedem expresia sentimentelor 
reciproce de stimă și solidaritate frățească 
ce leagă partidele și popoarele noastre. Fo
losim acest prilej pentru a vă transmite dv. 
și, prin dv., tuturor locuitorilor orașului 
Praga, popoarelor Cehoslovaciei socialiste 
salutul tovărășesc al comuniștilor, al clasei 
muncitoare și al întregului popor român, care 
acordă o înaltă prețuire prieteniei și alianței

(Continuare în pag. a Tl-a)
In timpul entuziastului miting de la uzinele „Avia'

Telefolo AGERPRES
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VIZITA ÎN R. S. CEHOSLOVACĂ A DELEGAȚIEI DE PARTID ȘI DE STAT ROMÂNE

ÎNSUFLEȚITUL MITING DE LA UZINELE „AVIA"
Cuvintarea tovarășului Alexander Dubcek Dudntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

reprezentanții Republicii So
cialiste România ți ai Repu
blicii Socialiste Cehoslovace 
au semnat Tratatul de priete
nie, colaborare și asistență 
mutuală. Am dori ca tovarășii 
români să se simtă aici, intre 
dumneavoastră. între munci
tori, ca între aceia care repre
zintă o garanție hotăritoare â 
alianței încheiate.

Dorim să se convingă că 
noul tratat cehoslovaco-român 
nu este numai o problemă a 
guvernelor, dar și a popoare
lor țărilor noastre, tn aceasta 
constă înainte de toate trăini
cia lui.

Dorim ca prietenii noștri să 
fie convinși că îri fiecare cli
pă ne vom ține cuvlntul dat. 
Se spune despre prietenie că 
este o problemă de inimă. 
Cred că nu subapreciez cu 
nimic acest simțămînt ome
nesc. dacă spun că este și o 
problemă de înțelepciune și. 
în cazul în care este vorba 
despre relațiile dintre diferite 
popoare — și o problemă de 
mare răspundere. Aceasta este 
o expresie concretă a poziției 
noastre internaționale pe care 
6 adoptăm față de toate po
poarele. și cu atît mai mult 
față de popoarele țârilor so
cialiste.

Prin semnarea tratatului de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală eu Republica 
Socialistă România crește nu
mărul actelor noastre de a- 
liantă cu țările, socialiste. Ast
fel de tratate au fost încheiate 
nu de mult de. Republica .So
cialistă Cehoslovacă cu Uniu
nea Sovietică. Republica 
Populară Polonă, Republica 
Democrată Germană. Repu
blica Populară Bulgaria și Re
publica Populară . Ungară. 
Prin aceasta ne. exprimăm a- 
partenența la comuițitatea ță
rilor socialiste, he exprimăm 
.convingerea, rezultată din o 
apreciere reală a poziției țării 
noastre în Europa. că atît 
dezvoltarea multilaterală a 
Republicii Socialiste Căhb- 
slovace. precum șî securitatea, 
"suveranitatea și independența 
ei. pot fi garantate numai 
prin unitate și colaborare cu 
celelalte țări Socialiste.

Aceste probleme au consti
tuit principalul conținut al 
convorbirilor cu oaspeții noștri 
români. Putem spune cu de
plină satisfacție că atît parti
dul nostru oft și Partidul Co
munist Român sint gata să 
facă totul — în prezent și 
în viitor — pentru unitatea 
și coeziunea țărilor socialiste, 
să contribuie la întărirea pă
cii în lume, la dezvoltarea co
laborării cu diferite popoare 
și prin aceasta și la formarea 
treptată a sistemului: securită
ții colective in Europa.

Străduința. de a întări rela
țiile dintre partidele comu
niste și muncitorești, dintre 
statele socialiste-a fost . ide.ea 
ele bază cu -care ne-am .așezat 
la masa convorbirilor cu to
varășii sovietici la Cierna nad 
Tisou. lâ consfătuirea repre
zentanților celor șase partide 
comuniste și muncitorești de 
la Bratislava. Rezultatele aces
tor întîlniri au contribuit la 
întărirea unității .. țărilor so
cialiste șl" Ia lărgirea colabo
rării lor reciproce, precum și 
la întărirea unității întregii 
mișcări comuniste internațio
nale.

Convorbirile cu delegația 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia. condusa de tovară
șul Tito, și cu delegația Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania. în frunte cu tovarășul 
Ulbricht. precum și actuala vi
zită a delegației de partid sl 
de stat române, condusă de 
tovarășul Ceaușescu. consti
tuie o contribuție importantă 
la cauza comună a țărilor so
cialise și a tuturor forțelor re
voluționare mondiale.

Aceasta are o Importanță cu 
totul deosebită pentru țara 
noastră, pentru a ne putea 
concentra asupra înfăptuirii 
cu competență a sarcinilor 
cuprinse în programul de ac
țiune al partidului, pentru a 
ne putea continua drumul în
ceput în ianuarie.

Nu trebuie să ne abatem cu 
nimic de la aceasta, sîntem 
răspunzători în fața partidu
lui nostru și a poporului nos
tru și vom continua și de a- 
cum înainte să mergem în a- 
ceastă direcție.

Actualmente, tn centrul a- 
tenției noastre stă pregătirea 
Congresului al XîV-a, for care 
va trebpi să confirme politica 
noastră pe care o vom men
ține constant șl consecvent. 
Succesul întregii politici dg 
după ianuarie trebuie să" fîfe 
confirmat în perioada urmă
toare în primul rînd. de rezul
tatele economiei naționale. A- 
profundăm democrația socia
listă și poporul o salută, pen
tru ca interesul, activitatea și 
bogăția de idei a societății să 
fie folosite pe deplin pentru 
a aduce unui real cerc larg de 
oameni rezultate bune, pentru 

a rezolva in mod optim pro
blemele vieții oamenilor, să 
introducem sentimentul sigu
ranței, încrederea în actuali
tate și în viitor. în acest sens, 
în* domeniul economic avem 
nevoie de două lucruri : pe 
de o parte că organele cen
trale să rezolve și să clarifice 
în cel mai scurt timp direc
țiile principale ale dezvoltării 
intensive a economiei națio
nale, iar pe de altă parte, fie
care uzină și întreprindere, 
colectivele lor să contribuie 
în mod activ și cu inițiativă 
la rezolvarea problemelor e- 
conomiei noastre naționale.

Deviza cea mai de pre; pe 
care o avem în înfăptuirea 
proiectelor noastre constă în 
sprijinul acordat de majorita
tea covîrșitoare a poporului 
noii politici a partidului nos
tru, sprijin pe care în activi
tatea noastră îl simțim și care 
ne dă siguranța necesară. A- 
cest lucru l-am simțit și din 
partea uzinei dumneavoastră.

Permiteți-mi stimate tova
rășe și tovarăși ca, folosin- 
du-mă de această ocazie, să 
vă mulțumesc cordial, din în
sărcinarea Prezidiului Comi
tetului Central al P. C. din 
Cehoslovacia. Știți că nu toate 
treburile reușesc la toată lu
mea. dar vă spun sincer, ne 
simțim mai in siguranță atunci 
cînd vă vedem pe voi. po
porul vostru, care sprijiniți 
atît de spontan cauza noastră. 
Altfel nici nu s-ar putea.

Nu ascundem că evoluția 
noastră internă provoacă și 
unele dificultăți cărora tre
buie să le facem față. Desigur, 
cunoașteți poziția Prezidiului 
C.C. al P.C.C. publicată cu 
cîteva zile in urmă, care a- 
trage atenția asupra pericolu
lui unor acțiuni stihinice în 
timpul cărora nu au lipsit 
nici invective extremiste îm
potriva P.C.C. și împotriva 
construcției noastre socialiste. 
Au aparut și insulte Ia adre
sa miliției populare, cu toate 
că știm că miliția populară la 
adunarea sa in activul central 
s-a propunțat fără echivoc 
pentru politica nouă, pentru 
linia începută de partidul nos
tru în ianuarie. Este cu atita 
mai surprinzător că cererile 
de desființarea miliției popu
lare sînt prezentate de autorii 
lor drept un sprijin pentru 
politica noii conduceri a parti
dului.

Sînt convins că toți cei 
care fac parte din rîndurile mi
liției populare sint în perioada 
actuală cu adevărat buni apă
rători ai procesului nostru de 
democratizare. Avem nevoie 
în patria noastră și de ordine. 
Avem nevoie de ordine pentru 
a lărgi orizontul construcției 
noastre socialiste, al procesului 
nostru de democratizare. Și 
tocmai de aceea, toate cele
lalte organe și instituții ale 
noastre trebuie să se preocupe 
de ordinea, sub toate aspectele 
din țara noastră. Iar eu cred 
că așa este bine, și, orice om 
al muncii dorește acest lucru, 
în caz contrar, totul s-ar În
toarce împotriva a ceea ce ur
mărim, împotriva eforturilor 
procesului nostru de democra
tizare. Fenomenele negative 
pe care le întîlnim în unele 
locuri în Praga. și mai ales 
dacă ele ar continua, au o in
fluență negativă asupra pro
cesului de democratizare, pro
voacă neliniște în rîndul lo
cuitorilor Pragăi.

Este o chestiune a noastră 
comună, q chestiune a tutu
ror oamenilor cinstiți de a lua 
poziție împotriva oricărei lip
se de rațiune care ar putea a- 
vea urmări nefaste, ar putea 
dăuna tocmai acelor idei Ia 
care popoarele noastre au ade
rat spontan după 'ianuarie.

Tovarășe și tovarăși.
Stimați prieteni,

Nici un stat — nici chiar un 
stat mare — nu poate să-și 
bazeze politica sa externă pe 
concepții subiective, nefon
date. Cu atît mai puțin 
noi. Dacă dorim ca dezvolta
rea viitoare a economiei na
ționale să se sprijine pe baze 
solide și permanente, trebuie 
să ne bizuim în primul rînd 
pe colaborarea economică cu 
țările socialiste, pe diviziunea 
muncii, specializare și colabo
rare, bine chibzuite și avan-» 
tajoase pentru toți.

Nu ascundem, firește, că sta
diul actual al colaborării eco
nomice a țărilor socialiste nu 
corespunde imaginii noastre 
ca și imaginii pe care 
o au. despre ea majoritatea 
țărilor socialiste. Considerăm 
cu toții că nivelul scăzut al 
diviziunii internaționale socia
liste a muncii nq contribuie 
suficient la creșterea eficienței 
economiilor naționale ale țări
lor socialiste. Cu alte cuvinte, 
dacă trebuie să rezolvăm pro- 
bleme4 ale economiei noastre 
naționale nu înseamnă că tre
buie să schimbăm orientarea 
noastră în dezvoltarea colabo
rării economice cu statele so
cialiste. ci dimpotrivă trebuie 
să facem totul ca această co

laborare să ajungă la nivelul 
cerut de epoca revoluției teii- 
nico-științifice. Tocmai de ace
ea trebuie să căutăm împreună, 
atît în cadrul C.A.E.R. cît și in 
tratatele bilaterale pe care ie 
încheiem cu țările socialiste,.o 
rezolvare a problemelor amin
tite. în ceea ce privește con
vorbirile noastre actuale cu re
prezentanții Republicii Soc’a- 
liste Romania, cred că putem 
declara cu satisfacție un lucru 
— s-au prezentat o serie în
treagă de propuneri pentru 
lărgirea substanțială a relații
lor noastre economice reci
proce.

Sînt bucuros că și uzina 
dumneavoastră promovează, 
din proprie inițiativă, de acord 
cu organele și instituțiile noas
tre centrale, relații de colabo
rare cu uzinele frățești din 
Republica Socialistă România.

Un al doilea cerc de proble
me despre care am discutat cu 
tovarășii noștri români și care 
au pentru țara noastră o im
portanță vitală, l-au format 
problemele securității ce’or 
două țâri ale noastre. Conclu
ziile sînt cuprinse în tratatul 
pe care l-am semnat astăzi.

Din ianuarie a.c. am subli
niat de mai multe ori că alfa 
și omega politicii partidului 
nostru trebuie să fie caracterul 
ei rațional și realist. Dacă a- 
cest lucru este valabil în ge
neral, el este cu atît mai vala
bil în tot ce se referă la secu
ritatea republicii noastre so
cialiste. Toți cunoaștem — iar 
MOnchen-ul a fost o mărturie 
crudă — că singuri nu sîntem 
canabili să apărăm țara noas
tră în cazul unei agresiuni im
perialiste.

De aceea, în interesul vital 
al poporului nostru, conside
răm drept o cauză primordi
ală întărirea prieteniei noas
tre cu Uniunea Sovietică și 
cu popoarele ei. prieten4 e care 
a prins rădăcini adînci în con
știința popoarelor noastre. A- 
celași lucru este valabil și 
pentru Tratatul de la Varșovia, 
a cărui existență reprezintă 
o garanție eficace a securității 
comunității socialiste împo
triva atacului dușmanului din 
exterior. Din aceste conside
rente sîntem și vom rămîne 
un membru de nădejde al 
tratatului.

Tara noastră este vita’ ‘ in
teresată în apărarea păcii, în 
înlăturarea unui conflict ar
mat, în primul rînd pe conti
nentul european. De aceea ni
meni nu se poate mira că ur
mărim cu deosebită precauție 
tot ceea ce ar putea crea pri
mejdia unui război în Europa, 
în primul rînd tot ceea ce se 
petrece în R.F.G. Nu vrem să 
supraapreciem sau să subapre
ciem nimic și cu atît mai mult 
ceva care, odată. în anii ’30 
a avut urmări tragice. Vom lua 
atitudine fermă și constantă 
împotriva renașterii evidente a 
militarismului și revanșismului 
în R.F.G. și concomitent vom 
acorda sprijin acelor forțe de
mocratice din R.F. a Germa
niei care doresc ca R.F.G. să
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Oaspeții se interesează de ca
racteristicile tehnice ale noilo* 
variante de autocamioane „Pra 
ga”, marcă cunoscută în multe 
țări ale lumii, precum și de alte 
cîteva tipuri de auto-utilitare, 
vizitează interiorul acestora. Di
rectorul general arată că încă 
în acest an, pe porțile fabri
cii vor ieși primele 200 de auto 
camioane de tip „Avia“ — „a 30 
F“, produse pe baza licenței fran
ceze Renault-saviem de 1,5 și 3 
tone. El informează că în pre
zent sînt în curs tratative cu Uzi
nele de autocamioane „Steagul 
Roșu" din Brașov pentru explo
rarea posibilităților cooperării in 
producție între cele două între
prinderi. Sîntem siguri — spune 
directorul — că stabilirea unei 
astfel de coonerări va fi folosi
toare popoarelor noastre, va con
tribui la întărirea prieteniei din
tre ele.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Alexander Dubcek și celelalte 
persoane care îi însoțesc primesc 
explicații privind planurile de 
extindere a uzinelor. în prima e- 
tapă, pînă în 1970, în acest scop 
vor fi investite 100 de milioane 
de coroane. Datorită acestora — 
în decurs de trei ani — produc
ția urmează să sporească de a- 
proape două ori.

Se vizitează în continuare doua 
din principalele secții ale uzine
lor — secția mecanică și cea 
pentru motoare de avioane — 
unde urmăresc faze ale procesu
lui de producție, se întrețin cor
dial cu muncitorii. 

fie un stat democrat, iubitor 
de pace și să trăiăăcă în li
niște, să aibă relații bune cu 
vecinii săi.

O parte componentă a po
liticii noastre o formează 
sprijinul acordat Republicii 
Democrate Germane ca stat 
suveran, a cărui existență 
are o importanță deosebită 
pentru apărarea păcii în Eu
ropa.

Nu mai puțin ne neliniș
tește și politica' agresivă a 
celei mai mari puteri capita
liste — S.U.A., care se mani
festă atît de brutal în Vietnam. 
Nu avem nici un fel de ga
ranții că această politică nu 
se va tranfera și în alte 
regiuni ale lumii, inclusiv 
în Europa.

Tocmai de aceea, credem că 
politica externă promovată de 
partidul nostru se va bucura 
de sprijinul deplin al poporu
lui și că fiecare pas făcut în 
politica externă va fi înțeles. 
Pe de o parte dorim — atît 
timp cît va exista N.A.T.O. — 
să contribuim pozitiv la în
tărirea Tratatului de la Var
șovia, iar .pe de • altă parte, 
printr-o politică actiyă, să 
sprijinim realizarea ideii unui 
sistem de securitate colectivă 
în Europa, să depunem toate 
eforturile pentru normalizarea 
raporturilor pe continentul 
nostru. în primul rînd pentru 
rezolvarea problemei germane

Stimați tovarășe și tovarăși,

în încheiere, sînt bucuros să 
mă adresez scumpilor noștri 
oaspeți români.

Aș vrea ca, în numele meu. 
în numele întregului partid. în 
numele dumneavoastră al ce
lor prezenți, să-i asigur că vom 
respecta toate obligațiile. în cel 
mai mic amănunt, pe care ni 
le-am asumat față de Repu
blica Socialistă. România.

Vă rugăm, prieteni români, 
vă rugăm tovarășe Ceaușescu. 

,.sâ transmiteți întregului po
por român sincerele noastre 
mulțumiri pentru prietenia, 
simpatia și sprijinul interna
ționalist pe care ni le acordați. 
Vă vom răspunde cu aceeași 
încredere.

Dăm o înaltă apreciere ope
rei pe care Partidul Comunist 
Român $‘1 poporul român au 
realizat-o în ultimii ani în 
construirea socialismului în 
țară lor.. Din proprie expe
riență ne putem imagina cîtă 
abnegație și dîrzenie au fost 
necesare pentru ca România 
să devină o țară modernă, cu 
o industrie dezvoltată așa cum 
este astăzi.

Vă rugăm să transmiteți 
poporului țării dumneavoas
tră . urările noastre sincere de 
noi succese în construirea so
cietății socialiste. în tot ceea 
ce face pentru îmbunătățirea 
vieții omului.

Stimați tovarășe și tovarăși,

încă o dată vă mulțumesc 
din inimă pentru primirea 
fierbinte, pentru poziția voas
tră fermă în sprijinul înfăp
tuirii politicii noastre.

Este ora 13,30. Conducătorii 
români și cehoslovaci urcă la tri
buna amenajată într-una din 
curțile interioare ale uzinelor. 
Deasupra tribunei, steaguri trico
lore românești și cehoslovace în
cadrează lozinca scrisă în limbi
le celor două țări „Trăiască prie
tenia dintre poporul român și 
poporul cehoslovac". Din mii de 
piepturi răsună urale, lozinci în 
cinstea prieteniei între cele două 
țări și popoare.

Președintele Comitetului de 
partid al întreprinderii, Vaclav 
Holan, deschide mitingul priete
niei româno—cehoslovace, adre-

Mesajul muncitorilor 

de la uzinele „ăvia"
Stimate tovarășe președinte, 

stimate tovarășe și tovarăși, dragi 
oaspeți,

Apreciem foarte mult vizita re
prezentanților Partidului Comu
nist Român, în frunte cu secre
tarul general al Comitetului Cen
tral al P.C.R., președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ca și a reprezentanți
lor conducerii Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, în frunte 
cu tovarășul Alexander Dubcek.
Apreciem această vizită mai ales 
pentru că ea exprimă marele
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cu popoarele Cehoslovaciei so
cialiste.

Ne-a făcut o deosebită, plă
cere să vizităm uzina dv., să 
cunoaștem munca și preocu
pările colectivului uzinei „A- 
via“ realizările pe care le-ați 
obtinut.

Știm că întreprinderea în 
care lucrați ocupă un ’oc im
portant în cadrul industriei 
constructoare de mașini a 
Cehoslovaciei, că dispune de 
mari posibilități de a se dez
volta, de a spori și moderniza 
producția. Ne bucură faptul că 
între uzina dv. și uzina de au
tocamioane din Brașov, sînt 
relații de colaborare și sîntem 
convinși că ele se vor dezvolta 
și mai mult în viitor.

Adresîndu-vă caldele noastre 
felicitări pentru rezultatele 
bune obținute, vă urăm din 
inimă, să dobîndiți, în conti
nuare. noi succese, să aduceți 
o contribuție tot mai însemna
tă Ia progresul economiei 
Cehoslovaciei, la înflorirea 
țării dv.

Dragi tovarăși.

Convorbirile pe care le-am 
purtat în aceste zile — într-o 
atmosferă de deplină înțelege
re și unitate frățească — cu to
varășii Dubcek, Svoboda, Cer- 
nik și cu ceilalți conducători 
ai partidului și statului dum
neavoastră au scos în evidență 
hotărîrea partidelor și țărilor 
noastre de a . lărgi colaborarea 
dintre ele, de a întări și dez
volta pe toate, planurile alian
ța și colaborarea româno-ceho- 
sldvacă. Tratatul de prietenie, 
colaborare șî asistență mutua
lă. pe oare l-am semnat astăzi, 
asigură toate condițiile pentru 
a intensifica colaborarea în 
domeniile politic, economic, 
cultural; tehnico-^tiințific din
tre țările noastre. Doresc 'să 
sublitîidz că relațiile dintre 
popoarele noastre au cunoscut 
din totdeauna o evoluție pozi
tivă. Ne leagă o prietenie sin
ceră și fructuoasă ou adînci 
rădăcini in trecut. Popoarele 
noastre au nutrit. în decursul 
întregii lor istorii, sentimente 
de înțelegere și prețuire reci
procă. s-au într-ajutdrat moral 
și material în momente de 
cumpănă, au luptat pentru 
idealuri asemănătoare — li
bertate și progres social, inde
pendență și suveranitate națio
nală Astăzi, popoarele noastre 
se simt alături ca frați și to
varăși, unite prin comunitatea x 
ideologiei marxist-leniniste, a 
orînduirii sociale, a scopurilor 
și aspirațiilor lor către socia
lism, progres și cooperare in
ternațională.

După cum vă este cunoscut, 
poporul român a întîmpinat 
încă de la început cu deplină 
înțelegere și caldă simpatie 

sînd un călduros cuvînt de salut 
oaspeților.

întîmpinat cu aplauze puterni
ce ia cuvîntul tovarășul Alexan
der Dubcek.

Primit cu puternice aplauze, to
varășul Nicolae Ceaușescu rosteș
te o cuvîntare Cuvîntările celor 
doi conducători au fost sublinia
te în repetate rînduri de aplau
ze si ovații puternice.

In încheierea mitingului, mun
citorul Jan Kettner dă citire, tn 
numele întregului colectiv al u- 
zinelor, unui mesaj adresat de
legației de partid și de stat ro
mâne.

sprijin acordat de poporul român 
popoarelor din Cehoslovacia în 
drumul lor spre democratizarea 
întregii societăți, proces care se 
desfășoară începînd din luna ia
nuarie a acestui an.

în același timp, vizita de as
tăzi ne obligă să facem totul 
pentru realizarea țelurilor expri
mate în programul de acțiune al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia și al Guvernului ceho
slovac. Am luat acest angajament 
cu răspunderea deplină față de 
noi înșine, față de toți concetățe- 

ampla activitate pe care o des
fășoară oamenii muncii din 
Cehoslovacia, șub conducerea 
Partidului Comunist, cursul 
înnoitor care s-a conturat, o 
dată cu plenara din ianuarie, 
în timpul scurt de cînd. ne a- 
flăm pe teritoriul Cehoslova
ciei ne-am convins încă o 
dată că destinele socialismului 
se află în mîini sigure, că po
poarele ceh și slovac urmează 
cu încredere partidul lor co
munist, asigurînd consolidarea 
și dezvoltarea continuă a cu
ceririlor lor revoluționare. A- 
ceastă părere și încredere 
ne-am format-o privind pe 
muncitorii și intelectualii din 
Praga cu care ne-am întîlnit, 
fețele lor. dîrzenia și încrede
rea pe care am văzut-o în for
țele lor, și hotărîrea de a în
făptui politica partidului lor. 
Ne-a întărit această convingere 
întîlnirea cu dv., privirile dv. 
zîmbitoare. felul în care ați 
primit pe primul secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului. care conduce ferm ope
ra de înfăptuire a programu
lui elaborat de partid.

Avem deplină încredere că 
muncitorii din Cehoslovacia, 
intelectualii, țărărnimea, uniți 
în jurul partidului lor vor ști 
să înlăture unele greutăți tem
porare și să asigure făurirea 
socialismului și comunismului 
în Cehoslovacia.

Hotărîrile plenarelor din a- 
cest an ale Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, programul de 
acțiune elaborat în vederea 
dezvoltării construcției socia
lite și lărgirii democrației, a 
lichidării unor deficiențe și a- 
nomalii din trecut, deschid 
perspective noi, fertile progre
sului general al Cehoslovaciei, 
fructificării mai largi a mari
lor avantaje pe care le oferă 
noua orînduire. Sînt încredin
țat că, sub conducerea Parti
dului Comunist, popoarele ceh 
și slovac vor îndeplini cu 
succes obiectivele și sarcinile 
etapei actuale de dezvoltare a 
țării, vor asigura făurirea noii 
societăți, în concordanță cu 
năzuințele lor, cu condițiile și 
tradițiile Cehoslovaciei, cu in
teresele generale ale socialis
mului.

Ca buni prieteni și tovarăși, 
noi vă urăm deplin succes în e- 
forturile pentru dezvoltarea 
multilaterală a Cehoslovaciei 
socialiste și vă asigurăm și cu 
acest prilej de solidaritatea și 
sprijinul internaționalist fră
țesc al comuniștilor din Româ
ni?. al întregului popor român.

Stimafi tovarăși,

Permiteți-mi să relev, pe 
scurt, cîteva dintre preocupă
rile actuale ale muncitorilor, 
țăranilor si intelectualilor din 
România, ale poporului român, 
în prezent, oamenii muncii din 

nii și prietenii noștri din celelal
te țări vecine, față de partidele 
comuniste și muncitorești. In le
gătură cu aceasta am dori 
să vă rugăm, stimate tovarășe 
Ceaușescu, să transmiteți po
porului român că majoritatea ho- 
tărîtoare a muncitorilor din Ceho
slovacia și, în special, din între
prinderea noastră, are o încrede
re deplină și sprijină politica ac
tuală a conducerii progresiste a 
partidului, în fruntea căreia se 
află tovarășul Dubcek, și să ex
primați mulțumirile noastre po
porului român pentru simpatia, 
ajutorul internaționalist pe care 
l-a acordat, mai ales în ultimul 
timp, Cehoslovaciei.

Sîntem o întreprindere cu o 
istorie îndelungată, cu tradiții în 
producție și muncitorești. Ne dăm

★

Mulțumind muncitorilor și con
ducerii uzinelor „Avia" pentru 
frumosul dar, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că acesta con
stituie un simbol al solidarității 
frățești între cele două state so
cialiste, între cele două popoare, 
în numele delegației române, el 
a invitat un grup de muncitori, 
tehnicieni și ingineri ai uzinelor 
să viziteze România Invitația a 
fost primită cu îndelungi aplauze.

Vizita la uzinele „Avia'4, care 
s-a transformat într-o adevărată 
sărbătoare a prieteniei româno — 
cehoslovace, ia sfîrșit. Oaspeții își 
iau rămas bun de la vrednicii 
muncitori ai întreprinderii, care 

țara noastră sînt angajați cu 
toate forțele lor în lupta pen
tru realizarea programului de 
desăvîrșire a construcției socia
liste, elaborat de Congresul al 
IX-lea și dezvoltat de Confe
rința Națională a Partidului 
Comunist Român. Elaborarea 
unei noi structuri de organiza
re a industriei, în cadrul că
reia se acordă largi atribuțiuni, 
competențe și responsabilități 
centralelor industriale și în
treprinderilor, înfințarea co
mitetelor de direcție ca orga
ne deliberative, din care fao 
parte și reprezentanți ai sala- 
riaților, au creat condiții mai 
bune ca muncitorii, tehnicienii, 
inginerii să participe nemij
locit la conducerea fiecărei v- 
nități industriale, Ia soluționa
rea problemelor activității lor 
tehnico-economice.

Ne preocupăm, de asemenea, 
în mod stăruitor de dezvolta
rea agriculturii și a celorlalte 
ramuri ale economiei. Acordăm 
o deosebită atenție progresului 
științei, culturii, învățămîntu- 
Jui — într-un cuvînt, depunem 
eforturi perseverente, pe toate 
planurile, ca în întreaga țară 
să se desfășoare larg creația 
materială șî spirituală a po
porului român, să crească ni
velul său de viață.

Partidul Comunist Român a 
adoptat în ultima perioadă un 
ansamblu de măsuri în scopul 
îmbunătățirii tuturor formelor 
și metodelor de conducere a 
vieții sociale și de lărgire a de
mocrației socialiste, a întăririi 
legalității și promovării largi 
a principiilor de echitate în 
întreaga noastră societate. Tn 
această activitate multilatera
lă pentru perfecționarea vieții 
economice și sociale se întăresc 
legăturile partidului cu mase
le. cresc prestigiul și autori
tatea sa în societate, se mani
festă în practică rolul său de 
forță politică conducătoare a 
întregului popor pe drumul so
cialismului și comunismului.

Militînd cu consecvență pen
tru dezvoltarea economiei, ști
inței. culturii, pentru perfec
ționarea relațiilor sociale. 
România. își aduce din plin 
contribuția la întărirea forțe
lor socialismului, la creșterea 
influenței și prestigiului lor în 
lume.
. Dezvoltarea prieteniei și co
laborării cu Uniunea Sovietică, 
cu Cehoslovacia, cu toate țări
le socialiste, se află în centrul 
activității internaționale a 
partidului și poporului nostru, 
care nu-și precupețesc efortu
rile pentru a contribui la con
solidarea unității țărilor socia
liste a partidelor comuniste și 
muncitorești.

Țara noastră lărgește cola
borarea cu toate țările socialis
te. ia parte activă la Consiliul 
de Ajutor Economic Reciproc 
— printre fondatorii căruia se 
numără. Ca membră a Trata

seama cu atît mai mult de necq; 
sitatea rezolvării consecvente a 
problemelor noii dezvoltări socia
le. Am dori să transformăm în
treprinderea noastră într-o uzină 
modernă și avansată, în care să 
fie realizate cît mai curind in
tențiile programului de acțiune. 
Am dori, de asemenea, ca mun
ca noastră să contribuie Ia dez
voltarea economică a întregii 
noastre republici.

Vă rugăm să primiți, ca expre
sie a prieteniei noastre, cadoul pe 
care muncitorii acestei uzine îl 
oferă muncitorilor din Republica 
Socialistă România, un camion 
„Praga“ de 5 tone, produs al în
treprinderii noastre de stat.

Ultimele cuvinte sînt salutate 
cu aplauze puternice și urale de 
cei prezenți.

★ ★

t-ati primit cu multă căldură în 
mijlocul lor, exprimînd în acest 
fel sentimentele nutrite de între
gul popor cehoslovac față de po
porul frate român.

„La revedere, dragi prieteni 
români, transmiteți salutul nostru 
oamenilor muncii din România 
frățească"'. Cu această urare 
muncitorii de la „Avia" se des
part de înalțil oaspeți, cu convin
gerea că această zi a înscris o 
nouă filă în letopisețul unei stră
vechi prietenii, căreia socialismul 
i-a deschis noi perspective, con- 
ferindu-i trăinicia indestructibilă, 
determinată de țeluri și aspirații 
comune.

tului de la Varșovia, România 
acorda o mare atenție bunei 
pregătiri și înzestrări a forțe
lor sale armate, colaborării a- 
cestora cu armatele celorlal
te țări participante la tratat.

Poporul nostru își afirmă în 
mod ferm solidaritatea deplină 
cu lupta eroică a poporului 
vietnamez, acordîndu-i sprijin 
și ajutor politic, moral și ma
terial. Cerem cu toată hotărî
rea încetarea bombardamente
lor asupra Republicii Demo
crate Vietnam, curmarea defi
nitivă a agresiuni, respectarea 
dreptului poporului vietnamez 
de a-și hotărî singur soarta.

Profund atașată cauzei liber
tății popoarelor, țara noastră 
sprijină cu adîncă simpatie și 
spirit de solidaritate, lupta lor 
de eliberare națională, împo
triva dominației imperialiste, 
pentru cucerirea și consolida
rea independenței.

Astăzi răspunderea pentru 
asigurarea păcii mondiale re
vine tuturor statelor, indife
rent de mărimea și potențialul 
lor, deoarece toate popoarele 
sînt interesate în crearea con
dițiilor pentru continua lor 
propășire și dezvoltare. Aceas
tă responsabilitate comună a 
popoarelor pentru destinele 
omenirii își găsește expresia 
în rolul crescînd al țărilor 
mici și mijlocii, în soluționa
rea problemelor majore ale 
păcii și, securității internațio
nale.

Ca țară europeană, RorAânia 
activează pentru dezvoltarea 
relațiilor între toate statele 
continentului, pentru asigura
rea unui climat de înțelegere 
și securitate. Ne pronunțăm 
pentru lichidarea rămășițelor 
celui de-al doilea război mon
dial, inclusiv pentru declara
rea Dictatului de la Miinchen 
nul și neavenit din chiar mo
mentul nașterii sale. Una din 
condițiile esențiale ale secu
rității europene este aborda
rea realistă a schimbărilor 
postbelice, asigurarea inviola
bilității granițelor existente, 
inclusiv a frontierei Oder- 
Neisse și recunoașterea exis
tenței celor două state ger
mane : Republica Democrată 
Germană — stat socialist prie
ten și aliat — șl RepuMTca 
Federală a Germaniei. înre- 
zolvarea problemelor majore 
ale contemporaneității se im
pune tot mai evident rolul ță
rilor socialiste, al partidelor 
comuniste și muncitorești.

O condiție fundamentală 
pentru consolidarea unității 
țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste este respectarea in
dependenței fiecărui partid de 
a-și elabora de sine stătător 
politica sa, în conformitate cu 
cerințele legilor generale ale 
revoluției și construcției so
cialiste, șî potrivit condițiilor 
și particularităților proprii 
ale țării respective.

După părerea noastră, atunci 
cînd apar deosebiri de păreri 
într-o problemă sau alta, a- 
cestea trebuie rezolvate prin 
discuții tovărășești, cu răbdare 
și înțelegere, de la partid la 
partid, de la conducere la 
conducere, în spirit construc
tiv. dîndu-se ascultare glasu
lui rațiunii, intereselor po
poarelor țărilor socialiste.

Atunci cînd se merge pe a- 
ceastă cale, cînd se manifestă 
înțelegere și respect față de 
pozițiile și interesele fiecăreia 
dintre părți, se poate ajunge 
la eliminarea încordării, la 
îmbunătățirea raporturilor 
dintre partide — acordurile la 
care s-a ajuns în urma în.tîl- 
nirilor de la Cierna nad Tisou 
și Bratislava constituind o 
confirmare în această privință.

în prezent, cînd în mișcarea 
comunistă și în relațiile din
tre țările socialiste s-au acu
mulat at.îtea divergențe, con
siderăm esențial — ca una din 
cele mai arzătoare cerințe — 
să nu se întreprindă nimic ce 
ar adăuga noi elemente de 
tensiune, nimic ce ar putea 
spori încordarea, să se facă 
totul pentru a se ajunge la în
țelegere, pentru unitate și co
laborare.

Sîntem încredințați că întîl- 
nirile cu conducătorii partidu
lui și statului cehoslovac, în
țelegerile la care s-a ajuns vor 
contribui la întărirea priete
niei, la dezvoltarea colaborării 
dintre partidele și țările socia
liste, vor aduce o contribuție 
constructivă la unitatea țărilor 
socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești, la întări
rea forțelor socialismului și 
asigurării păcii în lume.

în încheiere permiteți-mi, 
dragi tovarăși, să vă mulțu
mesc încă o dată pentru căl
dura sentimentelor cu care 
ne-ați primit și să vâ adresez 
urarea fierbinte de a obține 
noi mari succese în acti
vitatea dumneavoastră, în în
florirea Cehoslovaciei socialiste 
și asigurarea păcii. Vă doresc 
din toată inima multă să
nătate și fericire dum
neavoastră și familiilor dum
neavoastră !
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J Interviu acordat de tovarășul
5

NICOLAE CEAUSESCU

televiziunii din Fraga
Răspunzând invitației tele

viziunii din Praga, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat, 
vineri seara, următorul in
terviu :

întrebare: In cadrul confe
rinței de presă de astăzi v-au 
fost puse multe întrebări, așa 
că nu o să mai insistăm. Vi
zita dv. în Cehoslovacia se a- 
propie de sfîrșit. In legătură 
cu aceasta, aș vrea să întreb 
cum apreciați dv. această vi
zită în Cehoslovacia sau, cu 
alte cuvinte, cum v-a plăcut 
la noi ?

Răspuns : Așa cum am mai 
spus și la întîlnirea de astăzi 
cu oamenii muncii, vizita de
legației române in Cehoslova
cia a constituit o manifestare 
a prieteniei și solidarității fră
țești dintre partidele și po
poarele noastre. Am putut să 
constatăm cu satisfacție în

CONFERINȚA DE PRESĂ 

A TOVARĂȘULUI

. NICOLAE CEAUȘESCU
PRAGA. — Trimisul special 

R. CĂPLESCU, transmite :
La Hradul din Praga a avut 

loc vineri după amiază o confe
rință de presă cu prilejul vizi
tei în Cehoslovacia a delegației 
de partid și de stat condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Răspunzînd la o întrebare cu 
privire la principiile esențiale 
în relațiile dintre state
le socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : ■ Principiile 
care stau la baza' colaborării 
dintre țările socialiste pornesc 
de al baza comună a marxism 
leninismului și a internaționa
lismului proletar, a egalității de
pline în drepturi, respectării su
veranității, independentei na
ționale. într-ajutorării și avan
tajului reciproc. Acestea, în co- 
3un, constituie baza dezvoltării

Kaborării trainice între tarile 
socialiste. Apreciem, că colabo
rarea între țările socialiste în 
cadrul C.A.E.R. reprezintă o 
bază bună pentru dezvoltarea 
fiecărei țări socialiste, pentru 
ca fiecare dintre tarile membre 
ale C.A.E.R. să realizeze dezvol-’ 
tarea economică și socială con
form condițiilor sale și intere
selor naționale ale acestei țări 
și în același timp corespunzător 
intereselor generale ale tarilor 
socialiste.

Apreciem, de asemenea, că co
laborarea în cadrul Tratatului 
de la Varșovia corespunde inte
reselor tuturor țărilor socialis
te. Atît timp cît va exista Pac
tul Atlanticului de nord, această 
colaborare din cadrul Tratatului 
de la Varșovia o vom dezvolta.

La o altă întrebare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a răspuns : 
Colaborarea între partidele co
muniste trebuie să pornească de 
la concepția științifică despre 
dezvoltarea societății omenești, 
de la analiza dezvoltării vie
ții sociale pe baza materia
lismului dialectic și istorie, 
care constituie baza filozofiei 
marxism-leninismului. Ceea ce 
trebuie făcut în viitor constă în 
a analiza dezvoltarea epocii 
contemporane pe baza concepți
ei materialist-dialectice și isto
rice, nu pe bază de citate, ci pe 
baza studierii condițiilor în so
cietatea actuală din epoca în 
care trăim noi și de a trage 
concluzii practice pentru activi
tatea de transformare a socie
tății.

La întrebarea dacă P.C.R. ar 
participa Ia o întîlnire în trei, 
secretarul general al C.C. al 
P.C.R. a răspuns :

In Europa există nouă state 
socialiste, care au aceeași con
cepție despre dezvoltarea rela
țiilor dintre ele. Există anumite 
deosebiri în ce privește felul în 
care să se înfăptuiască mai bine 
aceste principii. România nu este 
partizana unei consfătuiri în trei 
sau în patru, considerînd că ela
borarea și precizarea în practică 
a principiilor relațiilor dintre 
toate țările socialiste din Europa, 
trebuie să fie rezultatul activi
tății comune a tuturor acestor 
state.

Solicitat să facă o apreciere 
asupra desfășurării convorbirilor 
cu conducătorii Cehoslovaciei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus : Am venit în Cehoslovacia 
animat de cele mai sincere sen
timente de prietenie și solidari
tate cu Partidul Comunist si cu 
poporul cehoslovac. Discuțiile a- 
vute cu conducerea de partid și 
de stat din Cehoslovacia au evi
dențiat unitatea de "vederi asu
pra tuturor problemelor privind 
dezvoltarea colaborării dintre 
partidele și țările noastre, pri
vind colaborarea internațională. 
Apreciem că aceste convorbiri 
au contribuit la dezvoltarea re
lațiilor dintre partidele și sta
tele noastre și la unitatea țărilor 
socialiste în general.

Următoarea întrebare s-a re
ferit la întărirea colaborării în
tre statele membre ale Tratatu
lui de la Varșovia. In cuvînta- 
rea pe care am ținut-o în aju
nul venirii mele în Cehoslova
cia — a răspuns tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — am expus 
punctul de vedere al P.C.R. în 
această problemă. Considerăm 
că trebuie să acționăm în asa fel 
îneît fiecare armată a fiecă
rei țări socialiste să devină 
cît mai puternică și să fie în 
stare, dacă va fi nevoie vreo
dată să acționeze cu întreaga 
ga capacitate de luptă, deși 

crederea. aș putea spune una
nimă, a poporului muncitor 
din Praga în politica Parti
dului Comunist din Cehoslo
vacia, în conducerea sa.

întrebare : Cum ați apreciat 
primirea ce vi s-a făcut în 
Cehoslovacia ?

Răspuns : Primirea făcută 
de oamenii muncii a fost deo
sebit de călduroasă. Noi ve
dem în aceasta o expresie a 
relațiilor tradiționale de prie
tenie dintre popoarele noas
tre, o manifestare a solidari
tății lor in lupta pentru so
cialism și pentru pace.

întrebare: Presa noastră a 
subliniat că dv., tovarășe pre
ședinte, sînteți un prieten sin
cer al Cehoslovaciei. Televi
ziunea are multe milioane de 
spectatori. Dacă ați dori să le 
spuneți ceva cu privire la în
cheierea vizitei.

noi, știți bine, luptăm pentru 
pace și am dori să nu ajungem 
să folosim armata.

Unul dintre ziariști afirmînd 
că Partidul Comunist Român și 
statul român sînt singurele care 
întrețin relații bune cu toate 
partidele comuniste din Europa 
și din lume a întrebat : Cum reu
șește să realizeze aceasta ?

Tovarășul Ceaușescu a răs
puns : Să știți că nu există nici 
un secret. P.C.R. pornește de la 
faptul că între comuniști tre
buie să existe relații de colabo
rare. că nici un partid nu tre
buie să se amestece în treburile 
altor partide și că problemele 
asupra cărora sînt puncte de ve
dere deosebite trebuie lămurite 
pe baza discuțiilor tovărășești, 
acționînd în comun pentru a se 
ajunge la concluzii comune. Pe 
această cale, putem asigura uni
tatea de luptă nu numai a comu
niștilor, ci și a tuturor forțelor 
antiimperialiste.

întrebarea „Considerați că o 
țară socialistă mică sau mare 
poate să primească credite de la 
o țară nesocialistă, dacă aces
tea sînt acordate fără condiții 
politice fără să-și piardă carac
terul său socialist ? a primit 
următorul răspuns : România 
nu a fost în situația să primeas
că credite pînă acum. Cred însă 
că nu este o incompatibilitate în
tre a fi un stat socialist și a 
folosi o anumită modalitate eco
nomică uzitată de regulă în re
lațiile internaționale — creditul, 
fără condiții politice sau de altă 
natură. în definitiv, dacă avem 
relații economice — creditul este 
și el un mijloc de activitate eco
nomică. Banul este tot o marfă 
ca oricare alta. Folosirea cre
ditului în relațiile economice in
ternaționale. este independentă 
de mărimea unei țări.

Răspunzînd la întrebarea pri
vind tratativele bilaterale din
tre România și Cehoslovacia, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus : Considerăm ca tratativele 
bilaterale reprezintă mijlocul cel 
mai bun pentru clarificarea pro
blemelor privind dezvoltarea 
colaborării între tarile socialiste. 
Am constatat că acest punct de 
vedere este împărtășit și de con
ducătorii de partid și de stat din 
Cehoslovacia..

Ați exprimat simpatia dv. 
față de procesul care se desfă
șoară în Cehoslovacia — a spus 
un gazetar cehoslovac. Consi
derați că fenomene antisocia- 
liste au început să-și intensifice 
activitatea în Cehoslovacia ?

Răspuns : Cred că dv. cunoaș
teți mai bine situația din Ceho
slovacia. Din discuțiile cu con
ducătorii partidului și statului 
cehoslovac. din ceea ce ați 
scris chiar dv. în presă a reie
șit că unele manifestări antiso- 
cialiste au existat. La ele s-a 
referit de altfel în cuvîntul său 
tovarășul Dubcek la întîlnirea 
pe care am avut-o. Noi apre
ciem însă că esențialul este 
faptul că acestea nu sînt decît 
manifestări izolate. că ele nu 
pot pune în pericol cuceririle 
socialiste ale poporului ceho
slovac. că poporul cehoslovac, 
în frunte cu partidul său co
munist este capabil și conduce 
ferm întregul proces de înnoire 
în Cehoslovacia. De aceea noi 
avem deplină încredere în po
porul Cehoslovac și partidul 
său comunist.

La întrebarea dacă P.C.R. va 
participa la consfătuirea din no
iembrie a partidelor comuniste 
și muncitorești care va avea loc 
la Moscova, a fost dat următo
rul răspuns : îmi cereți să vă 
spun un lucru asupra căruia 
P.C.R. încă nu a hotărît. Noi 
considerăm că consfătuirile in
ternaționale ale partidelor co
muniste își au importanța lor în 
măsura în care contribuie la în
tărirea unității, la unirea tu
turor forțelor antiimperialiste. 
Pornind de la aceste consideren
te, vom stabili și poziția noas
tră — dacă vom participa sau 
nu la consfătuire. Participăm 
însă la pregătirile ce se fac.

Remarcînd că P.C.R. nu a par
ticipat la întîlnirea de la Bra
tislava, un ziarist a întrebat : 
Ar fi dispus P.C.R. să-și pună 
semnătura pe declarația celor 
șase partide comuniste și mun
citorești de la Bratislava ? To
varășul Nicolae Ceaușescu a răs
puns : Considerăm pozitiv fap

Răspuns: In primul rînd. 
vreau să mulțumesc presei 
cehoslovace pentru această a- 
firmație. Tin să declar câ. de 
fapt, eu nu fac altceva decît 
să exprim sentimentele de 
prietenie ale poporului român, 
încerc să fiu la înălțimea a- 
cestor sentimente pe care po
porul român le nutrește față 
de poporul cehoslovac.

Aș dori să folosesc acest 
prilej pentru a ura din toată 
inima poporului frate ceho
slovac succese tot mai nrari 
în munca pentru dezvoltarea 
patriei sa’c. pentru făurirea 
vieții noi. corespunzătoare 
condițiilor economice, sociale, 
istorice din Cehoslovacia, sâ 
urez ca prietenia dintre parti
dele și popoarele noastre să se 
dezvolte continuu, ca aceasta 
să contribuie la întărirea 
prieteniei și colaborării între 
toate țările socialiste.

tul câ la întîlnirea de la Cierna 
nad Tisou și Bratislava s-a a- 
juns la hotărîrea comună de 
încetare a polemicii și de a se 
păși pe calea normalizării rela
țiilor și întăririi unității între 
partidele care au participat la 
această întîlnire. Deci conside
răm pozitive rezultatele obți
nute. Noi însă nu obișnuim să 
punem semnătura pe documente 
la elaborarea cărora n-am luat 
parte.

Subliniind că România este 
singurul stat membru al Trata
tului de la Varșovia care nu a 
rupt relațiile diplomatice cu 
Israelul, un ziarist a întrebat ce 
a determinat România să men
țină relațiile diplomatice cu a- 
cest stat. In răspunsul său con
ducătorul delegației române a 
spus : Noi considerăm că stabi
lirea sau ruperea relațiilor în
tre state sînt probleme deosebit 
de importante, care au un rol 
însemnat în îmbunătățirea cli
matului internațional, în asigu
rarea păcii. Pentru a rupe rela
țiile diplomatice trebuie să in
tervină stări de lucruri care să 
determine statele în cauză să 
procedeze astfel. Dacă am acțio
na după sentimente, atunci ar 
fi multe motive de a nu avea 
relații cu diverse state. Dar a- 
ceasta nu ar servi cauzei păcii 
și colaborării între popoare.

Un ziarist a întrebat care au 
fost motivele ce au condus 
P.C.R. și guvernul român la re
ducerea duratei serviciului mi
litar ?

Răspuns : îmi cereți să divulg 
secrete militare ! (animație în 
sală). Noi am considerat că este 
suficient termenul pe care l-am 
stabilit pentru a asigura o bună 
pregătire a tineretului nostru.

Referindn-se la faptul că 
România a stabilit relații diplo
matice cu R.F.G„ unul din âa- 
riști a întrebat care este expe
riența României in contactele 
sale cu Occidentul ?

Răspuns ; Exact care sînt ex
periențele dv. cu celelalte state 
din Occident și cu S.U.A. : o 
colaborare intre țări pe baza 
respectului independenței națio
nale a neamestecului în trebu
rile interne, care să ducă la re
zolvarea problemelor vieții in
ternaționale.

La întrebarea : Nu credeți că 
ar fi bine ca în cadrul Tratate- i 
lui de la Varșovia să se lămu
rească cind este necesar să se 
vină in ajutorul unei țări, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a spus : 
Tratatul este foarte clar in a- 
ccastă privință și nu este nevoie | 
de nici o lămurire. El este creat 1 
pentru a face față unui atac din 
afară al unei țări imperialiste ! 
împotriva unui stat membru al I 
tratatului.

Consider — a răspuns apoi se
cretarul general al C.C. al 
P.C.R., unei întrebări — câ ten
dințele în Europa în rîndul sta- , 
telor, sau mai bine zis al opiniei ; 
publice din toate statele, merg i 
în direcția găsirii căilor de sta- I 
bilire a securității, de colabora- : 
re pașnică între popoare și că 
noi trebuie să acționăm pentru 
a încuraja și a sprijini tendin
țele acestea.

Răspunzînd la o întrebare re
feritoare la evoluția de după 
ianuarie în Cehoslovacia, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a spus: 
Ceea ce ne-a atras atenția este 
preocuparea P.C. din Ceho
slovacia pentru lichidarea unor 
stări de lucruri negative din 
trecut, pentru a asigura perfec
ționarea și bunul mers al socia
lismului în Cehoslovacia.

In încheierea conferinței 
de presă, tovarășul Nicolae | 
Ceaușescu. adresîndu-se ziariș
tilor cehoslovaci a spus :

— Aș don să mulțumesc pro- | 
sei cehoslovace pentru felul în ( 
care a oglindit în aceste zile și I 
în ultimul timp relațiile de j 
prietenie dintre popoarele și : 
partidele noastre. Apreciez că, ■ 
prin aceasta, presa își îndepli- ■ 
neste una din obligațiile sale 
primordiale — aceea de a ac
ționa întotdeauna în direcția ! 
dezvoltării colaborării priete
nești între statele socialiste, în
tre popoare în general. Aș dori 
să transmit, prin intermediul 
presei dv. cele mai bune urări 
de progre?. de fericire popoare
lor Cehoslovaciei.

ÎNCHEIEREA

CONVORBIRILOR

OFICIALE

PRAGA 16 (Agerpres). — 
La Hradul din Praga s-au în
cheiat vineri la prinz convor
birile oficiale dintre delegați
ile de paitid și de stat ale Re
publicii Socialiste România și 
Republicii Socialiste Ceho
slovace.

La convorbiri, din partea 
română au participat tovară
șii : Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de 
Stat, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Apostol, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu- 

1 lui Permanent al C.C. al P.C.R . 
președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Exe
cutiv. al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat. 
Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Stoi
ca, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., membru al Consiliului 
de Stat, Corneli □ Mănesctf, 
membru al C.C. al P.C.R., 
ministru] afacerilor externe. 
Ion Obradovici, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Praga.

Din partea cehoslovacă la 
convorbiri au participat tova
rășii : Lud vi k Svoboda, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Alexander Dub
cek, prim-secretar al C.C. al 
P.C.C., Oldrich Cernik, mem
bru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C. și președintele guver
nului cehoslovac, Frantisek 
Kriegel, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.C. și președin
tele C.C. al Frontului Național, 
Ondrei Klokocz, membru al 
C.C. al P.C.C., membru al pre
zidiului C.C. al P.C. din Slova
cia și președintele Consiliului 
Național Slovac, Cestmir Ci- 
sar, secretar al C.C. al P.C.C. 
și președintele Consiliului Na
țional ceh. Jiri Hajek, minis
trul afacerilor externe, Bohtis- 
lav Kucera președintele Par
tidului socialist din Cehoslo
vacia, Antonin Pospisil, pre
ședintele Partidului Popular, 
Karel Kurka, ambasadorul Re
publicii Socialiste Cehoslovace 
la București.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialita
te. prietenie și înțelegere re
ciprocă.

PRIMIRI LA

DELEGAȚIA

ROMÂNĂ

PRAGA 16 (Agerpres). — In 
cursul după-amiezii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
membri ai delegației de partid 
și de stat ai Republicii Socia
liste România au primit vizita 
unei delegații a Uniunii ceho
slovace a luptătorilor antifas
ciști.

Președintele Uniunii, Frantisek 
Blaha, a predat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj în 
care este evocată îndelungata 
tradiție de luptă comună a po
poarelor României și Cehoslova
ciei împotriva asupririi sociale și 
naționale, pentru libertate, lupta 
antifascistă comună. Mesajul 
exprimă dorința dezvoltării mai 
departe a relațiilor de colaborate 
și cooperare socialistă între cele 
doua țări frățești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu I 
mulțumind pentru caldele apre
cieri la adresa României socialis
te. a Partidului Comunist Român 
și a poporului nostru, a subliniat 
puternicele sentimente de soli
daritate ale comuniștilor români, 
ale întregului popor față de co
muniștii cehoslovaci si popoarele 
Cehoslovaciei socialiste.

Membrii delegației române au 
primit de asemenea, o delegație 
a Asociației de prietenie cebo- 
slovaco-române.

Președintele Comitetului de 
organizare al Asociației, J. Ma- 
curek. a înmînat delegației noas
tre un mesaj de prietenie și fo
tocopii ale unor documente pri
vitoare la scurta prezență și acti
vitate a lui Mihai Viteaza la 
Praga și un studiu despre regi
mentul armatei române care a 
staționat pe teritoriul Cehoslova
ciei în anul 1918.

Mulțumind pentru cuvintele de 
salut rostite și pentru darul oferit, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat largile posibilități ale 
dezvoltării colaborării și priete
niei dintre România și Ceho
slovacia în folosul ambelor po
poare.

SEMNAREA TRATATULUI
Cuvîntul tovarășului 
LUDVIK SVOBODA

Stimate tovarășe președinte 
al Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

Scumpi prieteni români.

Tovarășe și tovarăși.

Prin semnarea noului tratat 
de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală dintre Repu
blica Socialistă Cehoslovacă și 
Republica Socialistă România 
am pus bazele dezvoltării re
lațiilor dintre cele două state 
socialiste ale noastre pentru 
următoarele două decenii.

In felul acesta am îndeplinit 
voința popoarelor țărilor noas
tre de a trăi în pace, de a se 
ajuta reciproc și de a colabora 
strîns în toate domeniile vie
ții sociale.

Acest nou tratat de alianță 
al nostru reia o tradiție înde
lungată a relațiilor de priete
nie dintre popoarele Ceho
slovaciei și României ale cărei 
rădăcini se pierd în trecutul 
îndepărtat.

Solidaritatea și colaborarea 
popoarelor celor două țări în 
lupta împotriva fascismului, 
solidaritate care s-a ’ născut 
încă în anii antebelici, a fost 
pecetluită prin lupta comună 
pentru libertate și indepen
dență națională. Dăm o înaltă 
apreciere participării luptăto
rilor români la insurecția ar
mată din Slovacia și la elibe
rarea patriei noastre. Un con
ținut nou și mult mai profund 
au căpătat relațiile noastre în 
perioada transformărilor re
voluționare din cele două țări 
ale noastre.

Nu de mult am sărbătorit 
împreună cea de-a XX-a ani
versare a încheierii primului 
nostru tratat de alianță de 
după război. în decursul aces
tor ani, forțele progresiste ale 
popoarelor noastre au pus, sub 
conducerea partidelor comu
niste, baze solide ale dezvol
tării socialiste interne în ță
rile lor și au creat garanțiile 
necesare pentru securitatea 
lor internațională.

Tocmai în acest sens — așa 
cum am constatat de comun 
acord în convorbirile noastre 
— tratatul de alianță ceho- 
slovaco-român de după război 
a jucat un rol pozitiv și activ 
de o deosebită importanță.

Astăzi putem declara eu 
toată răspunderea că în acești 
ani s-a dezvoltat larg și fruc
tuos o colaborare reciproc a- 
vantajoasă între țările noastre 
în domeniul politic, economic, 
cultural și tehnico-științific, 
s-au lărgit relațiile directe în
tre popoarele noastre, s-au în
tărit relațiile de prietenie.

Acestea sînt rezultate bune 
și folositoare care ne umplu 
de bucurie. Condițiile deo
sebite ale evoluției actuale cer 
însă ca și colaborarea noastră 
să se perfecționeze tn conti
nuare, să se ridice la un nivel 
nou superior. în special în do
meniul economic și în sectorul 
dezvoltării tehnico-științifice 
această necesitate este deose
bit de arzătoare.

Noul tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală 
pe care tocmai l-am semnat dă 
acestor perspective un conți
nut real în noile condiții ale 
situației actuale internaționale. 
El îmbogățește relațiile noas
tre cu noi elemente care reies 
din nivelul la care s-a ajuns 
tn construirea socialismului în 
cele două țări și stabilește 
principiile dezvoltării lor în 
continuare.

Sîntem ferm convinși că 
Tratatul va servi intereselor 
popoarelor noastre și va fi 
concomitent o contribuție co
mună la întărirea în conti
nuare a forței și unității în
tregii comunități a țărilor so
cialiste.

In tratat ne-am exprimat 
poziția față de problemele ac
tuale ale evoluției europene și 
mondiale, ne-am exprimat ho
tărî re a de a contribui în mod 
eficient Ia întărirea păcii și 
securității între popoare.

Popoarele Cehoslovaciei vor 
să trăiască în pace și priete
nie cu toate țările, vor să dez
volte cu ele o colaborare re
ciproc avantajoasă și pe bază 
de egalitate în drepturi. Efortu
rile noastre de pace le sprijinim 
pe garanțiile sigure ale secu
rității Republicii noastre so
cialiste consfințite în alianța 
noastră cu Uniunea Sovietică 
și celelalte state membre ale 
Tratatului de la Varșovia.

Noul tratat de alianță ceho 
slovaco-romăn reprezintă un 
pas comun al nostru spre dez
voltarea fructuoasă în conti
nuare a acestor alianțe în in

Dejun oferit de tovarășul 
ALEXANDER DUBCEK

PRAGA 16 (Agerpres). — 
Alexander Dubcek, prim se
cretar aJ C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, a 
oferit vineri un dejun, la Hra
dul din Praga, în onoarea se
cretarului general al C.C. al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

Au luat parte membrii celor 
două delegații, reprezentanți 
de frunte ai vieții politice din 

teresul păcii și securității tu
turor popoarelor, în primul 
rind din Europa.

Poziția noastră geografică 
în însăși inima acestui conti
nent determină interesul nos
tru sincer și constructiv de 
normalizare a raporturilor în 
Europa pe baza recunoașterii 
generale a realităților postbe
lice, cît și interesul pentru 
dezvoltarea unei colaborări e- 
ficiente între toate statele eu
ropene. In acest sens vrem să 
acționăm activ, salutăm fie
care inițiativă pozitivă și ra
țională și vrem să sprijinim 
toate tendințele și forțele con
structive care luptă pentru 
pace.

Atîta timp însă cît pacea 
este amenințată din partea 
imperialismului, atîta timp cît 
există forțe militariste și re- 
vanșiste în Germania vestică 
vecină și care prezintă cunos
cutele lor planuri și pretenții 
și atîta timp cît nu va fi creat 
un sistem eficace de securitate 
colectivă în Europa — trebuie, 
în interesul popoarelor noas
tre, să întărim capacitatea de 
apărare a țării, să ne îngrijim 
ca alianța de apărare a state
lor membre ale Tratatului de 
la Varșovia să fie din toate 
punctele de vedere la înălți
mea sarcinilor și necesităților 
situației actuale.

Experiența istorică proprie 
ne oferă în acest sens sufi
ciente învățăminte.

O mare importanță pozitivă 
a noului tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
cu Republica Socialistă Româ
nia o vedem în faptul că el 
creează o bază sigură pentru 
dezvoltarea în continuare a 
relațiilor noastre reciproce.

în timpul tratativelor — și 
acest lucru aș vrea să-I subli
niez în mod deosebit — s-a 
manifestat voința bilaterală, 
comună de a dezvolta relațiile 
de prietenie și colaborare reci
proc avantajoasă dintre Repu
blica noastră și Republica So
cialistă România pe baza res
pectului reciproc, egalității în 
drepturi, respectării suverani
tății de stat și a solidarității 
internaționaliste. Salutăm a- 
ceastă evoluție și îi oferim în
tregul sprijin în spiritul ce
lor mai bune tradiții de prie
tenie care leagă popoarele ță
rilor noastre.

Prietenia noastră și-a găsit 
exprimarea și în ultimele săp- 
tămîni în manifestările spon
tane de încredere și simpatie 
pe care Cehoslovacia le-a pri
mit din partea țării dum- 
nevoastră.

Apreciem foarte mult acest 
sprijin din partea Partidului 
Comunist Român, a guvernu
lui și a întregului popor ro
mân. îl apreciem ca o mărtu
rie a solidarității și bunăvoin
ței de a înțelege conținutul 
profund socialist al evoluției 
actuale de la noi.

Procesul de renaștere din 
Cehoslovacia este expresia u- 
nor necesități stringente a pa
triei noastre socialiste și a 
voinței popoarelor ei. Tocmai 
de aceea el se desfășoară prin- 
tr-o activitate nemaiîntîlnită 
a poporului și a manifestări
lor patriotismului creator. 
Procesul duce la întărirea re
publicii noastre, a bazelor sale 
socialiste, la aprofundarea ro
lului conducător al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia; 
este îndreptat spre întărirea 
unității tuturor țărilor socia
liste și a alianței noastre cu 
ele. Toate acestea sînt demon
strate de rezultatele serioase 
pe care Ie-a adus procesul și 
sînt convins că el va aduce și 
altele. Este vorba de o demo
cratizare a vieții noastre, de 
organizarea justă a statului 
nostru în forma unei federații, 
de măsuri economice noi și 
sănătoase.

Acestea sînt și rezultatele u- 
nor tratative reușite ale noas
tre cu țările socialiste.

Scumpi prieteni români.
Permiteți-mi în încheierea 

acestei solemnități, cînd prin 
semnarea noului tratat am ci
mentat din nou relațiile noas
tre de prietenie și alianță, să 
vă exprim dumnevoastră, re
prezentanților poporului ro
mân frățesc, dorința cea mai 
sinceră ca republica dv. socia
listă să înflorească în conti
nuare, să aveți multe succese 
în opera dv. de construire 
socialistă a țării și de întărire 
a autorității sale internațio
nale. Din toată inima urăm 
poporului român, prietenului 
și aliatului nostru, fericire, 
bunăstare și realizarea tuturor 
aspirațiilor lui.

Cehoslovacia. In timpul deju
nului, care a decurs într-o at
mosferă deosebit de caldă, 
cordială, tovarășii Alexander 
Dubcek și Nicolae Ceaușescu 
au toastat pentru succesul în 
munca de construire a socia
lismului în cele două țâri fră
țești. pentru colaborarea și 
prietenia dintre ele în toate 
domeniile de activitate, pen
tru partidele comuniste și gu
vernele român și cehoslovac.

Cuvîntul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU
Stimate tovarășe președinte 

al Republicii Socialiste Ceho
slovace, Svoboda,

Stimate tovarășe Dubcek, 
Stimate tovarășe Cernik, 
Dragi tovarăși, prieteni,

îngăduiți-mi să exprim, în 
cadrul acestei solemnități, pro
funda noastră satisfacție că, 
reînnoind Tratatul de priete
nie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și 
Cehoslovacia, înscriem o nouă 
pagină în cronica relațiilor .de 
trainică solidaritate frățească 
dintre popoarele noastre. Noul 
Tratat ține seama de realizări
le pe care cele două țări 
le-au obținut în făurirea 
noii orînduiri sociale, de sta
diul și perspectivele dezvoltă
rii eolaborării reciproce în toa
te domeniile, de caracteristici
le actuale ale situației în Eu
ropa și în lume.

Forța tratatului pe care l-am 
semnat rezidă în legăturile is
torice dintre poporul român și 
popoarele Cehoslovaciei, în 
comunitatea de orînduire și 
de țeluri, în voința celor două 
țări de a merge înainte, umăr 
la umăr, împreună cu celelalte 
state socialiste, în lupta pen
tru socialism și pace. Ne este 
deosebit de plăcut să evocăm 
cu acest prilej îndelungata și 
bogata tradiție a prieteniei ro- 
mâno-cehoslovace, făurită în 
lupta pentru apărarea ființei 
naționale a popoarelor noas
tre, pentru înfăptuirea înalte
lor lor aspirații de libertate și 
neatîrnare.

Forțele revoluționare, parti
dele comuniste din cele două 
țări, ău fost dintotdeauna soli
dare în lupta împotriva reae- 
țiunii și exploatării și-au a- 
cordat sprijin și ajutor. Actul 
de trădare de la Miinchen a 
fost întîmpinat cu puternice 
manifestări de protest din 
partea maselor muncitoare, a 
întregii opinii progresiste din 
România. Prietenia și alianța 
româno-cehoslovace au fost 
pecetluite prin jertfele de sin
ge ale armatei române și de-, 
tașamentelor de partizani cehi 
și slovaci care împreună cu 
Armata Sovietică, au luptat>6- 
roic pentru izgonirea cotropi
torilor hitlerișți si înfrîngerea 
fascismului.

Avînd rădăcini adinei în 
trecutul istoric, ridicate pe o 
treaptă superioară în condiți
ile construirii socialismului, 
relațiile româno-cehoslovace — 
întemeiate pe principiile inter
naționalismului socialist și ale 
întrajutorării tovărășești, pe 
respectarea independenței și 
suveranității naționale, a ega
lității în drepturi și neames
tecului în treburile interne — 
s-au dezvoltat continuu în ca
drul favorabil creat de Trata
tul de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală încheiat în 
urmă cu 20 de ani.

Dezvoltarea construcției so
cialiste în România și Ceho
slovacia amplifică posibilită
țile de colaborare bilaterală, a 
căror expresie o constituie pre
vederile noului Tratat de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală, pe care i-am semnat 
astăzi. Există toate premisele 
ca aceste posibilități să se 
materializeze în lărgirea con
tinuă a schimburilor comer
ciale, în dezvoltarea cooperă
rii în domeniul industriei și 
agriculturii, al culturii și ști
inței — în forme cît mai va
riate, reciproc avantajoase.

Consfințind hotărîrea noas-, 
tră fermă de a întări prietenia 
și alianța frățească româno- 
cehoslovacă, cooperarea multi
laterală în folosul ambelor 
țări, noul tratat constituie tot
odată un legămînt tovărășesc 
de unire a eforturilor și con
tribuției noastre la cauza uni
tății și coeziunii țărilor socia
liste.

După cum se prevede și în 
Tratat, țările noastre vor de
pune eforturi pentru dezvolta
rea relațiilor de prietenie între 
toate statele socialiste, pentru 
întărirea unității lor, în inte
resul socialismului și păcii.

Profund atașată cauzei pă
cii și cooperării internaționale, 
România dezvoltă relații de 
bună înțelegere cu toate sta
tele, indiferent de orînduirea 
lor socială. Viața arată câ îm
bunătățirea climatului inter
național, așezarea raporturilor 
dintre state pe fundamentul 
principiilor independenței, e- 
galității, respectului și avan

Recepție oferită de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te Româpia, conducătorul de
legației de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România, 
a oferit vineri seara, în saioa- 
nele Palatului Cernin din 
Praga, o recepție în cinstea 
președintelui Republicii Socia
liste Cehoslovace, Ludvik Svo

tajului reciproc, reprezintă o 
condiție. esențială a eliminării 
surselor de tensiune și conflic
te. a realizării securității po
poarelor. Tratatul de priete
nie. colaborare și asistență mu
tuală, semnat astăzi, reafirmă 
hotărîrea țărilor noastre de 
a-și aduce și în viitor contri
buția la asigurarea păcii și 
securității, la soluționarea paș
nică a problemelor internațio
nale litigioase, la înfăptuirea 
dezarmării generale. El dă 
glas voinței celor două țări de 
a continua eforturile pentru 
lichidarea definitivă a colonia
lismului și neocolonialismului, 
pentru crearea condițiilor ca 
fiecare popor să-și poată exer
cita. efectiv și deplin dreptul 
sacru de a decide în mod su
veran asupra destinelor și căi
lor dezvoltării sale.

Desfășurarea evenimentelor 
internaționale relevă existența 
unor posibilități favorabile 
pentru intensificarea acțiuni
lor îndreptate spre realizarea 
unui climat de colaborare și 
securitate pe continentul nos
tru. Devine tot mai clar că 
pentru înfăptuirea acestui de
ziderat major este necesar să 
se pornească de la realitățile 
concrete apărute pe continen
tul nostru în perioada post
belică, de la existența celor 
două state germane — Repu
blica Democrată Germană, 
țară socialistă frățească, și Re
publica Federală a Germaniei 
— de la recunoașterea grani
țelor stabilite după încheierea 
războiului, inclusiv a frontie
rei Oder-Neisse.

Țara noastră se pronunță 
hotărît pentru lichidarea rezi
duurilor celui de-al doilea răz
boi mondial și consideră dic
tatul de la Miinchen din 1938. 
impus prin folosirea forței îm
potriva Cehoslovaciei și prin 
încălcarea grosolană a dreptu
lui internațional, nul și nea
venit chiar din momentul 
nașterii sale.

Pătrunse de înaltă grijă și 
responsabilitate pentru cuce
ririle revoluționare ale propri
ilor popoare, pentru cauza ge
nerală a socialismului și secu
rității internaționale, țările 
noastre nu pot să nu țină sea
ma de existența primejdiilor 
la adresa păcii, întreținute de 
politica cercurilor agresive im
perialiste. Statul nostru acor
dă toată atenția pregătirii și 
înzestrării în bune condițiuni 
a forțelor sale armate, dezvol
tării potențialului său de apă
rare, văzind în aceasta una din 
îndatoririle sale supreme față 
de poporul român și, în ace
lași timp, un aport direct la 
întărirea forței sistemului 
mondial socialist.

Ca membră a Tratatului de 
la Varșovia. România va ac
ționa în așa fel îneît să fie 
gata în orice moment ca în 
cazul unei agresiuni imperia
lista să-și îndeplinească dato
ria.

Noul Tratat dă expresie ho- 
tărîrii statelor noastre de a 
dezvolta colaborarea în scopul 
apărării cu fermitate a inde
pendenței și integrității lor 
teritoriale. împotriva politicii 
agresive a cercurilor imperia
liste pentru înfăptuirea pas cu 
pas a unei reale securități pe 
continentul nostru.

Permiteți-mi. dragi tovarăși, 
să exprim și cu acest prilej 
sentimentele de simpatie și în
credere cu care poporul român 
privește activitatea ce se des
fășoară în prezent în Ceho
slovacia. din inițiativa și sub 
conducerea Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, pentru 
perfecționarea vieții de stat și 
sociale, dezvoltarea democra
ției socialiste și progresul în
tregii societăți cehoslovace.

In încheiere, doresc să afirm 
încă o dată convingerea parti
dului și guvernului țării noas
tre, a poporului român, că tra
ducerea în viață a noului tra
tat va contribui .la adîncirea 
prieteniei și colaborării româ
no-cehoslovace, la unitatea ță
rilor socialiste, la cauza gene
rală a socialismului și păcii în 
luine.

Exprim cele mai calde feli
citări conducerii de partid și 
de stat a Cehoslovaciei cu a- 
cest prilej. Vă urăm, dragi to
varăși, multe și mari succese 
în activitatea dumneavoastră, 
consacrată cauzei poporului 
cehoslovac, construirii socialis
mului.

Urăm poporului Cehoslova
ciei multă fericire.

boda și a primului secretar al 
C.C. al P.C.C., Alexander 
Dubcek.

La recepție au participat 
membrii delegației de partid 
și de stat a Republicii Socia
liste România, precum și con
ducători de partid șj de stat 
cehoslovaci.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, cordială.



PAGINA 4 SClNTEIA TINERETULUI

Cinematograful; in 70 fi ceva 
de ani de existență, a intrat în 
viața tuturor oamenilor, a tu-' 
tur or popoarelor, de-a lungul 
tuturor meridianelor.

Pionierii cinematografului,, care 
au dat impuls acestui nou și pu
ternic vehicul al gândirii umane, 
nu întrevedeau, pe atunci, avan
tajele și uneori inconvenientele 
sale.

A trebuit să treacă vreme ca 
să se descopere că este un ve
ritabil mijloc de expresie, că 
poate reflecta umanitatea în toa
tă complexitatea sa.

îndată ce imaginea animată 
poseda o putere de fixare ime
diată și durabilă a spiritului o- 
menesc, cinematograful devenea 
o armă cu două tăișuri, care 
putea să facă mult bine, dar și 
mult rău, ca urmare a faptului 
că era mai bine sau mai rău 
întrebuințată.

Și pentru că mulțimile (în spe
cial copiii — tinerii) se înghe
suiau la intrările sălilor de pro
iecție, trebuiau luate măsuri...

.. Dar problema cinematogra
fului ca instrucție și educație, 
multă vreme a fost pierdută din 
vedere.

Cinematograful, întîi fiind con
siderat ca un spectacol de cu
riozități, de amuzament, produ
cătorii de film au pierdut sensul 
responsabilităților artistice și so
ci ale în fața unei arte a cărei 
mare misiune ca, de altfel a tu
turor artelor, era aceea de a 
eleva gîndtirile oamenilor, de a 
contribui la formarea lor moral- 
splrituală.

In ceea ce privește școala, is
toricește vorbind, multă vreme a 
fost adversara cinematografului. 
Dacă școala boicota, cinemato
graful de cartier continua să a- 
tragă tineretul avid de imagini 

pline de viață. Aceste două for
țe, în aparență contrare, persis
tau să Se înfrunte, pentru că nici 
una, nici alta, nu găseau locul 
de întâlnire.

în sfîrșit, educatorii înțeleseră 
că era zadarnic să ignori sau să 
combați puterea de atracție a 
ecranului, pe care ar fi mai 
bine să-l captezi și să-l utilizezi...

...Școala a început să reconsi
dere cinematograful... pentru e- 
ducație !

Copilul, in irezistibila sa ne
voie de mișcare, gîndește în ac
țiune. Pentru el, litera manuale
lor rămîne moartă, fără o inter
pretare imagistică de rigoare... 
Dar această ilustrare o vrea... 
vie !

De aceea, prin instinct, el a- 
daugă o pipă sau mustăți la un 
portret, un vîrtej de focuri la un 
coș, o pasăre pe cer.

El vrea să facă să meargă a- 
nitnalele, să pună în funcțiune 
vehiculele, să se miște totul... 
Pentru el, mișcarea este primul 
limbaj al lucrurilor. El vede ceea 
ce i se povestește și povestește 
admirabil ceea ce vede... Co
piii I... Instinctiv doresc cinema I 
...Dar tinerii ?!... Această imensă 
participare omenească, statisti
ce ște dovedită, cum se comportă 
ea în fața dreptunghiului alb ? 
Cum ? Cercetările au dovedit: 
întotdeauna activ — ori apro- 
bînd cu entuziasm, ori repro- 
bînd cu vehemență. Cinemato
graful prin felul său de a fi, 
constituind un pilon esențial în 
munca de a satisface setea de 
cunoaștere a tinerilor, este o ne
cesitate dar o necesitate nu 
numai pentru a mări cunoștin
țele, ci și pentru a crea și între
ține o credință in a trăi mai 
bine.

A trăi mai bine în societate 
înseninînd a cunoaște, a aprecia 
și a iubi pe aproapele tău.

Dacă filmul trebuie să des
copere gîndurile superioare ale 
oamenilor și să arate universali
tatea anumitor sentimente, tre
buie încă să faci să înțeleagă 
psihologia lor și reacțiile față în 
față cu anumite circumstanțe 
dramatice sau depinzând de me
diu. Este vorba de relațiile uma
ne, „humen relations", ceea ce 

MINOR Șl MAJOR lN CĂUTĂRILE 
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Geo Saizescudefinește exact scopul urmărit: 
a studia reacțiile omenești pen
tru a ameliora relațiile între oa
meni, atît pe plan națio
nal, cit și internațional. Astfel, 
cinematografia împlinește meni
rea sa de bază: să facă iubită 
viața de către acei care sînt 
chemați să o facă mai frumoa
să, de către tineri. Dacă ar fi 
să dau un exemplu și cred că-i 
elocvent de modul în care fil
mul învață oamenii să trăiască 
în bună înțelegere, despre soli
daritatea tinerilor — indiferent 
de naționalitate, grad de cultură, 
sex sau religie, aș da ca exem
plu minunatul film al cineastului 
francez Christian Jacques „Dacă 
toți tinerii din lume“.

In general, toate filmele sînt 
educative... dar se pune între
barea: ce fel de educație pro
movează ele ? Hai să zic! nu 
majoritatea, dar unele dintre 
ele ?

Arta filmului, în decursul 
scurtei sale existențe s-a dez
voltat mult, după cum observăm 
zi de zi și în direcție comercia
lă... Și nimic rău în asta I...

...Dar nu-i vorba întotdeauna 
de un comerț cinstit, ci de o ne

gustorie ordinară uneori, care 
ațîță instinctele joase ale oame
nilor (și pe care tinerii le văd!) 
unde violența și sexualitatea exa
cerbată au cuvîntul de ordine.

...Și acest lucru, nu de ieri, 
de alaltăieri, ci dintotdeauna.

De altfel, acesta a fost terenul 
de bătaie între producătorii hră
păreți și realizatorii cu ideal ar
tistic, etic — spiritual: ce și 
cum spunem lumii dacă avem 
ceva de spus și cu ce preț ?

Sigur că, bunele moravuri 
pînă la urmă înving, sau trebuie 
să învingă, dar acum, cînd în 
lumea contemporană sînt la or
dinea zilei probleme atît de de

licate ca: violența, concepută 
de unii ca mod de existență; 
sexualitatea, ca mod de înțele
gere a vieții; a treia lume, cu 
problemele ei vitale nerezolva
te ; tineretul cerîndu-și dreptul 
la o existență social-politică, în 
numele viitorului său; rasismul, 
flagel încă în floare pe anumite 
meridiane... e păcat să se mai 
observe, din partea unor cine
aști, o atitudine întristătoare!

Sînt tineri cineaști, care în nu

mele unui nou cinematograf, în 
numele unui nou limbaj cine
matografic, modern, în numele 
tinereții lor, promovează o artă 
care, cu bune intenții, se vrea 
realistă, crud de realistă, care 
neagă (voind să pătrundă în 
miezul lucrurilor!) dar care, din 
păcate, nu afirmă nimic, absolut 
nimic.

Recent am participat la un 
festival internațional cinemato
grafic. Am rămas stupefiat: o 
confuzie ideologică totală din 
partea majorității realizatorilor, 
dovedită în majoritatea pelicu
lelor.

Din păcate, după chiar pri

mele vizionări, organizatorii, în 
intenția lor de a prezenta pe 
diferite paralele tineretul zileloi 
noastre, tineretul în conflict cu 
generația părinților, tineretul 
confruntîndu-se cu lumea ale 
cărei divergențe le refuză, tine
retul căutând sensul existenței 
sale, au selecționat filme cu ac
centul pus pe violența fizică și 
morală, pe sexualitate.

Dor ce fel de sexualitate ? La 
un moment dat, aveam impresia 

că asist nu la un festival cine
matografic al gîndirilor, al idei
lor, al sentimentelor majore, așa 
după cum era normal, ci că, îm
preună cu alții, asist la un je
nant festival de nudism mixt!... 
Chiar dacă unele filme îndrăz
neau o idee, o pierdeau pînă la 
urmă în gîfîieli naturaliste.

Filmul educativ destinat ma
relui public se servește cel mai 
adesea de o intrigă, de o istorie 
pentru a atinge sufletul. Acest 
mare public, este constituit de 
„omul de pe stradă”. Acest om 
este egoist, ampresat de toți oa
menii, busculat de traficul vieții, 
busculat de alții. El intră în 
sala de cinematograf pentru a se 
distra și nu pentru a se educa 
sau instrui. Dar acest „om de 

pe stradă” are o inima și ini
mile tuturor oamenilor trebuie 
emoționate pentru a fi educate.

Dar omul nu poate fi educat 
numai prin emoție, îmi veți 
spune, ci și prin idee. Intr-ade
văr. Dar fără o încărcătură emo
țională orice film așa-zis de idei, 
rămîne o încercare nereușită, cu 
toate bunele intenții.

S-a observat că o mare idee 
poate fi pusă în valoare numai 
prin căldura imaginației și emo
ția pe care o degajă și invers... 
poate fi deservită, dacă în loc 
de emoție realizatorul disprețu- 
ind publicul — operează cu 
scheme celebrate. Nu publicul 
este de vină dacă bate vîntul 
prin sălile unde rulează filmul 
„d’art et d'essais", ci numai cei 
care realizează, neputincioși în a 
capta spectatorii ideo-emoțio- 
nal. După părerea mea, este de 
dorit un film cu o idee simplă, 
dar clară ca expresie și emoțio
nantă în desfășurarea subiectu
lui, decît un film pretins beto
nat cu idei... filozofice, dar care 
este respins ca spectacol de că
tre public...

Căci, vorba latinului: „Cui 
prodest ?". Discutând mereu des
pre tineret, de data aceasta con- 
sidetat spectator de cinemato
graf, socotit pe bună dreptate 
cetățeanul de mîine, cred că 
i-ar fi necesară pentru aceasta 
o educație progresivă... o edu
cație progresivă pentru a putea 
forma un cetățean bucurîndu-se 
de liberul său arbitru, posedind 
o natură loială, sinceră, dezvol
tată în libertate. Dar o libertate 
conformă legilor fundamentale 
ale vieții în societate, ceea ce 
înseamnă limitată de drepturile 
altuia.

In România, în momentul de 
față este în curs de realizare ci
nematografică o mare epopee 
națională: ISTORIA PATRIEI 
NOASTRE IN IMAGINI.

O istorie necesară pentru a 
arăta tineretului, iinerilăr cetă
țeni, cum să valoreze fericirea 
pe care o au de a trăi liberi, 
pentru a le reaminti ce mare re
cunoștință trebuie să poarte stră
moșilor și părinților lor care au 
luptat pentru această libertate. 
Se poate imagina un tânăr în 
dimineața celor ÎS—21 de ani, 
miraculos dotat cu toate calită
țile de a uza de dreptul exerci
tării dreptului civic ? NU! Tre
buie preparați viitorii cetățeni 
în exercițiul puterii lor, le tre
buie date noțiunile cele mai ele
mentare ale responsabilității lor. 
Este vorba de o pregătire pen
tru viața în societate... și cerîn- 
du-le lor responsabilități, și crea
torii trebuie să dea opere res
ponsabile ! Este cel mai ușor să 
dezvolți instinctele joase, native, 
puternice în tineri, decît să le 
combați, este cel mai greu să 
provoci dragostea, decît ura.

Nu sînt pentru un cinema di
dacticist, deși pe undeva afir
mațiile melc ar putea lăsa să se 
înțeleagă așa ceva, dar ceea ce 
am spus, sini frământări perso
nale, în fața unui fenomen pe 
care nu-l pot trece cu vederea.

Tineretul contemporan, mai 
elevat decît generațiile ante
rioare (el beneficiază de toate 
realizările civilizației contempo
rane) vine la cinema, vrea să-i 
oferi ocazia să reflecteze dar el 
cere spectacol; el vrea ca fil
mul să-i sugereze idei, dar nu 
vrea să primească o lecție. Dar 
pentru asta trebuie să crezi cu 
ardoare ca să convingi.

e LUCA I. CARAGIALE I. D. GHEREA

„Nevinovățiile viclene
Cu totul fericită inițiativa E- 

diturii Tineretului de a tipări a- 
ceastă nuvelă semnată de fiii a 
doi scriitori (ei înșiși buni amici) 
care au intrat, fiecare în felul 
lor, cu glorie în istoria literatu
rii române : e vorba de genialul 
Caragiale, și de criticul Constan
tin Dobrogeanu Gherea. Luky 
Caragiale și I.D. Gherea au scris 
și au publicat în 1920 în revista 
„Viața românească" prd!a „Ne
vinovățiile viclene" denumită a- 
buziv în postfața editurii „mi-

cro-roman“ (începe să se cam 
exagereze cu eticheta asta lipită 
unor nuvele ceva mai ample) : 
admiratorii lui Ionel Teodoreanu 
vor putea întîlni și aici farmecul 
domesticității rurale și îndestu
late. E vorba de bucuriile infan
tile pe care le oferă vara și va
canța școlară. Motorul narațiu
nii lente, moldovenești, înscriin- 
du-se în tradiția unei anume 
proze, rurale la noi (Sadoveanu, 
Macedonski. Ionel Teodoreanu) 
ar fi înfiriparea iubirii dintre 
doi adolescenți.

• PLATOM PARDĂU: 
vine la noapte"

Poate că acest volum s-ar fi 
putut intitula șî Casa într-atît 
motivul casei revine des. Mai in
spirat a fost, fără îndoială poe
tul alegîndu-și pentru titlu unul 
dintre versurile sale : „Pasărea 
vine la noapte / de pretutindeni / 
să mă alunge / din frații mei, / 
pasărea vine cu vorbe / de ordi
ne, rupte / din frații mei“... Ca 
să-1 încadrăm într-o familie li
terară vom spune că (prin acest 
volum) Platon Pardău e blagian, 
volumul ar fi putut avea ca 
motto acel „Aici e casa mea“ al 
celui ce a scris „Pașii Profetului*4 
Firește, Platon Pardău are un 
timbru original, autentic. Care 
e aici simbol, aci metaforă : 
„Casa copiilor tăiată ân frunză", 
„O casă pentru flori", „A doua 
zi după facerea lumii". într-un 
peisaj rustic, compus din ele
mentele esențiale și alese cu gri-

jă de poet se constituie o poezie 
a regresiunii casa putînd fi, la 
urma urmei, în anumite iposta
ze și elementul cavernos propice 
liniștii embrionare, a căutării 
certitudinilor simple. Volumul cu
prinde și o poezie a tradiției a- 
grare (viziunea nu e deloc bu
colică) din care nu e ignorată 
stereotipia calmată pînă la — pa
radox al liricei lui Platon ' Par-, 
dău — exasperare („Copac după 
copac s-au copiat / casă după 
casă imitîndu-sc / una peste umă
rul celeilalte /.../ o maladie a 
copierii/ în case din cîmp pre
cum o turmă ....copacilor și ca
selor / care se copiază, copiază, 
copiază../1)

Platon Pardău a dat un volum 
de ținută pe care nu putem de
cît să-1 recomandăm iubitorilor 
de poezie.

• ANATOLIE PANIȘ:
„Frumoasa mea Sandynn"

Sandynn, „care este acum de 
o frumusețe aproape desăvîrși- 
tă, o frumusețe fină, distinsă", 
care „se joacă în casă, în came
ra ei, plămădind lut" ceea ce 
ar fi „o altă ciudățenie a ei, 
după cum toate ciudățeniile ei 
cu timpul au devenit frumoase, 
necesare, explicabile", ea care 
cu vocație de autentic artist 
„din urîțeniile lumii, din lut, 
din noroi galben sau cafeniu, 
scoate frumuseți, chipuri de 
oameni" — nu există decît în 
închipuirea tatălui ei. Este o 
proiecție fericită a imaginației 
unui părinte frustrat de bu
curiile paternității: căci San
dynn nu e decît varianta 
iluzorie a unei făpturi ce în 
realitate e o biată Alexandrină 
scheletică, mută, „o nereușită 
fizică, o neieușită mintală, un 
monstru". Dacă Sandynn este 
o bizarerie patologică, cele mai 
multe dintre personajele lui A- 
natolie Panis sînt niște oameni 
ciiLdați, niște persoane aparte, 
mișeîndu-se într-o zonă a duri
tății și a cruzimii psihologice. 
De altfel această Sandynn nu 
e o apariție singulară: într-o 
altă nuvelă întâlnești o idioată 
zisă Vițica, „nevastă nelegiti
mă" a unui oarecare Leon („cu
les de pe drumuri" un prost 
bun de muncă, „fără autobio
grafie") și soră a unei studente 
victimă a unui deficit glandu
lar și năpădită de aceea de o 
pilozitate abundentă și ineste
tică. Apar și cazuri limită de 
maladii: cineva moare de can
cer. altcineva de septicemie, o 
femeie victimă a unei nevroze 
se stinge subit aflînd despre 
decesul neașteptat al celui pe 
care îl iubea și asta în timp ce 
soțul ei și musafirii nici nu 
observă) beau și se veselesc 
dezgustător și grotesc. Cu ex-

i

cesul de patologie ne obișnuise 
o anume literatură zisă natura
listă deși nu aceasta e caracte
ristica principală a naturalis
mului. înmormântarea și poma
na bătrînului Bercea ori masa 
la care familia țărănească mă- 
nîncă o găină cu mujdei și pli
ne de țest sînt excelente ca 
materiale etnografice. Autorul 
cunoaște bipe particularitățile 
lexicale și obiceiurile specifice 
din Oltenia.

Acțiunea celor mai multe din
tre lucrările acestui volum se 
petrece în prima decadă de după 
război. Cînd nu se ocupă de 
făpturi de-a dreptul morbide 
autorul își alege personajele 
dintre bizari, duri și cruzi. Așa 
este Sică din „O recoltă nemai
pomenită" care-și ucide nevasta 
supunînd-o unor permanente 
torturi psihologice spre a o pe
depsi pentru o trecătoare nefi- 
delitate. la fel Spiru Alegică, 
negustor fără scrupule care-și 
aruncă din tren un adversar. 
Dușmănia dintre familiile de 
vînzători speculanți de cereale 
(pe timpul secetei), este crînce- 
nă, veche și statornică, de aceea 
târgul dintre ele (puțin praf de 
penicilină contra unui pogon de 
pământ) îi dă scriitorului prile
jul să realizeze o scenă bine 
închegată, succintă și convingă
toare. Există și pitorești simpa
tici — cînd scrie despre ei au
torul pare influențat de alt 
prozator oltean, D.R. Popescu 
— cum ar fi somnorosul vete
rinar Oițele și grasa Lina. A- 
numite articulații false din 
„Culori" sau „O recoltă neo
bișnuită" ori chiar cite o dată 
din „Leon“ sînt cu atît mai ne
plăcute cu cit se învecinează 
cu o nuvelă solidă ca „Pogonul 
de la Comanca"

ADRIANA ILIESCU I

Filme, filme,
filme...

Marele succes de casă al 
săptămînii este indiscutabil o 
„reluare" t „Tarzan, omul mai
muță". întoarcerea lui Johnny 
Weissmuller pe ecranele noas
tre a fost condiționată de o 
„antecameră", apariția sa pe 
dreptunghiul magic al apara
telor TV. Dar ce ne-a oferit 
micul ecran era un Tarzan bă- 
trîn, înțelepțit și sfătos, bun 
prilej de nostalgii după marea 
lui perioadă de glorie. Legenda 
dublului campion olimpic la 
natație ajuns mare vedetă de 
cinematograf în anii apariției 
filmului sonor este, precum se 
vede, durabilă. Mai ales că nu 
de mult au apărut în presă 
știri despre originea sa... bănă-

cănul", o excelentă producție 
iugoslavă care a trecut neob- £ 
servată, „Sfîrșitul agentului 
W 4 C“, o parodie cehă la pe- 
liculele cu superspioni.

Săptămîna viitoare două 
premiere de prestigiu! „în 
orașul S" și „Premiere strict W 
secrete".

Adaptarea nuvelei „Ionici" A 
de A. P. Cehov, „In orașul S‘* 
e regizat de Iosif Heifit cel 
care a mai apelat la un text A 
sacru reușind una din cele mai 
bune ecranizări ale cinemato
grafiei sovietice : „Doamna cu Q 
cățelul". Din filmografia re
gizorului amintim : „Deputatul 
de Baltica", „Afacerea Rume-" 
anțev". „Omul meu drag". în 
distribuția filmului un actor V 
care nu mai are nevoie de pre
zentări : Andrei Batalov £

„Premiere strict secrete" —

„în orașul S‘

țeană i Johnny Weissmuller 
s-a născut lîngă Timișoara.

Reluarea acestui film de de
but al celebrului actor, 
„Tarzan, omul maimuță", 
producție Metro—Goldwin Ma
yer 1932 adaptare după roma
nul lui E. R. Burroughs a fost 
primită cu bucurie de public. 
Eroul atîtor generații revine 
triumfal pe ecranele noastre, 
Tarzan — e poate singurul 
mare succes al deceniului al 
patrulea care n-a putut — dat 
fiind unicitatea interpretului 
său — reluat într-o altă dis
tribuție pe ecranul lat, pano
ramic ori colorat al cinema
tografiei contemporane. Seria 
cu Tarzan nu permite nici un 
„remake“. Cu atît mai intere
santă reîntîlnirea cu acest film 
vechi. De remarcat cu această 
ocazie și apariția uneia din 
marile vedete ale anilor de 
glorie incontestabilă pe care 
i-a avut Holywoodul : Maurren 
O’Sullivan. Regia filmului a- 
parține iui W. S. Van Dyke — 
unul din asistenții primului 
mare documentarist din istoria 
cinematografului : Flaherty
— realizatorul inegalabilului 
„Nanuk".

Maria Schell apare, după 
comedioara „Sînt și eu numai o 
femeie** într-un film sobru, 
„Roata vieții", o biografie des
fășurată pe fundalul social-is- 
toric european de dinainte de 
1900 și pînă după cel de-al 
doilea război mondial.

O cunoștință aparte, cîinele 
lup din „Aport, Muhtar** este 
eroul unui nou film : „Dă laba, 
prietene". Existența lui prile
juiește însă cunoașterea unor 
moravuri și atitudini ale oa
menilor. Prietenia cu micuța 
lui stăpînă, Tania, devine un 
bun pretext pentru un film 
de o neobișnuită delicatețe, 

a văzut 
încă — sîntem în perioada es
tivală a concediilor la munte 
sau la mare și găsim repede 
scuze — mai rulează î „Aven
turierii" (cu Lino Ventura și 
Alain Delon), „Judecata" (cu 
Nikolai Kriucikov) „Mestea-

Pentru cine nu

„Ml-E FRICA DE ȘLAGĂRUL 
CARE BOMBARDEAZĂ CAPETELE

Convorbire cu JACQUES
„Cerbului de aur", care

pe litoralul

Jacques Hustin cîntă iubirile 
și anotimpurile, tinerețea și vi
sul, munca și viața. Acest poet 
al cotidianului este tandru : 
el. cel mai bun Și mai po
etic tînăr cîntăreț al Vallo- 
niei, îndrăznește să ne ofere o 
baie de puritate. L-am ascultat 
seară de seară, redescoperin- 
du-1, cu părul său negru fîlfîind 
în briza mării, în chip de auten
tic trubadur al dragostei.

Reflectoarele își închid ochii 
colorați și Jacques, cu ghitara 
în mînă, salută timid și mulțu-

Programul I

Mana Schell

realizat de Martin Fric — u- 
nul din maeștrii filmului ce
hoslovac, autorul celebrei co
medii „Brutarul împăratului și a 
împăratul brutarului" cu care ™ 
a obținut cîteva mari premii 
internaționale de prestigiu — 
oferă o intrigă originală clasi
cei teme a filmului polițist.

Un autor de romane polițiste £ 
este „obligat" să devină emi
nența cenușie a unei bande de 
hoți. De aici desigur, o nebă- Q 
nuită rezolvare pe care ne-o 
oferă ecranul.

T. S.

I — — —
ROATA VIEȚII

rulează la Patria (orele 10; 
12.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15) ;

TARZAN, OMUL-MAIMUȚA 
rulează la Republica (orele
8.30 ; 10,30 ; 12,30 ; 14.30 ; 16,45; 
19 ; 21,15) ; Dacia (orele 8,30— 
16 în continuare : 18.30 ; 21).
Festival (orele 8,30; 11,30;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21). Flamura 
(orele 9—16 în continuare ;
18.15 ; 20,30).

ȘAPTE OAMENI DE AUR

I
I
I
I
I
I

rulează la Excelsior (ore-
le 8,45 ; 11 î 13,15; 15,30 ;
17,45 ; 20) ; Modern (ore-
le 9,30; 11.45 ; 14 ; 16,30 ;
18,15 ; 21) ; Feroviar (orele 9—
13; 16; 18,30 ; 21).

HUSTIN, cîștigătorul

nostru

17.30 — Pentru școlari: Ex-
Terra ’68. Tema : 
Concurs de rachete 
într-o treaptă și 
două trepte, racheto- 
planuri, elicoptere și 
farfurii zburătoare. 

18,00 —’ Natație Finala Cam
pionatelor naționale 
individuale.

19,00 — Pentru școlari. Noile 
aventuri ale echipa
jului Val-Vîrtej. 
„Taina lui Malge- 
nius“ (II).

19.30 — Telejurnalul de sea
ră.

19,50 — Buletinul meteorolo
gic.

20,00 — Tele-enciclopedia 
21,00 — Vom reveni... peste

6 luni.
21,15 — Film serial „Campio

nii".
22,05 — Parada vedetelor : 

Zizi Jeanmaire.
23,00 — Telejurnalul de noap

te.

mește publicului. Aplauzele nu 
mai contenesc. în seara aceasta, 
adevărata muzică, prin interme
diul său, și-a cucerit noi prie
teni.

Cunoscutul om de artă, An
gele Guller a spus despre Jac
ques Hustin : „El este poate 
propriul său Hamlet". într-ade- 
văr, el pășește cu pași mari în 
feeria cîntecelor sale, trăind un 
romantism dulce și juvenil, na 
învăluie cu un fond de melan
colie, se dirijează contra duș
manilor visului, pe care îi vede 
pășind înaintea lui într-un 
„cortegiu imbecil". Adesea, spu
ne totul cu vocea, altădată ar 
vrea să se exprime cu mîinile...

Despre Jacques nu se poate 
spune că este o stea născută 
subit. Talentul său nu este de 
fabricație recentă și publicitară^, 
ci îl poartă în sine, lăsîndu-1 să 
vorbească în fiecare seară, dar 
rămînînd, cu tot succesul și ce
lebritatea, o mare sensibilitate.

Cine este Jacques Hustin ? Un 
băiat înalt, de 28 de ani, care 
la 24 de ani s-a decis să se 
urce pe scenă, și să cînte în 
fața publicului. înainte, Jacques 
născut la Liege, era pictor, 
sculptor, poet și muzician, ezi- 
tînd mulți ani între aceste 4 
discipline pînă a alege definitiv 
forma sa de exprimare : cîn
tecul.

susține un program

— De ce ai ales în mod 
special cîntecul pentru a 
te exprima ? Ce înseamnă 
scena pentru tine ? Publi
cul, prietenii? Scena — 
un mijloc de a-ți cîștiga 
existența ? La ce te gîn- 
dești, cînd cortina se ridi
că, cînd auzi răsunînd 
primele aplauze, cînd iei 
chitara în mină ?

(comercial vorbind), Rămîne ca 
publicul să-și aleagă marfa...

Nu doresc să fiu un meteor, 
vreau să-mi învăț meseria în
cetul cu încetul. Mi-e frică de 
„șlagărul'* care bombardează 
capetele 10—15 zile maximum. 
La ora actuală multe cariere se 
limitează la 2—3 discuri. Și a- 
poi ? Este poate rațiunea pen
tru care prefer scena discului. 
Mi se va spune că discul con
diționează cîntărețul; asta este 
adevărat pentru unii, oricum 
cîntărețul are în general publi
cul pe care îl

El îmi supune textele și eu aleg 
din „producția4* sa ceea ce con
vine personalității mele, apoi 
scriu muzica. Reiau totul cu 
pianistul meu Rene Fourre, 
Noi, cei „3 mușchetari**, for
măm o echipă omogenă. Pe sce
nă nu cînt decît cu Renâ și... 
ghitara, căci vreau să-mi livrez 
cîntecele fără artificii, de aceea 
ezit să-mi iau acompaniatori su
plimentari.

merită.

Programul II

20,00 — Reportaj : „Act de 
naștere — anul 
XXIV".

20.15 — „Eu sînt Barbu Lău-
taru“. Montaj muzi- 
cal-literar.

20,45 — Telejurnal.
21,00 — Bis . pe 16 mm. Po

vestea pantomimei.
21,30 — Recitalul de sîmbătă 

seara : violonistul
Ion Voicu.

22,00 — Desene animate.
22.15 — Roman foileton. „La-

gardere (V).

VIVA MARIA
rulează la Luceafărul (orele
8.30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18.15 ;

20,45) • Capitol (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; 
Circul de stat (orele 10 ; 13 ; 
15,30 ; 18 ; 20,30).

O FATA CIUDATA
rulează la Victoria (orele 9,15 :
11 30 ; 13,45 ; 16 ; 18,39 ; 20,45).

ALEGERE DE ASASINI
rulează la Lumina orele 9—
16.30 în continuare. 18,45; 

20.45):
DA LABA PRIETENE

— Cîntecul îmi permite să 
am contact sincer cu publicul, 
este o formă de creație perpe
tuă, permite o reacție directă, 
reunește diverse discipline. Sînt, 
rînd pe rînd, autor, muzician, 
regizor, compozitor, actor și cîn- 
tăreț. Aceasta nu este deloc ba
nal și îmi convine prin tempe
rament îmi place să mă disper
sez, dar sînt foarte serios cînd 
lucrez : sînt un artizan înainte 
de a fi un artist. în fiecare sea
ră totul este repus în discuție, 
căci mă supun criticii unui pu
blic de fiecare dată diferit. 
Pentru mine, scena este un e- 
xamen de conștiință, rezultatul 
unei sume de ore de muncă, 
este clipa cînd dai socoteala 
pentru slăbiciunile tale.

în ceea ce. mă privește nu mă 
gîndesc niciodată la bani atunci 
cînd cînt. Sînt de altfel destui 
care să se gîndească la asta în 
locul meu. Se vînd cîntăreți 
așa cum se vinde săpun sau 
pastă de dinți. Dacă un cîntă- 
reț „merge" bine, înseamnă că 
este vorba de un produs bun

rulează la Doina (orele 11.30 ; 
13 45 ; 13 ; 18,15 ; 20,30).

CEHOSLOVACIA. PAMlNT NE
CUNOSCUT ; ÎN ANUL 2001 
MAȘINILE VOR FACE TOTUL 
SINGURE : ÎN VIZITA LA CA
RACATIȚE î STÎNCA NARCIS 

rulează la Timpuri noi 
9—21 în continuare.

BELA 
rulează la Union (orele
20 30) .Desene animate 
le 18.

MESTEACĂNUL 
rulează la Gloria orele 9

(orele

15,30 •
ore-

— Ce 
artist ?

este in fond un

— Un om care încearcă să co
munice celorlalți frămîntările 
care îl animă. Arta este lim
bajul sensurilor și spiritului. 
Artistul care nu trăiește decît 
pentru arta sa este un nebun, 
cel puțin este considerat adesea 
astfel. în mizerie sau opulență 
el nu poate să nu creeze, cre
ează pentru el. Dacă este apre
ciat, cu atît mai bine, dacă nu, 
cu atît mai rău.

— Cum se nasc cînte- 
cele tale ?

— Uneori compun eu însumi 
și cuvintele și muzica. Dar sînt 
contra sistematizării. Pentru 
text colaborez' cel mai adesea cu 
poetul Alain — Guy Jacob, care 
a ținut și el să cunoască Româ
nia și a venit cu mine. Ne înțe
legem perfect, stilul său cores
punde intențiilor mele. Alain — 
Guy scrie mult (și foarte bine).

— După mai bine de 
două săptămîni pe litoral,, 
cum ți se pare România, 
publicul în fața căruia 
cînți ?

— Mă conving o dată în plus 
de marele avantaj de a apare în 
fața unui public încă neblazat. 
Eu doresc să cînt în fața prie
tenilor mei români, a celor care 
mă roagă, pe stradă sau aiurea, 
să le scriu un „Amitiă, Jacques" 
pe un mic colț de hîrtie. Pentru 
aceasta sînt gata să dau și spec
tacole gratuite, dacă este posi
bil ! De asemenea, doresc de 
mult timp să scot un disc în 
România. în rest, totul este mi
nunat pe litoralul Mării Negre.. 
Cititorilor „Scînteii tineretului", 
primii mei prieteni din Româ
nia (în acest ziar mi-am văzut 
numele la numai două zile după 
sosirea mea la Festival, sub un 
titlu... profetic : „Mă gîndesc Ia 
Cerbul de aur" !) le urez numai 
bine, sănătate și fericire, și 
sper să ne revedem curînd, 
poate chiar în prima lună a a- 
nului viitor.

OCTAVIAN URSULESCU

11,15 ; 13.30 î 16 ; 18.15 • 20.30). 
ÎNTRE NOI

rulează la înfrățirea (orele 10 » 
16 ; 18 ; 20).

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18).

MOȘTENIREA LUI ACHILE 
rulează la Grivița (orele 9;
11.15 ; 13 30 ; 16 : 18,15 ; 20,30) ;

DUELUL
rulează
le 9;
18.15 ;

LUNG
la Floreasca

11.15 ; 13.30 ;
20,30) ; Arta

(ore-
16 : 

(orele

' 9—15,45 în continuare • 18;
20,30).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE 
rulează la Bucegi (orele 9; 
1115; 13.30; 16; 18.30: 21);
Tomis (orele 9—15,45 în con
tinuare ; 18,15) • Aurora (orele
9.30 ; 12 ; 14.30 : 17 15 ; 20).

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC

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

RĂZBUNAREA HAIDUCILOR 
rulează la Progresul (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

TAFFI ȘI VÎNATORUL
rulează la Giulești (orele 15 30; 
18 : 20,30) ; Miorița (orele 9 ; 
11.15; 13.30; 16 * 18.15: 20.30).

JENIA. JENICICA ȘI KATIUȘA 
rulează la Cotroceni (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).
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RESPONSABILITATEA
GENERAȚIEI TINERE

»•••••••••••
Că eroismul a însemnat din- 

totdeauna capacitatea omului de 
a face abstracție de sine, de con
diția sa imediat prezentă și a 
reacționa în chipul cel mm înalt, 
adeseori dramatic în dezavantajul 
său, dar pentru onoarea sa și a 
semenilor săi, în împrejurări 
dinamice care să-l restituie totuși 
memoriei înconjurătoare, să-l 
consacre, acesta este un adevăr 
care nu mai trebuie argumentat, 
ci se explică el însuși, axiomatic. 
Eroul nu suferă de eroism. El 
acționează, răspunde, nu suferă 
de sine însuși, nu-și este povară 
ci, dimpotrivă, cred eu, are o 
capacitate a dedublării, a multi
plicării sale în ipostaze aproape 
de neatins pentru ceilalți, el se 
comportă în chipul cel mai ome
nește cu putință, el intervine, el 
construiește și se construiește pe 
sine în lucruri, acceptă împreju
rările doar pentru a le înlătura. 
Meșterul Manole este un erou ? 
Pe jumătate da! Jertfa dragostei 
sale : eroică ? Da, pe de-a-ntre- 
gul! Și totuși, între el și actul 
tristeții sale imense, între el și 
prăbușirea zidului, între el și zi
direa Anei, între el și moartea 
Anei se instaura, implacabila, con
știința morții dragostei sale, a 
morții sale de fapt, se rotunjea, 
căpăta proporții turnul care în 
acăiuși timp îi era moarte și tri
umf. Pe jumătate era fiindcă a 
înțeles necesitatea sacrificiului, a 
intervenției cu orice preț, pe ju

mătate nu fiindcă mai moare și 
azi în legendă, legenda l-a recu
perat doar astfel, reușindu-și, pe 
jumătate nu fiindcă își zidea a- 
colo-n pereții bisericii însăși iu
birea, eliberîndu-se astfel de coș
maruri, de teama neizbîndirii, pe 
jumătate nu fiindcă plînsetele A- 
nei, lacrimile ei mai rod și astăzi 
pe dinăuntru cărămizile turnului, 
Ana îngropată în zid îl iubește 
pe Manole, îi acceptă gestul ca 
pe o glumă, îl avertizează, îl 
acuză de ușurință (Manole, dragă 
/ Nu-ți fie de șagă), ci jertfa ca 
atare, jertfa dublă existând prin 
fiecare în parte, jertfa e cu ade
vărat eroică, nebunească în sensul 
cel mai adine al cuvîntului I 
Dramatismul unor împrejurări ca 
atare este de la început. contra
dictoriu, întâmplarea poate naște 
accidental eroismul, poate salva 
fericit o situație, poate întrista, 
poate ucide, poate înrîuri, poate 
nega. Conștiința imediată a ges
tului te interzice fizic, privești 
ca printr-un abur în față și nu te 
vezi. Te substitui ideii în acțiune, 
ca o a doua natură a ta, ție 
însuți in absență de tine. Și, în 
general, pentru a salva I Două 
exemple petrecute-n răstimpuri 
egale, la sute de kilometri unul 
de altul, în două orașe-uzină 
oferă multiple fațete ale erois
mului, au darul de a se constitui 
ca o prismă, în curcubeu de 
culori. Unul la Reșița, cu cîțiva 
ani în urmă, celalalt la Onești,

la scurt timp. Am fost în amîn- 
două locurile, am discutat cu 
tinerii, meșteri ai întâmplărilor, 
am căutat să aflu mobilul care 
a determinat o atare intervenție 
a eroului, dacă ceilalți dimprejur 
știau pînă la acea dată că au 
printre ei un erou, de ce a fost 
el acela care a intervenit în 
flăcări — la Reșița, de ce au 
fost ei aceia care s-au oferit 
muncii în orele lor libere, noap

el, s-a repezit el primul să în
drepte eroarea ; l-au cuprins, me
talice, flăcările, a astupat totuși 
jghiabul, a căzut alături ars pînă 
la sînge, gemînd, murind și 
înviind de durere, trăind. Era 
necesară o intervenție, a obser
vat primul, a intervenit. Un om 
tînăr, dominat pînă la ardere de 
conștiința sa, un tînăr într-ade- 
văr. Cu el, mă gîndeam, poți 
pleca fără teamă la orice drum,

cei din jur i-au durut ochii, le-au 
amuțit. Reciprocitatea de cauză, 
solidaritatea s-au manifestat însă 
după aceea, poate cu o durere 
mai mare decît a lui sau cel 
puțin asemănătoare fiindcă ei au 
avut timp să-și și imagineze du
rerea, fiindcă ei toți i-au devenit 
tovarăși de pat la spital, du fost 
operați și ei luîndu-li-se piele, 
pe masa de operație, pentru re

prin care își împrumutau unii 
altora trăsături ca abnegația, cu
rajul, sîngele chiar cu folos chel
tuit. Ideea sacrificiului eroului se 
întronează așadar din legendă, 
continuă și azi în manifestări di
verse, se pare că ea ființează ca 
o conștiință a tuturor actelor de 
mare curaj. Chiar și atunci cînd 
sacrificiul se evită, el ne traver
sează dinainte, fulgerător, ne

TRANSMISIUNEA
EROISMULUI

A. I. Zăinescutea cu pumnii însîngerațl de frig 
și zăpadă să salveze orașul — 
Onești — de la un atac de cord 
prin înăbușire, în lipsă de apă 
pe conducte, și deci de abur la 
termocentrală, de forță calorică 
la rafinărie, de ce au fost, ei 
aceia și nu alții ?! De ce a fost 
el acela la Reșița și nu altul: 
fiindcă a fost mai aproape de foc, 
fiindcă fonta a spart jghiabul de 
alunecare în forme. Fiindcă ame
nința instalațiile din jur, fiindcă 
nu era nimeni mai aproape decît

nu te părăsește niciodată. In ace
lași timp, prin însăși ființa lui, 
te obligă la reciprocitate. Ceea 
ce-i și firesc, omenesc cu putință, 
generos. Un eroism care se trans
mite, un mod de a fi exemplar. 
Pe el l-a durut intervenția, i-a 
mușcat focul din carne, l-a tero
rizat, aruncîndu-l la pămînt. Pe 
el, atunci cînd intervenise deja, 
cînd încă intervenea. Pe ceilalți,

facerea rănilor lui, ale eroului, 
acceptând operația și oferindu-se 
bisturiului, avînd timp să-și în
chipuie și durerea deci — și 
poate că abia acum cu adevărat 
și pe a eroului — și deci să o 
trăiască de două ori mai mult. 
Eroism și în acest caz, da, asu
marea riscului eroului, solidari
tatea cu el, transfuzia fierbinte

avertizează parcă, ne confruntă 
cu noi înșine, vedem într-o clipă 
dacă ni-l asumăm sau nu, ne 
hotărîm. Cei tari și-l asumă; 
fiindcă sînt și oameni tari ca 
aceștia despre care am vorbit, 
sînt și oameni slabi care-și fac 
umbră și se tem de ei înșiși mai 
întâi. Eroi sînt aceia, cred, care 
nu se tem de ei înșiși cu atât mai 
mult de riscurile ce și le asumă. 
Fiindcă, orice s-ar spune, un act 
de eroism implică într-adevăr 
riscul și poate că pe cel mai

dramatic dintre toate, acela al 
morții, iar eroism cu adevărat 
este doar acela care se manifestă 
uman și pentru umanitate, care 
acționează în sensul slujirii unui 
ideal și nu pentru dărîmarea lui, 
care vizează binele și îl apără, 
îl instaurează larg, integrîndu-L 
într-un plan mai adînc, social. 
Orașul Onești trăia într-o zi de 
iarnă, scăzută pînă sub posibili
tatea mercurului în termometre, 
imaginea înghețului său în aorte, 
pe tuburi de fier și-n instalații, 
ca într-o încremenire de piatră, 
aproape imposibil de recuperat. 
Apa la un baraj înghețase-n 
canale, iar gheața creștea ca un 
neg alb, uriaș la capătul con
ductelor de alunecarei perlclitînd 
viața uzinelor mai întîi, a insta
lației complexe ca niște ceasor
nice, a orașului apoi. O echipă 
de tineri constructori, observînd 
respirația înăbușită a coșurilor 
uzinale, zgomotul vătuit al fumu
lui au diagnosticat cu precizie 
„boala" s-au cățărat în fugă pe 
trepte alunecoase dinspre păduri. 
Cu târnăcoape și răngi, la lumina 
felinarelor, agățați cu frînghii și 
izbind în icnet gheața au dezli
pit-o fărîmă cu fărîmă de zid, 
i-au făcut apei iar gură de alu
necare, le-au sîngerat palmele, 
le-au înghețat rănile, cuvintele, 
n-au spus nimic, au lucrat doar, 
au izbit gheața, au cărat-o pe 
brațe afară, au izbăvit lacul de 
uriașa ei povară. Șaisprezece

• • • O •

ore-n continuu, la capătul cărora, 
pe dig, sus au spart o sticlă de 
țuică-nghețată și au topit-o în 
pumni freeînd-o, sorbind-o cu 
gurile arse de ger. La dormitor, 
și-au făcut frecție cu alcool, s-au 
culcat și nu s-au mai trezit două 
nopți. Cineva care n-a știut, un 
șef oarecare, i-a înfruntat copios, 
amenințîndu-i cu tăierea primei. 
L-au privit încet fără ochi, i-au 
povestit, l-au iertat. Nu merita. 
Chiar el răspundea de instalațiile 
de apă, chiar el ar fi trebuit să 
fie acolo, dar el era un umil 
funcționar cu diplomă, era un 
nechemat; pensionar al unei di
plome și doar atît. L-au iertat, 
toți membrii echipei, avînd con
știința unui efort împlinit, a da
toriei care în mod neprevăzut îi 
solicitase și ei răspunseseră toți 
prezent. Eroism, da, cotidian 
prin neprevăzut, conștient prin 
înțelegerea rostului și a finali
tății intervenției ca atare, ge
nerator de izbîndă, de autentice 
trăiri. Eroismul implica inter
venția, el naște eroii, îi pre
supune, îi angajează, conștiința 
lor. întreaga lor vi'dță 11 acceptă, 
îl dezvoltă, îl transmit, eroii și 
eroismul sînt poate una și aceeași 
oglindă a ochilor prin care ne 
vedem mai departe decît noi în
șine, într-o zonă a vocației, a 
dăruirii totale a integrării pe 
deplin sociale și ca atare în fo
losul larg uman.

IN SLUJBA
SOCIETĂȚII

Ing. Mihai Vingărzan
Perioada ce s-a scurs de la 

eliberarea țării, aproape un 
sfert de veac, este bogată în 
fapte deosebite, în realizări 

măsura energiei clocoti
toare a oamenilor muncii, 
canalizată pe făgașul con
struirii societății socialiste. 
Caracteristic întregii perioade 
mi se pare a fi entuziasmul 
cu care fiecare am pus umărul 
la ridicarea acestui edificiu, 
învingînd, în primii ani, 
vicisitudinile rămase după 
război, nenumărate și dificil 
de depășit. In fapt mă refer 
la eroismul unei generații — 
înțelegînd toate vî-rstele — 
prima generație a socialismu
lui, care s-a dăruit necondițio
nat ridicării țării din situația 
precară în care se ajunsese 
după război, eforturilor în
cununate de succes în realiza
rea a tot ceea ce astăzi, ni se 
pare firesc. Un eroism al 
entuziasmului, crescut din 
speranța de veacuri spre mai 
bine a poporului pe care a- 
ceastă generație a pornit s-o 
înfăptuiască. Acest eroism al 
entuziasmului a însemnat, și 
înseamnă și astăzi, adeziunea 
deplină la noul destin al pa
triei pe care istoria îl va con
semna ca fiind singurul a- 
devărat. Mă număr printre cei 
care au cutreierat multe șan
tiere de-a lungul a douăzeci 
de ani, care au trăit clipe ce 
nu pot fi povestite în fața 
unor realizări care păreau la 
început imposibile. Generația 
care a trăit momentele Salva- 
Vișeu, Bumbești-Livezeni, Bi- 
caz. Argeș. Combinatul side
rurgic Galați, momentele noi 
ale Hunedoarei și Reșiței, mo
mentele apariției orașelor Vic
toria 
Dej, 
din 
care
și Lotru. O generație alcătuită 
ca atare și călită în munca,

nu de puține ori epuizantă, pe 
care a depus-o în speranța, 
împlinită, că viața va fi alta, 
adevărată. S-a depus un vo
lum de muncă 
și agregate care 
munca manuală 
puține în acea 
credibil pentru 
văzut, real și izvorît din acest 
eroism al entuziasmului însă. 
Am comparat anuarele sta
tistice de atunci cu cele din 
prezent. Lectura, aparent 
seacă a cifrelor, se finalizează 
în cuvîntul eroism. S-a muncit 
nu opt ore, de două ori pe atît 
și uneori și mai mult și asta 
numai din dorința și conștiința 
acestor oameni. Și nimănui nu 
i se părea că a făcut tot ce ar 
fi trebuit.

S-ar putea crede că în cele 
ce spun s-a strecurat o doză 
de exagerare. Nimic mai 
neadevărat. M-am întîlnit cu 
tovarăși de-ai mei de șantier, 
după mulți ani, care plecau în 
concediu călătorind prin locu
rile unde au muncit. Și nu 
unul mi-a spus : „Acum cînd 
mă uit și-mi amintesc în ce 
condiții am izbutit parcă 
nu-mi vine a crede că așa s-a 
întâmplat".

Sînt convins că peste alți 
douăzeci de ani, condițiile de 
muncă și de realizare fiind 
acum incomparabil superioare, 
generația de astăzi va avea 
motive să afirme același lucru.

Scurgerea timpului lim
pezește, discerne, dă un con
tur mai clar faptelor și din 
această perspectivă, afirma-

uriaș, mașini 
să înlocuiască 
erau destul de 
perioadă, in- 
cel ce nu a

și Gheorghe Gheorghiu- 
ale tuturor construcțiilor 
întreaga țară, generație 
trăiește Porțile de Fier

Aceste frînturi de monolog 
reporterul le-a adunat în a- 
proape doi ani notîndu-și-le, 
deformație profesională, într-un 
carnet care așteaptă să fie des
chis de demult. Am găsit de 
cuviință să le ____ ‘
pagina de față nu pentru a 
ilustra cu un fapt sau caz 
discuția, ci pentru că mi s-a 
părut a fi mai aproape de 
dăruirea totală despre care s-a 
pomenit aici. Tin să precizez 
că cel în cauză nu a cunoscut 
intențiile mele și că doar MIE 
mi s-au părut demne de a fi 
făcute publice.

*
Omul din fața mea a protestat 

încercînd să se depărteze de 
scaunul oferit. Bătrînul însă a 
insistat, a insistat prea mult și 
poate ușor exagerat și atunci 
tânărul înalt și atletic s-a 
așexat, și între cei doi au în
ceput cuvinte, și bătrînul 
vorbea, consuma prea 
elocință, și după două 
tânărul a coborît, cu 
dar încordați. Și noi 
că tânărul plecase 
bătrînul știa ceva 
doctorul știa și el același lucru, 
numai că fiecare credea altceva

transcriu în

prea 
multă 
stații 

siguripași 
am înțeles 
pentru că 
anume și

EROISMUL. AZI
S-au consumat tone de hîrtie 

și peliculă, energii cu care s-ar 
fi putut înverzi Sahara pentru 
a se explica, ilustra, convinge ce 
înseamnă eroism. S-a întocmit 
chiar un statut al eroilor și ne
numărate formule care pot ex
plica și primi fapte (un anumit 
fel de calapod), care s-ar numi 
eroice. S-a exagerat, cu sau fără 
bună știință, s-au creat 
pentru ca anumiți indivizi să fie 
declarați eroi, faptele lor eroice. , 
Mai aproape de noi s-au creat 
rețetare pentru a deveni erou 
(mă refer la un anumit fel de 
literatură apărută în țările capi
taliste). In sfîrșit,^ s-a declarat că 
eroismul a dispărut, astăzi nu

u fă ” 
falsuri

sens și-n celălalt au abundat, 
stratificările nu au întârziat (erou, 
mai puțin erou, un erou oare
care, un mare erou, un adevărat 
erou, un erou fără egal etc., etc), 
literatura de toate genurile, in
clusiv reportajul, cinematograful 
au complicat lucrurile incit in
tr-un film eroul principal divaga: 
în fond, ce-nseamnă a fi erou, 
ce calități ar trebui să ai, ce, tre
buie să faci pentru a cîștiga 
dreptul la acest epitet ?

Un cunoscut scriitor spunea : 
„In fața marilor fapte, cuvintele 
devin neputincioase. Să ne recu
legem și să nu le uităm". Incit 
după toate acestea îmi vine foar
te greu să mă pronunț tocmai

consecvență cu conștiința ta, cu 
integritatea ta morală. Refuz să 
cred că un individ lipsit de 
scrupule este capabil de fapte 
eroice. Sigur, eroismul este con
diționat (nu este cea mai feri
cită expresie) de un anumit mo
ment, de o anume conjunctură 
care acționează asupra ta chiar 
dacă tu realizezi asta în acel 
moment cu mai multă sau mai 
puțină înțelegere. Cu riscul de 
a greși nu cred că eroismul este 
o manifestare izvorîtă dintr-un 
fond, de luciditate absolută, așa 
cum am observat că se încear
că explicații uneori. Să nu fiu 
greșit înțeles: nu afirm că fap
tele eroice sînt catapultate de

să și cînd dintr-o mulțime de 
oameni cineva forțează imposi
bilul călăuzit de neputința de a 
rămîne pasiv și de speranța că 
nu se poate să nu existe o ieșite. 
Cum nu cred că există un eroism 
anticipat, planificat. A-ți face da
toria, înfruntând riscuri și une
ori nu mărunte, nu înseamnă a 
fi erou. Sînt domenii de activi
tate unde eroismul — înțeles e- 
ronat — e mai la îndemînă. A 
profesa, nu e tot una cu a fi 
erou. Aviatorii de la Aviasan în
fruntă riscuri nebănuite pentru 
a salva vieți omenești. Cred că 
aici este vorba despre noble
țea meseriei, despre înțelegerea 
implicațiilor pe care aceasta le

Exemplu luminos 
pentru generațiile

viitoare
Ana Elena Stan

tehnician

CONȘTIINȚA DATORIEI

topograf 

cidității, coeficientul de conștiin
ță în acțiune atingînd valori 
maxime.

Deasupra faptelor și acțiunilor 
comune, fără ca asta, să însem
ne &ă nu au o valoare umană 
deosebită, eroismul presupune 
capacitatea de a realiza fapte 
deosebite care nu exclud riscul, 
nereușita, dimpotrivă. Societatea 
apreciază și reține numai acele 
fapte deosebite ce o ajută să de
pășească mai repede, în drumul 
său spre progres, anumite etape 
firești în evoluția sa.

Sigur, aceste fapte nu sînt 
făcute de dragul eroismului, ci 
pentru că oamenii, prin etica 
lor înaintată, ajung la concluzia 
că așa trebuie să acționeze. In
diferent de domeniu. Poate toc
mai de aceea se strecoară o a- 
numită confuzie: omul societă
ții socialiste își antrenează toate 
energiile în munca de zi cu zi, 
avînd nu o dată rezultate re
marcabile. Aceasta cred că în
seamnă o înaltă înțelegere a în
datoririi sale de om descătușat 
de exploatare, liber să-și mani
feste personalitatea, să-și concre
tizeze energiile creatoare. Și 
pentru acest fapt nimeni nu are 
pretenția să fie considerat erou. 
M-aș referi la un eroism al pro
fesiei, pe care aș vrea să-l ilus
trez cu două exemple bine cu
noscute : al unui oțelar de la 
Hunedoara, care a înfruntat în
doieli, nehotărîri, prejudecăți și 
a reușit, datorită încrederii sale 
neabățute în reușită, să realizeze 
ceea ce părea de domeniul fan
teziei : elaborarea unei noi teh
nici al cărei rezultat a fost creș
terea substanțială a producției, 
a calității produsului, faptă pe 
care eroismul cotidian a înregis
trat-o, și experiența pe care un 
doctor de la SpitaluT nr. 9 din 
București a făcut-o riseîndu-și 
viața pentru a putea găsi un re
mediu împotriva amneziei. A- 
cesta este eroismul lucidității, al 
celor care nu ocolesc căderile, 
conștienți fiind că trebuie să în
cerce, deși nimeni nu le-a im
pus să o facă, în afară de con
știința lor.

Entuziasmul dăruirii cu rezul
tate notabile nu trebuie confun
dat cu eroismul. Cu atât mai 
mult cu cit societatea noastră 
prin însăși structura sa, gene
rează asemenea deosebite și me
morabile exemple.

Conținutul faptic al noțiunii 
de eroism nu a suportat meta
morfoze deosebite de-a lungul 
istoriei, mă refer în primul rînd 
la lupta în toate planurile și la 
toate nivelele pe 
au dus-o pentru egalitate socia
la și libertate.

■ Capacitatea intrinsecă de . _
dărui unor idealuri mărețe, de a 
te sacrifica pentru triumful unei 
cauze înaintate a generat 
ieșite din comun, nu din norma- 
litate, impunîndu-se respectului,

• constituind, un exemplu luminos. 
'■ pentru generațiile următoare.

Spartacus a înnobilat ideea de 
libertate prin forța și sacrifi- 

1 ciul său nu lipsit de temei, Gior
dano Bruno a înțeles să nu-și 
trădeze ideile și moralitatea sa 

1 acceptând sacrificiul pentru tri
umful luminii asupra obscuran- 
tismului, Nicolae Bălcescu și-a 

■ sacrificat viața rămînînd consec-
i vent cauzei dreptății și libertății

unui popor asuprit. Lupta comu-
• niștilor pentru realizarea aspira
ți fiilor sociale și naționale ale po- 
, porului, îiffruntarea prigoanei în

anii ilegalității, devotamentul ne
precupețit pus în slujba prosperi- 

i tații patriei oferă nenumărate 
> exemple de eroism autentic,
j duitor. Aceste exemple,

ales cîteva, relevă cu 
sosință fapte ce dau 
sura eroismului. Să nu se î 
leagă că eroismul este un 
naj, un drept exclusiv al perso- 

’ nalităților. Acte de eroism au să- 
vîrșit mii și mii de anonimi pe 

’ care istoria i-a reținut, aș spurte 
i cu ingratitudine, ca atare. Răz- 
t boaiele pentru o cauză justă, re-
• voluțiile își au eroii lor pe care 

memoria omenirii i-a înregistrat
, pentru respectul cuvenit.

Desigur, eroismul nu se mani- 
festă numai în asemenea situa
ții. In condițiile existenței paș
nice, actele de eroism nu dispar. 
Există un eroism al marilor des
coperiri, al unor energii uriașe 
puse în slujba fericirii omului, un 
eroism pe care noi îl numim co
tidian, evident păstrînd propor? 
țiile ce se impun unor astfel de 
fapte.

Societatea socialistă generează 
tocmai asemenea eroi, oamenii 
care nu-și precupețesc forțele 
punîndu-și-le în slujba 
idealuri sociale deosebite. Erois
mul acestor oameni este al lu-

care oamenii

a te

acte

mai sînt posibili eroii. Curajul, 
curajul sublim, curajul orb, cu
rajul nerecenzat, curajul pur, apt 
faptelor ieșite clin comun, cu to
tul ieșite din comun — eroice 
deci — nu mai dă târcoale oa
menilor secolului nostru, și că tot 
ce credem noi că ar fi eroism 
ar însemna nici mai mult nici 
mai puțin decît o exagerare, in
capacitate de a discerne specta
culosul și contrafăcutul de ade- 

,i con
cesii : doar războaiele mai sînt 
populate de eroi. Și nici aici 
n-au lipsit replicile : oare putem 
crede că actele de vitejie, jirești 
în asemenea momente, sînt eroi
ce ? Și ca să nu mai lungesc, 
s-a ajuns și la întrebarea. a e- 
xistat oare,, există eroism ?

Sigur, speculațiile și-ntr-un

prof. Constantin Dumbrăveanu

.... 1 7 . , . . cuiosut și contrafăcutul aetide nu au nimic gratuit mf erois„, s!au făcut t
p o (XIII im «micim Na lnrtond'i .ele. Nu un eroism de legendă, 
un eroism viu, cotidian, măreț 
în adevărurile și semnificațiile 
sale, un eroism al unei epoci 
distincte în istoria patriei 
noastre, un eroism al entuzias
mului lucid și pornit din 
realități — iată ce cred că 
semnifică pentru noi eroismul 
azi.

pentru a nu umple șt eu coala 
de hîrtie cu banalități.

Ce înțeleg eu prin eroism, 
care este condiția eroismului r 
De obicei, înțelegem prin act 
eroic un anume fapt pozitiv ie
șit din comun, atît prin rezul
tate cit și prin semnificații. Un 
anumit fapt pe care un om sau 
un grup de oameni îl săvîrșesc 
pentru a forța obstacole aparent 
de netrecut, în numele unor 
idealuri palpabile și nu fabuloa
se, nu de dragul bravadei. Erois
mul presupune o solidaritate in
timă absolută cu țelul în virtu
tea căruia acționezi, o înțelegere 
de principiu a cauzei căreia te 
dedici fără șovăire. Dar eroismul 
presupune în primul rînd, cred,

inconștiență. Trebuie să existe 
însă un for intim de simțire, o 
predispoziție spte acceptarea u- 
nor riscuri pentru a acționa în 
prelungirea acestora, fără ca in 
acel moment să realizezi totul, 
să-ți prevezi reușita integrală. 
Pentru că nu întotdeauna stai să 
raționezi în fața unor împreju
rări care nu admit nici o clipă 
de întârziere. A salva un om de 
la înec nu presupune neapărat 
eroism. Pentru că nu-l va salva 
unul care nu știe să înoate. Sau 
fapte similare, deși a salva viața 
unui om nu înseamnă puțin. A- 
cestea sînt însă lucruri cotidie
ne, actul de eroism este condi
ționat de situații limită, cînd ni
meni nu mai crede în vreo șan-

comportă. Ei acționează lucizi, 
meseria. îi obligă la un înalt grad 
dc luciditate și dăruire, la' cal
cularea tuturor șanselor și ale
gerea celei care îi va duce la 
izbîndă. Și asemenea situații e- 
xistă în multe domenii de acti
vitate. Și poate tocmai de aceea 
noțiunea de erou nu trebuie fo
losită în asemenea cazuri. Cred 
că a-ți face datoria pînă la ca
păt nu înseamnă eroism. Folosită 
prea des și fără acoperire, noțiu
nea de eroism își pierde puterea 
de semnificare. . Repet, 
pozitiv ieșit din comun 
comportă riscuri foarte 
atît prin rezultate cit 
semnificațiile profund umane pe 
care le conține — iată 
a însemna eroism.

un fapt
— cure 
mari — 
și prin

ce cred
. pil- 

am 
pri- 
mă- 

înțe- 
apa-

OMUL ULTIMEI SPERANJE
despre acel lucru sau acea în
tâmplare și atunci doctorul a 
cedat. Apoi bătrînul a rămas în 
picioare și, după altă stație, 
adresîndu-ni-se a pronunțat 
convins : „el este omul ultimei 
speranțe".

(După cîteva luni ne-am cu
noscut).

„Pancreatită acută" : pînă la 
descoperirea medicamentului 
numit „Trasylol" (Zimofren), 
mortalitatea, la cei ce contrac
tau boala, era de 90 la sută. 
După aceea a scăzut la 20 la sută. 
Pentru tratament e nevoie de 
3—4—500 000 unități. Medicament 
străin — 75 lei 20 000 unități. 
Eu, în spital, văd 10—15 cazuri 
anual. Nu-l găsești întotdeauna. 
Și boala nu așteaptă...

Emisiune distractivă la 
vizor. Patru indivizi își 
mîntă imaginația în goană 
un subiect „tare". își

tele- 
fră- 

după 
. . storc

frunțile — creioanele rămîn ne
mișcate. Nimeni nu vorbește. în 
sfîrșit, harul coboară asupra 
unuia : „A... am găsit... Primă-

vara !... „Orchestra, solistul, 
muzica ușoară". L-am întrebat 
pe unul din cei care nu cuvîn- 
taseră cît a luat pentru cale 15 
secunde de tăcere : „15Q ’ lei".

„Sîntem doar două sute de 
medici anesteziști în întreaga 
țară. De zece ori mai mulți încă 
am fi prea puțini. Un confrate 
mi-a declarat că nu-i convine să 

. fie vioara a doua. Straniu. în 
medicină se gîndește careva la 
„concerte" ?“

„Reanimare pre-operatorie 
(de ce nu pot fi golite de „a- 
devăruri" asemenea cuvinte ?) : 
administrarea unei medicații 
complexe — transfuzii de sînge, 
perfuzii de ser glucozat, vi
tamine, hormoni, antibiotice — 
care prin acțiunea lor com
plementară să aducă bolnavul 
în pragul suportării șocului 
anestezic și operator cît mai 
bine. în cazurile normale cînd 
bolnavul este spitalizat. Unde 
totuși cele trei minute de 
groază ale anestezistului te pot 
vizita. Cînd poate interveni

stopul cardiac și unde în cele 
trei minute nu există altă 
posibilitate decît cea a reușitei.

„Urgențele : cînd trebuie să 
elimini (pe o intuiție de in
tensitatea instinctului de conser
vare) tot ce ar putea opri in
tervenția chirurgicală, cînd nu 
există timp pentru analize, și 
cînd ochiul, instinctul, logica 
se unesc în altceva și caută 
punctul zero în care nu se mai 
poate face nimic pentru a bara 
drumul, înapoi, spre irecupera
bil al organismului, pentru a-1 
menține, a-1 proteja'. Și cînd 
cele trei minute sînt în dreptul 
lor — limita suportabilității or
ganismului — și cînd bolnavul 
„moare" pe masă de cîteva ori 
și-i pompezi oxigen și intervii 
la inimă și pînă la urmă nu 
moare. Dar mai există un alt 
pînă la urmă. Și asta fără să 
fim sentimentali. Și atunci ?

Reanimarea postoperatorie : 
Decizie imediată. Trebuie să-ți 
cunoști bolnavul pînă la 
molecule. Prima condiție. A

doua : să ai în „sînge" farmaco
logie, fizioterapie, cardiologie, 
neurologie".

„Nu există o terapeutică 
universală : principiile sînt a- 
celeași, nu există boală, ci bol
nav. îmi iau răspunderea să 
fie operat, organismul rezistă. 
La un loc, comorile lumii ori — 
care ar fi, nu se vor ridica, 
pentru noi, anesteziștii, nicio
dată la înțelesul, la materia a- 
cestei fraze.

„Să-l faci pe om să mai tră
iască, chiar dacă ar fi doar un 
ceas... Cunoaște cineva prețul 
vieții dintr-un ceas ?“

Și, în sfîrșit, după aproape doi 
ani, timp în care i-am furat, 
zgîrcit, frînturile de monolog 
puse aici pe hîrtie, l-am întîlnit 
într-o dimineață, m-a invitat 
la o cafea, el care nu 
PRACTICĂ asemenea obiceiuri.

„Ieri, într-o ultimă încercare, 
s-a înțeles că omul nu mai 
poate fi operat. Are fibrino- 
liză — unde îl atingi sîngerează. 
Adică nu mai poate fi operat.

Teoretic, practic, am 
am văzut, am simțit cu . . 
nu mai există nici o șansă. 
Dumneata știi că o șansă la un 
miliard inversează pentru noi 
raportul ? Bolnavul nu mai avea 
nici un reflex, i se dădea oxigep, 
tensiunea scăzuse sub limită. 
Și i-am văzut sicriul. Eu am 
fost de gardă pînă acum un 
ceas. La ora 12 l-am luat de pe 
masa de operație. Și astăzi 
dimineața la raport am co
municat că bdlnavul are tensiu
nea 9. M-ar interesa și pe mine 
să știu ce i-am făcut".

Cînd am 
aproape de 
ce am de 
promis că 
dacă-i pomenesc numele :

Alexandru Marcov — medie 
secundar la Spitalul „Colentina" 
— 28 ani neîmpliniți.

înțeles, 
toții că

crezut că aș fi mai 
lumea Iui, i-am spus 
gînd și, metalic, a 
mă dă în judecată

unor

Anchetă realizată de NICOLAE ADAM
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Capitolul XIV
MOTTO : „Extremele se ating“ — autor anonim

(1410—1460)

AURUL
eraPămîntul acela roșiatic 

ca un soare stins.
— Pe aici n-a crescut 

ciodată nimic.
— Nimic ?
— Absolut nimic! a 

petat el. Și acum uite cît 
bogați sînt oamenii.

— Cum s-a întîmplat ?
— Aurul. Pămîntul acesta 

avea aur.
- Aur?
— Da, aur, a repetat el. 

Fierbîndu-I, oamenii au ob
servat că lasă o zeamă gal-

ni-

re
de

Vara batea în retragere, toamna dulce și ispășită, cu arome de 
fructe coapte. își anunța, insistentă, prezența, cînd, într-o dimi
neață — toate marile idei îi veneau profesorului dimineața — 
Kalta își vesti, ex abrupto, discipolul:

— Stropha, m-am holărît și nimic nu mă poate clinti din de
cizia mea ; trec la dramaturgie.

— La ce ?
— La (bamalurgie.
— Nu înțeleg.
— Recunoști că ești iremediabil stupid ?
— De ce, maestre ?
— Fiindcă nimic nu este astăzi mai simplu, nu constituie 

realitate mai elementară decît am formulat eu în propoziția : 
trec la dramaturgie. încep să scriu piese de teatru, o face toată 
lumea, de ce aș constitui eu o excepție ? Intru în teatru.

Chipul lui Stropha, umbrit de presimțiri rele, se lumină ca sub 
efectul a mii de reflectoare : inițiativa îi surîdea Se păstră totuși 
intr-o rezervă prudentă, așteptînd ca savantul să-și ducă gîivlul 
pînă la capăt

— Da, da, Stropha. nu mă privi ipocrit surprins. Cît pricepi 
dumneata de greu, și încă ai sesizat că am ales bine. în definitiv 
de ce sa rătăcesc pe cărările ispititoare ale filozofiei ? De ce să 
mă axenturez în domeniile pline de mister și de riscuri ale ști 
inței ? Trec Ia dramaturgie unde merg la sigur, cîștigînd înainte 
de a juca : scriu piese, Stropha. și mi-am asigurat un prestigiu ra
pid, cu atît mai mult cu cît sînt decis să evit drumurile bătute.

— Am înțeles, vreți să faceți teatru de avangardă.
— Nici pomeneală. O asemenea idee numai în capul dumitale

benă, care, pusă la rece, se 
gelatinează și, în cele din 
urmă, se preface-n aur.

— Adevărat ?
— De 45 de carate.
— Formidabil I Fierbi pă- 

mînt și ai aur 1 Nn te-am 
întrebat, la un gram de aur 
cît pămînt trebuia să fierbi ?

— Un milion de metri 
cubi.

— Cît ?
— Atît cît îți spun. De 

asta s-au și îmbogățit oame
nii aceștia.

său
DISECȚIE

Știu, e departe. Și îți mai 
trebuie, poate, și un vapor. 
Dar îți dau un sfat :

Du-te la marginea rîului

V'

și stai cu ochii neclintjji, în 
jos ; și ai să vezi din ce se 
compune marea.

REGELE
SOARE

Mai apoi veniră și ceilalți 
regi.

— Ce s-a întîmplat aici ? 
întrebară ei.

— Absolut nimic, răspunse 
soarele :

Voiam să fac o comparație 
dar nu mi-a reușit!

de Aurel Baranga
putea să încolțească. Ce să caut in teatrul de avangardă, cînd 
îl face toată lumea ?

— Vă gîndiți să încercați în domeniul teatrului academic ?
— Numai un spirit comod poate să imagineze o asemenea ipo

teză.
— Să nu-mi spuneți că sînteți sedus de teatrul bulevardului, de 

manufactura degradantă a succesului.
— Stropha, raționezi în scheme, te plîng. Nici una din ipote

zele dumitale n-ar fi reușit să-mi fecundeze vreodată spiritul. 
Visez eu totul altceva și vei fi obligat să recunoști ingeniozitatea 
tentativei : de vreme ce există teatru de avangardă, și încă de 
peste șaizeci de ani, eu voi veni cu o idee care va revoluționa 
estetica : teatrul de ariergardă.

— Maestre, vă mărturisesc umilit: nu înțeleg.
— M-aș fi mirat să se întîmple altfel.
— Nu pricep nomenclatura : ce înseamnă, sau mai exact, 

va cuprinde formularea aceasta, insolită, recunosc, dar vagă : 
teatru de ariergatdâ ?

— Și lotuși e atît de simplu. Fă, te rog, efortul și urmărește- 
mă. De unde vine expresia : „avangardă" ? E un termen militar ? 
trupele înaintașe, care iau, primele, contactul cu inamicul. Exact ?

— Exact.
— Atunci — fii atent — daca există un detașament de avan

gardă, e limpede că trebuie să existe și unul de rezervă, de arier
gardă, nu ? Studiază istoricul tuturor armatelor — Cezar. Napo
leon, Ludendorff — și vei vedea că rezerva — ariergarda — nu 
numai că își avea rostul, justificarea, dar constituia și nădejdea 
tuturor formațiilor armate, forța lor de rezistență și de surpriză. 
Or, teatrul, dragul meu, e și el un domeniu al bătăliilor, al mari
lor înfruntări strategice : de o parte scena, de partea cealaltă — 
publicul. Deci — ce s-o mai lungesc — poți înregistra știrea, și 
daca vrei ești liber s-o faci cunoscută public: în această clipă 
a luat ființă, și pentru prima dată în lume, teatrul de ariergardă.

— Maestre, dați-mi voie sâ vă prezint omagiile mele și cele 
mai calde felicitări. O singură întrebare : conținutul. Da, ce con
ținut va avea acest teatru al ariergârzii ?

—Ce întrebare înjositoare poți pune, Stropha, într-o asemenea 
zi măreață, și cît mă deprimi. Ce înseamnă : „ce conținut va avea 
acest teatru de ariergardă", și cum ai putut formula o asemenea 
trivialitate, năs< ută. sînt sigur, dintr-un spirit de curiozitate canca- 
nieră ? Există de zeci de ani 
nu e în stare să spună cu ce 
nici o oiă de existența să mă 
cu desăvîrșire imposibil.

Și supărat, sau, mai exact î 
lat, Katta ieși din scenă.

un teatru de avangardă și nimeni 
se ocupă, și vrei ca eu. care n-am 
și definesc ? Stropha, iubitule, ești

trist, mîlinit, iremediabil neconso-

(va urma)

I EVA

— De ce ? vru să știe Malig-
Mineide Nicolae

ea de fru-

MECANIZAREA

LOPEȚII

defe-

FLORIN IONECCU

o femeie, oricît ar fi 
moașă...

— Dar pe noi nu

Adam și Eva pășeau încet, cu 
capul plecat, pe aleea din Para
dis care conducea spre ieșire. In 
urma lor, un îngeraș — Beatus 
— și tin drăcușor — Malignus — 
culeseră de pe jos mărul cunoaș
terii, redus acum la scheletica 
stare de cocean.

— Sărmanii de ei I îi căina 
Beatus. Mi se rupe inima cînd 
mă glndesc cit de nefericiți vor

— Cum de ce? se miră în
gerașul. Pentru că au fost izgo
niți din Rai.

— Ei și? rise drăcușorul.
Parcă eu n-am fost izgonit din 
Rai ? Și totuși mă simt foarte 
bine acolo, la munca de jos.

— Cu tine e altceva, Malignus. 
In primul rînd, rostul vostru, al 
dracilor, e să stați în Iad. In al 
doilea rînd, nu uita cu cîtă mă
rinimie vi s-a dat dreptul să in- 
trați, ori de cîte ori doriți, în 
Paradis.

— Asta nu-i chestie de mări-

• •••••

ADAM
nimie, ci de convenție consulară, 
pe bază de reciprocitate. Și, dacă 
nu mă înșel, excursiile în Infern 
se bucură de mare popularitate 
printre voi, îngerii... De altfel, 
vă înțeleg. Mai scăpați puțin de 
harfele astea care vă zdrăngăne 
toată ziua la urechi.

Beatus își compuse o figură 
austeră:

Nici prin gînd nu-mi trece să te 
condamn. Pe la noi, mai vezi și 
tu o minijupă, un obraz pudrat, 
niște gene date cu rimei... Înger, 
înger, dar om ești / Aici, cu uni
forma voastră ca o cămașă de 
noapte, lungă pînă la călcîie și 
cu nimbul ăsta veșnic în jurul 
capului, luminînd ca un reflector, 
toate coșurile, toți porii dilatați,

— Bruneta care lucrează la 
depozitul de smoală pentru ca
zane... Numai ea a fost în stare 
să te smulgă de lîngă ocolul 
oglinzilor, li făceai niște compli
mente... Apropos, să știi că pe 
ale noastre, în Iad, nu le impre
sionează dacă le spune cineva că 
sînt date dracului.

— Am vrut... eu... am vrut

POST SCRIPTVM LA____ .______ _
— Dacă venim din cînd în 

cînd pe la voi, să știi că n-o 
facem din frivolitate, ci din do
rința de a ne instrui...

— Siguri Ultima oară cînd ai 
fost pe la noi, mi se pare că 
luai și notițe... Stai, stai, parcă 
era un loc de care nu te mai 
deslipeai... A, da, îmi amintesc: 
ocolul oglinzilor, unde se rotesc 
la nesfîrșit fetele care au păcă
tuit prin exces de cochetărie. 
Foarte instructiv I

— Eu niciodată nu am..., în
cepu indignat Beatus.

— De ce te dezvinovățești, 
dragă ? îl întrerupse Malignus.

, ne intere
sează femeile frumoase! izbucni 
Beatus.

— Nu te enerva, amice, că 
dezminți zicala cu răbdarea în
gerească, îl povățui Malignus.

Vasăzică, nu vă interesează 
femeile frumoase. Mda... Atunci 
drăcoaica aia...

— Care drăcoaică ? întrebă 
stânjenit Beatus.

să fiu amabil, bolborosi îngerul. 
Nu pentru că...

— Lasă, lasă, că nu te torn 
arhanghelului. Atît am vrut să-ți 
dovedesc: că expulzarea din Pa
radis nu-i o nenorocire pentru 
Adam și Eva.

— Ba este! se împotrivi 
Beatus. Ei aici au venit pe lume, 
aici au trăit, aici au fost fericiți. 
Pierzînd Raiul, au pierdut totul.

Dar Adam și Eva nu aveau 
cîtuși de puțin un aer nenorocit. 
Se priveau ochi în ochi, se săru
tau și, din cînd în cînd, își vor
beau ;

— Ce frumoasă ești, iubito!

Tovarășul director își băuse 
cafeaua și acum se plictisea de 
moarte. Tot căscînd și întinzîn- 
du-se, atinse din greșeală bu
tonul soneriei. Nici nu-și dădea 
seama că acest gest întâmplă
tor avea să revoluționeze teh
nica secolului! Secretara își in
troduse elegant capul prin 
crăpătura ușii și-l privi supusă : 

— Ați sunat ?
Putea afirma tovarășul direc

tor că n-a sunat ? Nu putea! 
Așa că părînd extrem de preo
cupat, bolborosi ceva pe sub 
mustață. Suava sa secretară se 
orienta rapid însă și peste cinci 
minute în birou pași demn șeful 
cabinetului tehnic. Directorul nu 
mai avu încotro și în lipsă de 
ceva mai bun, îl luă din scurt:

— Ia zi, Vasilescule, de cînd 
n-am făcut noi nici o inovație ?

— Ce Jnovație, tovarășe di- 
tîrnă- 
nu se

Ul'AOKPIERDEREA

șl spu-
Pentru

PIERDEREA
FORMEI

afară, desi-

apărare...

să știu 
oprește

Privea în jos și-a început 
să-i curgă fața ; întîi s-a pre
lungit, ca un balon din care 
fuge aerul, apoi s-a făcut una 
cu mina pe care se spriii-

— Da. Soacră-mea 
a venit de Anul nou 
la noi și n-am vrut 
să creadă că el, cli
nele, e bucuros...

scuzați-mă. 
că sînt în 
autopsie...

căpătui 
gros al ocheanului. 
După asta, nu mai 
ai decît să-1 apuci 
delicat cu cleștele.

SUFERINȚEI

Și, încă 
adormi ’

— Oh, 
Credeam— Tu ai tăiat coa

da cîinelui ?

1
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REAS

șco-

clasei — 
înmulțirii.

LĂ
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II întristau adînc copacii de 
ciment cu vopsea din cei vii. 
Suferea, adică, la căderea 
frunzelor.

Intr-o toamnă a căzut și 
el, frîngîndu-și de trotuar șira 
spinării, și a intrat în ghips 
pentru toată viata.

Și nu mai suferă.

Mai tîrziu am aflat că a 
fost vorba de-o luminare nea- 
pririsă, mistuită de dogoarea 
celorlalte.

rector ? In materie de 
coape, greble șl cazmale 
pot face inovații...

— Atitudinea dumitale 
tistă îmi displace profund ! Aud 
că în alte părți se produc 
târnăcoape automate, greble 
cu creier electronic și cazmale 
cibernetice și dumneata vii și 
spui că in întreprinderea noas
tră nu se poate ? Dacă pînă la 
ora două nu-mi pui pe masă o 
inovație, poți să-ți dai liniștit 
demisia că eu ți-o semnez !

Vasilescu ieși distrus. Se în
chise în cabinetul său (tehnic) 
și încearcă să salveze ce mai 
putea fi salvat. își puse mintea 
la. contribuție, citi trei pagini 
d’ntr-o revistă de modă străină 
Si un articol din ziarul local 
iv'itulat savant ..Arături cit mai 
a'"ncl — recolte cit mai științi
fice /**, apoi extrase din sertar o

antropolog se 
plînge ele dureri de 
cap. Marele vrăjitor 
îl consultă și îi spu
ne :

— Asta pentru că 
mănînci prea mulfi 
intelectuali...

te-Carlo, își ia re
volverul din buzuna
rul vestei, își pune 
țeava la tîmplă. Cînd 
să tragă, tocmai în 
acea clipă o țigancă 
sare asupra lui și îi 
spune :

— 5090 franci și 
îți prezic viitorul...

Un mic canibal ve
de trecînd un avion 
pe cer și întreabă :

— Mamă, ce-î pa
sărea aceea ? Se mă- 
nîncă ?

— Da, se mănîncă. 
Uar e ca la langus
te : trebuie mai întîi 
s-o descojești...

Antropofagul se 
întoarce acasă și își 
întreabă soția :

— Ce-i de mîncat, 
în seara asta ?

— Un bărbat...
— A, bine... E ci

neva cunoscut ?

Un ruinat iese din 
cazinoul de la Mon-

Dialog între doi 
jucători la ruletă.

— Eu îți zic că 
dacă te agăț! de un 
număr destul de mult 
timp. el sfîrșește 
prin a ieși. Ieri, de 
exemplu, am mizat 
fără încetare pe 13...

— Și a ieșit?
— Da. Un minut 

după ce am plecat...

Pentru a vîna un 
leu în deșertul Gobi, 
nu e nevoie de puș
că. Nu trebuie decît 
să te îngrijești de o 
sită. Cerni deșertul 
prin sită și la sfîrșit, 
nu mai rămîne decît 
leul. Cu crocodilul, 
pe malurile Nilului, 
e tot așa de simplu. 
Aduci un ochean 
lung și un clește, re
perezi crocodilul pri-

Un vînător partici
pă cu soția și soacra 
sa la o marc vînă- 
toare de fiare în 
Africa. Stă ascuns 
în spatele unui ba
nanier cînd deodată 
își aude soția urlînd;

— Dragule ! O go
rilă a răpit-o pe 
mama ’ Ce se poate 
face ?

— Nimic, zice el 
rece. E treaba ei să 
scape. Cu atît mai 
rău pentru gorilă...

Un cîine sporovă- 
iește cu un altul :

— Vezi eu sînt un 
tip foate milos. N-aș 
ucide nici chiar un 
purece.

Apoi, reflectînd 
puțin adăugă :

— In
gur, de cazurile de 
legitimă

Un om intră Ia 
ceasornicar cu cline
le său și spune :

— Vi l-am adus 
pe Medor.

Ceasornicarul ridi
că capul uimit 
ne :

— Medor ? 
a-i face ce ?

— Aș vrea : 
ce are. Se < . 
tot la 5 minute...

Intr-un spital, un 
intern chirurg este 
complet miop ! Se 
pregătește să taie 
piciorul drept al u- 
nui bolnav, cînd șe
ful de clinică intră 
în sală și începe să 
Urle :

— Ai înnebunit * 
Omul acesta are o 
apendicită și tu vrei 
să-i tai un picior ! 

fără să-1

— Ce bun ești, dragule !
— Ce bine mi-e cu tine, 

iubito!
— Ce minunat e lingă tine, 

dragule!
— Eva!
— Adam!
Beatus și Malignus se îndepăr

tară în vîrful pioioarelor.
— Te-ai convins, măi ? între

bă drăcușorul.
— Nu înțeleg! Nu înțeleg! 

Doar au fost izgoniți din Para
dis...

— Da de unde! L-au luat cu 
ei, îl poartă în suflet.

In clipa aceea, vocile supă
rate ale primilor oameni răzbiră 
pînă la Beatus și Malignus :

— Așa ești tu, numai ca să 
mă necăjești pe mine...

— Eu ? Nemaipomenit! După 
ce că nu știu ce să mai fac ca 
să-ți intru în voie... Dar nere
cunoscătoare, ca toate femeile...

— Să-ți fie rușine, Adam! 
Daca aș avea mamă, m-aș duce 
imediat la ea...

Îngerașul și drăcușorul ascul
tară cîteva clipe în tăcere. Pe 
urmă Malignus spuse, oftând:

— Au luat cu ei totul. Și raiul, 
și iadul.

bucată de sfoară pe care începu 
s-o ungă sistematic cu săpun 
Mona Lisa in vederea confecțio
nării unui ștreang cu care să se 
spînzure de plafonieră, deoarece 
se simțea profund dezonorat 
cînd, deodată, îi veni ideea !

...La două fără tin minut, 
șeful cabinetului tehnic depunea 
pe masa directorială prototipul 
inovației.

— Ce-i asta, Vasilescule, în
treabă directorul privind per
plex lopata, ca toate lopețile, 
care se lăfăia pe birou ?

— Cum ce ? Inovația ? E ora 
două ! Aveți aici LOPATA ME
CANIZATĂ !

— Si... la ce servește ? !
— Ușurează munca oamej^i,- 

lor, tovarășe director. Grija 
pentru om. lată principiul de 
funcționare: Un muncitor cali
ficat apucă lopata de coadă și 
o înfige temeinic în grămada de 
nisip. Apoi, în loc să-și încor
deze mușchii pentru a o ridica, 
nu și-i încordează, deoarece doi 
muncitori necalificați trag cu 
eforturi conjugate și sincron de 
aceste două sfori legate de 
baza cozii, ușurînd munca mun
citorului calificat care dirijează 
numai direcția ! Viteza de lucru 
crește cu 2.354 la sută, randa
mentul cu 1,00078 la sută, efortul 
muscular scade cu 3,67 la sută și 
aceasta în condițiile în care 
cheltuielile suplimentare de sa
larizare cresc numai cu 30.000 
lei lunar !

Cuprins de entuziasm, pro
babil. tovarășul director căzu 
leșinat sub birou, și nu-l pu
tură ridica nici cu lopata me
canizată.

1)ORIZONTAL î
Oglinda 
Semnul
2) Carte de căpătîi 
— Ene ! 3) Neascul
tător — Strămoș 
francez — Diplomă 
de studii. 4) Toc 
gol ! — Simbolul na- 
triului — Obiecte de

CRIPTOGRAFIE
CU... PROVERB

(4-3-5-3-51

studiu astronomice. 
5) în aceeași clasă, 
bancă sau școală — 
R^ă. 6) Elevii de 
azi, constructorii de 
mîine — Pe carnetul 
C.E.C. (sing.) 7) Ca- 

-lificativ școlăresc. — 
Apreciat poet român.
8) Moșteniri (înv.) 
Mare în deșert. 9) 
E cam prostănac — 
Locul sigiliului — 
Gaz pentru reclame.
10) Nu e scrisă co
rect — Faraon 
tean. 11) Un 
model.

egip-
elev

VERTICAL î
Scoală — Un 
pentru notițe. 2) 
mărătoare —
de scris. 3) Instru-

1)
bloc
Nn-

Bune

ment de desen — 
Mare amator de 
cărți: 4) în vîrful 
compasului — Com
pus organic — Can
ge ! 5) In conformi
tate cu normele 
(fem. pl.) — Nicovală 
6) Gen de poezie — 
Unitatea de lucru 
mecanic — A cu
noaște. 7) Nu stă de 
loc la un loc — Nouă 
luni școlărești. 8) 
Leagă 
Categorie 
cală, 
gean 
A fi 
acel 
căminiști — Organ 
de simț.

școlărești, 
vorbele 

gramati- 
9) Cal dobro- 
— Tinerei. 10) 
în pauză — în 
loc. 11) Elevi

TOMA MICHINICI
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SEMTA PLENARĂ A
1

Vineri a avut loc ședința ple- 'campania de toamnă, precum și 
nară a Consiliului Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agri
cole de^ Producție.

La lucrările plenarei a parti
cipat tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R. Au luat 
parte reprezentanți ai unor mi
nistere și organizații economice 
centrale, membri ai conducerii 
Uniunii Naționale, președinții 
uniunilor Județene ale coopera
tivelor agricole.

Plenara a ascultat darea de 
seamă prezentată de tovarășul 
V a s i le V î 1 c u, președintele 
U.N.C.A.P., privind rezultatele 
economico-financiare obținute de 
agricultura cooperatistă în prima 
jumătate a acestui an. Ordinea 
de zi a plenarei a mai cuprins o 
informare referitoare la principa
lele probleme rezolvate de Comi
tetul Executiv și Biroul Perma
nent al Consiliului Uniunii Na
ționale în perioada trecută de la 
ultima plenară a Consiliului U- 
niunii ; planul de măsuri privind 
executarea lucrărilor agricole în

unele probleme organizatorice.
Materialele prezentate au con

stituit obiectul unor largi dezba-, 
teri. S-a subliniat că, prin apli
carea măsurilor inițiate de con
ducerea partidului și statului 
pentru combaterea efectelor se
cetei, prin mobilizarea eforturilor 
țărănimii cooperatiste, ale tu
turor oamenilor muncii din a- 
gricultură, au fost obținute re
zultate satisfăcătoare la culturile 
de vară și sînt create condiții 
pentru realizarea și la celelalte 
culturi a unor producții care să 
asigure o bună aprovizionare a 
populației cu produse agro-ali- 
mentare și a industriei cu ma
terii prime de proveniență agri
colă. Succesele înregistrate în 
condițiile specifice din acest an 
verifică încă o dată în practică 
superioritatea agriculturii socia
liste, posibilitățile mari de care 
dispunem pentru creșterea în 
continuare a producției agricole. 
Cooperativele agricole aii reali
zat în semestrul I venituri bă
nești cu peste 24 la sută mai 
mari față de aceeași perioadă a

anului 1967. Printre altele, a fost gn 
scos -în evidență faptul că agri- ®S 
cultura cooperatistă a livrat fon
dului de stat peste 44 000 tone 
legume și 10 000 tone cartofi mai 
mult decît în perioada corespun
zătoare a anului trecut.

Au fost relevate, totodată, nea
junsurile care mai există în păs- 
trarea, conservarea și folosirea Hi 
fondului funciar, în aplicarea Ia 
timp a regulilor agrozootehnjce, —a 
în sporirea efectivelor de ani- Bl 
male și a producției acestora, în 
apărarea și dezvoltarea avuției» 
obștești a cooperatorilor. Hi

Plenara a stabilit măsuri pen
tru ca în perioada următoare să gn 
fie asigurate condiții corespunză- “• 
toare în vederea realizării inte
grale a planului de producție și 5S3 
financiar în toate unitățile agri
cole cooperatiste.

în cadrul măsurilor organizate- Bl 
rice hotărîte de plenară, tovară
șul Titus Popescu a fost ales 
membru al Comitetului Execu- M 
tiv, al Biroului Permanent și vi
cepreședinte al Uniunii Națio- pan 
nale a Cooperativelor Agricole.

SEMINARUL EUROPEAN

ARTA Șl
(Urmare din pag. I)

chid expoziții unde tineri șî 
vîrstnici vin cu mare interes, re
prezintă, în fond, o recunoaștere 
a artei studențești, o apreciere 
a valorii acesteia. Desigur, tre
buie să fim de acord că arta stu
dențească nu poate prezenta ace
leași caracteristici în toate țările, 
că nu este chemată, în toate ță- 
ril&r să rezolve aceleași 
me. Reținem una dintre 
exprimate în ședința de 
mineață, potrivit căreia 
poate face abstracție de 
natural și social în care 
fășoară activitatea artistică stu
dențească. Deschizînd seria dis
cuțiilor, reprezentantul Uniunii 
Naționale a Studenților din Fran
ța (U.N.E.F.), Jean Jaques Ho- 
quard a afirmat că din istoria 
culturii se știe că fiecare clasă 
dominantă își creează cultura și 
arta ei. Proletariatul «trebuie și 
el să-și creeze cultura ți arta sa. 
Dar cultura burgheză există de 
cinci secole. Proletariatul poate 
aștepta atîta vreme pentru a-și 
crea propria sa cultură ? Răspun
sul este negativ, de aceea el tre
buie să pregătească elementele 
cultprii socialiste în cadrul orîn- 
dutd capitaliste. Ne veți întreba
— a spus Jean Jaques Hoquard
— ce fac studenții francezi în 
activitatea lor artistică ? Proble
ma uniunii noastre este să creăm 
împrejurările în care o mare 
parte a studenților să participe la • 
realizarea acestor elemente ale 
culturii socialiste. Studenții de la 
Școala de bele-arte au deschis 
un „atelier popular" de creație
— unde colaborează cu tinerii 
muncitori. Exemplul indică o 
participare a studenților la acti
vități de tip creator. Vorbitorul 
a arătat în continuare că întrea
ga mișcare artistică a studenților 
trebuie să fie legată de popor, 
să ia ființa teatre ale muncito
rilor și studenților, ansambluri ar
tistice ale muncitorilor și studen
ților, festivaluri de arta ale mun
citorilor și studenților. Dar a- 
ceastă acțiune meritorie trebuie 
să conducă a?a cum a afirmat 
reprezentantul francez, la desfiin
țarea artei studențești, să între
rupă activitatea artistică pe care 
o desfășoară tineretul universi
tar ? Iată o problemă pe care 
nu o poate rezolva decît stu
dențimea din fiecare țară. Fi
rește, în această privință schim
bul de păreri se dovedește a fi 
deosebit de util. După cum a 
remarcat în cuvîntul său și re
prezentantul Uniunii Internațio
nale a Studenților, Abdul Karin, 
reuniunea de la București a creat 
cadrul unui asemenea schimb de 
păreri. Numeroși vorbitori au ca
racterizat arta studențească ca o 
activitate care contribuie nu nu
mai la ridici rea culturală a vii
torilor specialiști ci și la îmbo
gățirea tezaurului culturilor na
ționale- Reprezentantul studenți
lor din Bulgaria, Ștefan Ivanov 
a arătat că ‘n țara sa arta stu
dențească dezvăluie aspectul mo
ral al studențimii, psihologia a- 
cestei categorii sociale, preocu
pările sale. Teatrul studențesc 
din Bulgaria a realizat experien
țe interesante, preluate apoi de 
către unele instituții de cultură 
profesioniste. Se poate spune că 
teatrul studențesc a influențat 
într-o măsură considerabilă tea
trul bulgar clasic. Cinecluburile 
studențești au devenit propagan
diste ale mișcării cinematogra
fice înaintate — ele fac cunos
cute realizările în domeniu] fil
mului, schimbările ce au loc, 
contribuind la pregătirea unui 
public care la rîndul său să in
fluențeze dezvoltarea producției 
cinematografice. Mulți dintre 
realizatorii mari ai filmelor bul
gare și-au început activitatea în 
cipecluburile studențești.

Reprezentantul studenților po
lonezi, Waczkow Iosef s-a referit 
la rolul mișcării culturale studen
țești în viața socială. La_ festiva
lurile studențești — a arătat vor
bitorul — am văzut formații ar
tistice care abordau în repertoriul 
lor probleme sociale alături de 
formații artistice care nu-și pro
puneau să contribuie la rezolva
rea unor asemenea probleme. 
Desigur mă voi pronunța în fa
voarea celor dinții și dacă aces-

meritoriu 
rolul lor 

La

DUMINICA

CONCURSUL
SOLIȘTILOR 

AMATOR! DE
MUZICA UȘOARA
In scopul afirmării unor noi 

talente din rîndul soliștilor vo
cali și promovării creației româ
nești de muzică ușoară, se or
ganizează a doua etapă de se
lecționare a celor mai valoroși 
interpreți de muzică ușoară din 
cadrul cluburilor și caselor de 
cultură ale sindicatelor, tinere
tului și ale studenților din jude
țele tării.

Acțiunea se va desfășura în 
cadrul a două concerte—specta
col cu public organizate de An
samblurile artistice ale Consi
liului Central al U.G.S.R. și al 
Comitetului Central al U.T.C., 
duminică 18 august a.c. orele 11 
și orele 20, în sala Casei de cul
tură a studenților din Calea 
Plevnei nr. 61.

Cei mai valoroși soliști vocali 
selecționați cu acest prilej vor 
prezenta o suită de concerte de 
muzică ușoară pe litoralul Mării 
Negre la începutul lunii septem
brie a.c.

INFORMAȚII
Vineri dimineața, vicepreșe

dintele Consiliului de Miniștri, 
Emil Drăgănescu, a primit pe 
L. J. Gray, președintele Comi
siei pentru energie nucleară 
din Canada.

La întrevedere au luat parte 
membri ai conducerii Ministeru
lui Energiei Electrice.

probile- 
opiniile 
ieri di
nu se 
mediul 
se des-

tea reușesc să rezolve 
și problemele artistice 
aducativ devine evident. 
București am văzut un spectacol 
al teatrului studențesc „Podul". 
Problemele sociale pe care și lo 
pun acești studenți-actori, oste
neala ce și-o dau de a rezolva 
cu mijloace artistice înaintate a- 
semenea probleme sînt factori 
care dovedesc rolul mobilizator 
al ansamblului, faptul că acesta 
slujește societății.

A luat cuvîntul și reprezen
tantul român, poetul-student A- 
drian Păunescu care a afirmat că 
artiștii sînt ființe ale unui popor, 
conștiințe ale unui popor. Nu 
vom avea o mare cultură — a 
spus el — dacă aceasta nu e fă
cută de cei care au vocație. 
Trăim în anumite țări, într-un 
anumit timp — și trebuie să știm 
ce se întîmplă cu aceste țări și 
cu acest timp, trebuie să contri
buim la progresul acestor țări și 
la progresul acestui timp. Inte
lectualii, deci și studenții parti
cipă la revoluție creînd o cultură 
pe măsura timpului. Totul este 
să ne ferim însă de acea senzație 
falsă că lumea începe odată cu 
noi. Arta studențească poate crea 
acel cadru în care tradiția și ino
vația să se întîlnească în modul 
cel mai fericit. Această artă tre
buie să-și manifeste dorința de a 
descoperi tot ce e frumos și tea
făr în ființa unei națiuni — în 
interesul general al națiunii.

în numeroase luări de cuvînt 
problema raportului dintre arta 
studențească și societate a fost 
prezentată în legătură cu influ
ența ce o poate exercita arta ca
pitalistă asupra culturii ce se dez
voltă în țările socialiste. Există 
pericolul ca această influență să 
vicieze cultura societății socialis
te ? — această întrebare au adre
sat-o mai mulți vorbitori, această 
întrebare a primit mai multe răs
punsuri. Delegatul studenților 
din R. P. Ungară, Andics Jeno 
s-a referit la independența rela
tivă a culturii față de structura 
social-economică, fapt care per
mite preluarea în mod critic a 
tot ceea ce este valoros în cul
tura altor țâri, în cultura altor 
sisteme sociale. Reprezentantul 
iugoslav, Iosif Tanevscki a ară
tat că vorbind despre influența 
culturii occidentale, nu găsește 
că e nevoife să se închidă porțile 
acestei culturi, ci să se întreprin
dă acțiuni pentru depășirea cul
turii burgheze. Aceasta este o 
problemă care privește în mod 
direct studențimea. Adrian Pău
nescu. din România a afirmat că 
nu este cazul să ne temem de 
cultura occidentală. Dacă în ță
rile socialiste se poate vorbi de 
o influență a culturii capitaliste, 
apoi în aceeași măsură se 
poate vorbi de o influență a cul
turii socialiste asupra țărilor ca
pitaliste. Un alt reprezentant ro
mân, Eugen Patrichi a arătat că 
dacă există într-adevăr această 
influență, nu este vorba în nici 
într-un caz despre un import pa- ; 
siv al valorilor culturale. Noi do
rim să cunoaștem cultura altoT 
țări. Noi sîntem pentru o infor
mare largă a tineretului în ge
neral, a studenților în special, o 
informare care să nu fie limitată 
de idei preconcenute. Tn această 
privință se dovedesc utile și reu
niunile studențești, festivalurile 
artei studențești, întîlniri ca cea 
la care participăm.

Cu privire la aceste aspecte au 
mai făcut expuneri Fritz Flitzar, 
(R. F. a Germaniei), Ana Blan- 
diana (România), și alți partici- 
panțiZ

în ședința de după amiază — 
prezidată de Aurel Gliibuțiu, 
membru al Comitetului Executiv 
al U.A.S.R. — au început dezba
terile în cadrul celei de-a doua 
teme a seminarului : „ROLUL 
COOPERĂRII CULTURAL-AR- 
TISTICE — STUDENȚEȘTI". 
Reprezentantul român, Mîhai 
Stoica, vicepreședinte al U.A.S.R. 
a prezentat o intervenție. Uniu
nea noastră — s-a arătat în ex
punere — este de părere că ti
neretul universitar poate să adu-

că o contribuție mai mare Ia e- 
forturile pentru accelerarea pro
cesului de apropiere și înțelegere 
între popoare, fiind interesat în 
lichidarea încordării, în asigura- 
rea securității europene și a păcii 
în lume, în înfăptuirea unei poli
tici de egalitate deplină între po- 
poare, de neamestec în treburile Bl 
altor state. în această direcție, 
largi posibilități pentru o mai S| 
bună cunoaștere reciprocă, apro- “ 
piere și colaborare se creează prin 
schimbul valorilor de cultură și B| 
artă. în intervenția delegației 
U.A.S.R. se arată că trebuie res
pectat tot ceea ce favorizează Q 
progresul sau dezvoltarea unei 
națiuni sau a alteia, că studenți- 
mea trebuie să se opună clar și gO 
deschis față de tot ceea ce ar 
stînjeni înțelegerea și apropierea au parucipar iv.ua vrroza, vice- 
între oameni, între popoare. Ex- BB președinte al Marii Adunări Na- 
penența noastra, ca și a altor or
ganizații a demonstrat faptul că 
atunci cînd se depun eforturi 
susținute, pînd se acționează în 
sensul apropierii dintre tineretul 
universitar, barierele de ordin 
politic, filozofic, religios sau de 
afiliere internațională pot fi de- gES 
pășite, găsindu-se o platformă co
mună pe baza căreia-studenții să 
se unească în lupta pentru împli
nirea idealurilor lor. București șj ălți membri ai

Pe marginea acestei intervenții «n corpului diplomatic, 
au luat cuvîntul reprezentanți ai BSa (Agerpres)
studenților din Franța, Iugo
slavia, România, precum și ai m 
Uniunii Internaționale a Studen- 
ților. S-au făcut numeroase pre
cizări privind cooperarea cultu- BR 
rală studențească, evidențiindu-se 
utilitatea unor contacte, a unor 
reuniuni de felul celei care se H 
desfășoară în prezent la Bucu
rești, a unor festivaluri interna- Q 
țiqnale ale artei studențești. 
Reafirmînd importanța și utili
tatea seminarului organizat de 
U.A.S.R., Abdul Karin, vicepre-

★
Șeful Reprezentanței perma

nente a Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud 
în Republica Socialistă Româ
nia, domnul Nguyen Duc Van, a 
făcut o vizită la sediul Ligii 
române de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa, unde a 
fost primit de prof. Stanciu 
Stoian. secretarul general al Li
gii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa.

★

Cu prilejul celei de-a XXIII-a 
aniversări a proclamării inde
pendenței Republicii Indonezia, 
ambasadorul acestei țări la 
București, Hamzah Atmonando- 
jo a oferit vineri seara, în sa
loanele ambasadei, o recepție.

Au participat Mia Groza, vice- 
tionale, acad. Aurel Moga. mi
nistrul sănătății, Vasile Gli£a, HI adjunct al ministrului afa- 
cerilor externe. Valentin Ste- 
riopol, adjunct al ministru-

■ lui comerțului exterior, Mih- 
nea Gheorghiu. prim-vicepre-
ședințe al I.R.R.C.S., repre
zentanți ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, oa
meni de artă și cultură, ziariști.

■ Au fost prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la

Concursul Pronosport nr. 33

Etapa din 18 august 1968

I. „U" Cluj—Rapid Div
II. Petrolul—Steaua 

III Jiul—„U" Craiova 
IV. F.C. Argeș—Pol. Iași

A 1
X
1
1

V. 
VI.

VII. 
VIII.

U.T.A.—Crișul 
Farul—A.S.A. Tg. M.

X
1

Flacăra—Met. Buc. Div B. 1 
Pol. Gl.—Pol. Buc. 1

IX.
X.

XL 
XII.

Poiana—Gloria Bîrlad J
C.S.M. Rcș.—Chim Rm. V. 1
Gaz Metan—Med. Cluj X
Met. Huned.—A.S. Cugir 1

XIII. Olimpia — Electrap. Cv. 1

Șl OLIMPIA 
CATARAMĂ 

A REALIZAT 
NORMA 

OLIMPICĂ

Un nou concurs

la Poiana Brasov
în Poiana Brașov 

șurat ieri un reușit
s-a desfă- 

,----------- —----v.. concurs a-
tletic, organizat de Clubul spor
tiv Metalul, la care au partici- 

viucuie- pat atleti din Hal,e (R D G ) si 
- tt • . t ’ , IB component! ai lotului olimpic și

ședințe al Uniunii Internaționale «i republican, 
a Studenților a arătat că U.I.S. 
încurajează orice strădanie de co
laborare și că este bucuros că 
U.A.S.R. și alte numeroase orga
nizații studențești fac eforturi în 
sensul cooperării internaționale a 
studenților.

De remarcat performanța ob- 
■ ținută de Olimpia Cataramă la 

aruncarea discului 55,60 m., ceea 
ce reprezintă norma de partici- 

__ pare la Jocurile Olimpice de la 
Mexic. De asemenea, Cornelia 
Popescu a bătut recordul R. S. 
România de junioare la penta- 
tlon cu 4389 puncte, iar Mariana 
Goth a egalat din nou recordul

de senioare și junioare Ia 100 
m. cu 11,8 secunde. Atleții ger
mani vor mai concura duminică 
la Cîmpulung Muscel. Dintre 
rezultatele atlQților noștri am 
mai reținut : 80 m. garduri — 
Valeria Bufanu 10,8 
lungime — Viorica 
leanu 6.35 m. ; disc — Lia Ma- 
noliu 57,80 m. ; suliță — Mihaela 
Peneș 51,28 m. ; 400 m. — Ilea
na Sillay 55,0 secunde ; înălți
me — Virginia Bonei 1,70 m. ; 
înălțime bărbați — Ion Șerban 
2,06 m.

secunde, 
Viscopo-

V. TIMIȘ

FOTBAL Cu antrenorul echipei STttlW despre:

ETAPA iNTll, ETAPA
A DOUA Șl ALTE.. ETAPE

• Următorul lider se decide la Constanța, Cluj 
și Ploiești. • Atuuri pentru titlu : DINAMO 
BUCUREȘTI — „omogenitate și experiență" ; 
„U“ CRAIOVA — „un nou an bun" ; FARUL 
— „invincibilă acasă" ; „U“ CLUJ — „stil 
propriu" ; U.T.A. — „roadele anilor s-au pîr- 
guit“ ; STEAUA — „totul și încă ceva" ! • 
Ce-ar face Ștefan Covaci, duminică, dac-ar fi 

Ozon, Ferenczi, Jurcă, Justin ...• Iordănescu în 
anticameră.

Cum apreciați prima e- 
tapă ? Considerați că ea 
prefigurează evoluția vii
toare a echipelor, situația 
clasamentului ?

— Consider că-i prematur să 
anticipăm prin prisma primei 
etape configurația clasamentu
lui final. Oricum unele echipe 
învinse sînt mai bune, mai va
loroase decît învingătoarele lor. 
Mă gîndesc la Dinamo Bucu
rești. Oricărei echipe i se poate 
întîmplă să fie învinsă în depla
sare. Totuși, prima etapă ne-a 
arătat o îmbunătățire, și cred în 
ea, a eficacității. Cel mai im
portant lucru de reținut însă îl 
consider valul nou, valul tine
reții l-aș denumi, a „mînjilor“ 
în componența echipelor. Exis
tă, în acest moment, un procent 
de jucători de circa 70 la sută cu 
vîrsta sub 24 ani. Prima lor 
probă scrisă pe gazonul verde în 
fața unei asistențe record a fost 
promovată cu brio. In cazurile 
cele mai multe.

Dar, ca să răspund la între
bare, sînt cîteva echipe care ne 
dau aproape certitudinea că se 
vor situa pe platforma superi
oară a clasamentului. Care sînt 
acestea ? DINAMO BUCUREȘTI 
prin valoarea echipei, a jucăto
rilor, prin omogenitate și expe
riență • „U“ CRAIOVA — da,
da : această echipă cred că va 
avea din nou un an bun ; FA
RUL — acasă este aproape in
vincibilă iar egalitatea de Ia O- 
radea i-a relansat pe constăn- 
țeni. O surpriză poate să ne 
producă „U“ Cluj, în primul 
rînd pentru că are deja format 
un stil propriu, mai bine con
turat ca la alte echipe, atu-uri 
la care se mai adaugă elanul și 
crezul jucătorilor, dăruirea, 
combativitatea și fără îndoială, 
tinerețea. U.T.A., de asemenea, 
prin osatura ei nouă, prin tes
tele reușite al unei noi formule, 
va avea în acest an, anul con
firmării sau al culegerii roade
lor. Și, evident, echipa STEAUA, 
pe care o antrenez. Facem toa
te eforturile să trecem la o fază 
superioară, să ne apropiem sen
sibil, prin joc, organizare, stil 
— de nivelul echipelor europe
ne bune. Ne obligă la aceste 
speranțe și răspunderi faptul că 
sîntem angrenați în competiția 
de elită a continentului — 
„C.CE.“.

Dar lupta din campionat care 
se anunță tenace, viguroasă toc
mai dat fiind faptul că-s mai 
multe echipe de valori și forțe 
egale, ca în alți ani, poate să 
ne rezerve surprize din cele mai 
senzaționale.

— Nu v-am văzut nici
odată jucînd la Prono
sport și cu atît mai pu
țin... cîștigînd vreun pre
miu. Totuși ar fi intere
sant pentru cititorii noș
tri să afle cui acordați 
șanse în întîlnirile etapei 
a doua, de mîine ?

— De la bun început țin să-i 
previn pe pronosportiști că luîn- 
du-se după mine ar putea să nu 
facă 13 exacte. Revenind la 
chestiunea în discuție cred că 
jucătorii vor fi la fel de avizi 
să maree goluri — și aceasta o 
să placă publicului — iar antre
norii, cred eu, vor insista pe 
realizarea ideii de a subordona 
tehnica jucătorilor, și în an
samblu a echipei, unui scop con

cret, fizic, eficient : marcarea 
de goluri. Și aceasta este foarte 
bine, un cîștig pentru echipe și, 
implicit, pentru fotbalul nostru. 
Meciurile Farul — A.S.A. Tg. 
Mureș, „U* Cluj — Rapid, Pe
trolul — Steaua, vor decide li
derul. înclin să cred că Farul 
va face 3 puncte. Același, lucru 
despre „U" Cluj, care se întîl- 
nește cu Rapid descompletat. La 
Ploiești, firește, noi plecăm să 
învingem dar și tinerii lui Oană 
vor să se afirme. Comportarea 
celor două promovate, Vagonul 
și Crișul, în deplasare ne va e- 
difica asupra potentelor și șan
selor pe care le au în acest 
campionat. Prin comportare nu 
înțeleg neapărat rezultatul în? 
sine ci maniera de joc, cum voi 
evolua, ce etalează ! Dinamo va 
învinge, conform unui calcul 
real, sigur, la București. Cred că 
și U.T.A. pe vecinul ei Crișul. 
Meciul acasă al Progresului cu 
Dinamo Bacău îi oferă șanse să 
se reabiliteze în fața suporte
rilor.

Dar să vorbim de partidele a- 
supra cărora planează semne de 
întrebare. In cea dintre Jiul și 
„U“ Craiova, primele șanse, le 
are, evident, Jiul. însă triumvi
ratul Coidum — Frînculescu — 
Martinovici cunosc multe secre
te ale adversarilor și chiar 
punctele lor nevralgice, vulne
rabile care-i sprijină îh anula
rea avantajului terenului și e- 
chilibrarea de forțe.

Crișul, care joacă la Arad, să 
beneficieze de gradul de tehni
citate, pe care-1 are subordo- 
nîndu-1 unui scop tactic : acela 
al circulației și păstrării mingii 
cît mai mult timp pentru ca 
U.T.A. să nu-și poată desfășura 
jocul ei combinativ.

în meciul F. C. Argeș — Po
litehnica Iași, văd victoria surî- 
zîndu-i primei echipe. Dar ad
versarul ei să nu uite că de-aici 
s-au întors destule formații 
bucuroase. Apărarea ieșeană' să 
joace în linie căci „săgețile* 
Krauss, Jercan, Țurcan i-ar pu
tea străpunge.

— Și o întrebare pen
tru... casă : ce e nou la 
Steaua ? Obiective, -țe
luri, speranțe...

— Jucătorii sînt extrem de so
licitați : campionatul, lotul,
C.C.E. Față de ceea ce li ; se 
cere ei se pregătesc serios, îi 
supunem lâ antrenamente • cu 
volum și intensitate mare l în 
vederea creșterii lor din punct 
de vedere al tehnicității și -ca
pacității de efort. Dacă am pu
tea să ajungem, cu prețul Ori
căror eforturi, în semifinalele 
C.C.E. — ceea ce. depinde și* de 
sorți dar și de noi — ar fi o 
realizare, un succes prestigios, 
pentru echipă — cu o asemenea 
performanță ar reînnoi oare
cum și blazonul fotbalului -ro
mânesc. Aceasta ar fi, desigur, 
chiar mai important decît cîști- 
garea campionatului. , ♦.

— Am înțeles că sîn- 
teți adeptul concepțieL de 
a promova tineretul: ; pe 
cînd Iordănescu în pri
ma echipă a Stelei ?

— Iordănescu are 19 ani. 
Mulți fotbaliști mari la aceâștă 
vîrstă aveau1 în buzunar debiltul 
în reprezentativă. Deocamdată, 
îmi pare rău, nu pot să vă -sa
tisfac curiozitatea indicînfl o 
dată exactă. Cred că ediția 
1969—1970 a campionatului îl* va 
consacra pe Iordănescu. Pînă'-a- 
tunci se lucrează cu el intens 
ca să fie promovat cu cît inai 
puține tare, lipsuri. Acum, Ra
pacitatea lui de efort și fc^rț.a 
nu-i permit ascensiunea în ț. a- 
ceastă dură întrecere care £ste 
campionatul. S-ar putea în ve- 
tur să-1 încercăm în cîteva 
jocurL ' *

— Dar este un jucător 
foarte tehnic...

— Nu se pot rezolva lipsurile 
cu tehnica. Trebuie un ecițili- 
bru. El joacă excelent dar nu
mai cînd are mingea.. Fără^ea 
nu mai joacă. E mai important, 
știu și știm din experiență* ca 
Iordănescu — și cazul poat^ fi 
generalizat ,— în loc de o pro
movare forțată care se stinge 
să aibă uhă'târdivă dar care? să 
rămînă.

VASILE CABULE^

— Dacă ați fi în locul 
Iui Ozon, care credeți că 
ar fi antidotul ?

— N-aș vrea să se credă că 
spunîndu-mi părerea aș comite 
un act de imixtiune. De altfel, 
spunînd ce cred, ambii comba
tanți vor lua măsuri de anulare 
prin adoptarea unei anume tac
tici de joc. Totuși, dac-aș fi în 
locul lui Ozon, la formație n-aș 
umbla. Dar aș analiza atent păr
țile slabe la „U“ Craiova și aș 
apela la mîndria și ambiția ju
cătorilor cerîndu-le să se auto- 
depășească. în acest fel ar ega
la impetuozitatea, viteza echipei 
craiovene. în final acest meci 
va decide care echipă știe mai 
bine să-și organizeze apărarea.

— Nu vreți să., spriji
niți și echipa Vagonul 
care vine la București ?

— Această echipă nu trebuia 
să uite că a cîștigat campionatul 
în divizia B, pentru că de doi 
ani a avut cele mai puține în- 
frîngeri în deplasare. Problema 
se pune : ce poate face să nu 
primească goluri. Dar neuitînd 
că apărarea dinamovistă e vul
nerabilă...

pe scurt
o Probele individuale, din 

cadrul întîlnirii de scrimă R* F. 
a Germaniei — România, sțau 
încheiat cu victoria sportivilor 
români : la masculin a cîștigat 
Ionel Drîmbă, urmat de Ții$ și 
Wessel, iar la feminin pe pri
mul loc s-a clasat Olga Orbah— 
Szabo, urmată de Marjna 
Stanca. *
• La Leningrad s-au încheiat 

ieri întrecerile celui de-al 114ea 
„Criteriu european" de juniori, 
la tenis de masă. Reprezentapta 
României, Carmen Crișan (eie- 
vă în vîrstă de 16 ani), a cuce
rit medalia de aur. în proba‘de 
simplu fete. Jucînd exceldnt. 
Carmen Crișan a învins-o înffi- 
nală după ,un meci pasionant4cu 
2—0 pe jucătoarea cehoslovacă 
Ilona Voștova.

• In ziua a 3-a a campiona
telor naționale de natație, *au 
fost stability d’pqă, noi recorduri 
ale țării : Marian Slavic — 2’04” 
1/10 la 200 m. libei și N. Djo- 
nisie — 5’06” 2/10 la 400 *m. 
mixt.

(Urmare din pag. I) 

înainta, după norme și prescrip
ții tehnologice, raportabil în 
graiul abstract al cifrelor, și se 
închega, totodată, și structura 
intimă, alcătuită din fibre mo
rale de vînjoșenie și rezistentă, 
a grupului de constructori.

OAMENII LOCULUI

Dintre ei, unii au promovat, 
în condițiile șantierului, exa
mene mai multe și mai grele 
decît demonstrațiile la tablă. 
Aici și-au trecut cîtiva proba 
de verificare a anilor studenției.

O lucrare de însemnătatea 
și dimensiunile celei despre 
care vorbim atrage în chip fi
resc energii și pricepere ieșite 
din media obișnuitului; așa se 
face că întîlnim la Vadu Oii 
un inginer cu nume de adîncă 
rezonanță. Gheorghe Șincai, a- 
devărat „performer". construc
tor al podului de la Ilia, peste 
Mureș, veterani ai acestei ra
muri tehnice precum Valeriu 
Chera. unul dintre ctitorii 
noului arc transdanubian de 
otel, șeful grupului de forări, 
sub apă. veterani ca maiștrii 
Victor Neuman, Romulus Mo- 
roianu sau Stefan Neiner. Uno
ra Ie sînt familiare alte cons
trucții hidrotehnice : inginerul 
Titus Eftatopl a trecut prin 
școala aspră a Bicazului și a 
combinatului de la Turnu-Mă- 
gurele, alții, cum e maistrul su
dor Dumitru Nițoi, au lucrat la 
Sala Palatului și la Pavilionul 
Expoziției Naționale. Si apoi 
băștinașii, crescuți în ostroa
vele marelui fluviu, dunărenii, 
get-beget ca frații Năstase, 
cruce de voinic amîndoi. hră
niți în vremile copilăriei cu a- 
mintirea strădaniei oamenilor 
de pe marginea Dunării de jos 
care au încercat din totdeauna 
să lege malurile cu pod de plute.

brudine ori bacuri, pricepuți în 
mînuirea lotcii prin tunelurile 
de umbră și susur dintre os- 
troave.

— Faceți cunoștință !
Facem... Stăm de vorbă cu 

un tinerel, sfios întrucîtva, la 
prima vedere : Vaier Bregner. 
La absolvire, inginerul Bregner. 
șef de promoție și posesor al 
diplomei de merit, a refuzat 
politicos... postul de asistent 
universitar și a venit pe șan
tier. Lucrează la montarea ta- 
blierului metalic.

—- Ați plecat din institut ?
— Cred că n-aș fi făcut o 

treabă pe gustul meu. Unii pre
feră neastîmpărul creator, alții 
se simt la ei acasă într-o sală 
de curs... în ce mă privește, 
înclin pentru lărgimea șantieru

atunci, s-a ridicat, pe amîndouă 
malurile, infrastructura viaduc
telor. în lungime de aproape 
șapte sute de metri, cam cit 
16 poduri obișnuite, puse cap la 
cap. A fost trecută cu bine 
proba confecționării și montă
rii grinzilor, dintre care una 
singură ar trage la cîntar, de 
s-ar afla pe lume asemenea 
balanțe, cît 14 vagoane. Pentru 
mai mult de jumătate din lun
gimea viaductelor s-au ridicat 
suprastructurile. Calea ferată a 
fost adusă pînă la buza Dună
rii și, cu acesta, au fost termi
nate preliminariile operației de 
asamblare a tablierului metalic. 
Lucrările la apă sînt atacate pe 
un front larg. S-au adus utilaje 
cu randament superior, printre 
care și un prototip al industriei

șantierului este, cel puțin pentru 
noi, inedit.

— Așa și trebuie să arate un 
șantier modern. preîntîmpină 
ing. Țintea nedumerirea noas
tră.

— Aici, intervine inginerul 
Valeriu Chera, tehnica mon
dială consemnează apariția co
loanei cu diametru de 2 metri, 
introdusă la o adîncime de 40 m 
sub apă prin combinarea vi
brării cu forarea „benoto". 
Locul ales pentru amplasarea 
podului aparține zonei aluvio
nare de pe Dunărea de jos, for
mată din nisipuri verzi, cele 
mai dificile din cîte se cunosc. 
Solul acesta capricios, gata ori- 
cînd de surprize, îl obligă pe 
constructor să creeze o tehnolo
gie nouă. Lupta permanentă cu

cu fază și operație cu operație. 
Are un jurnal gros, peste trei 
sute de pagini, cu fișe pentru 
fiecare element prefabricat în 
parte. Probe, determinări, mă
surători, totul este notat în a- 
ceste veritabile anale tehnice 
ale podului. Operația este, ho- 
tărît, migăloasă.

— în ce scop țineți evidența 
asta atît de strictă ? Și... cam 
complicată ?

— Nu putem admite nici cea 
mai mică abatere de la tehnolo
gia stabilită : lucrarea cere pre
cizie, control. Fiecare centi
metru cub de beton trebuie să 
fie omogen, fiecare cablu mili
metric tensionat.

— în schimburile celelalte, 
cine tine jurnalul la zi ?

— Fiecare poate s-o facă !

CURCUBEUL DE OȚEL
lui. Despre toți vorbește ingi
nerul C. Țintea, directorul 
grupului de șantiere al I.C.S.P., 
numai despre el nu. Esca
motează întrebările noastre 
directe, dă din mînă a „nu 
merită să vorbim", schimbă 
firul discuției. Mai tlrziu aveam 
să aflăm că directorul șantie
rului este un inginer încercat, 
experimentat în condițiile vitre
ge ale anilor imediat următori 
războiului, cînd a participat 
la refacerea podurilor de peste 
Șiret. Dorna și Suceava, dis
truse de lupte. Chemat cu stă
ruință ca asistent la catedra de 
betoane de către profesorul 
Hanganu, vechi specialist repu
tat. inginerul Țintea a făcut în
tocmai ca Vaier Bregner : a ales 
calea marilor șantiere.

KM. 112 — K.M. 118
A trecut un an și nouă luni 

din momentul începerii. în cele 
aproape 750 de zile scurse de

franceze, care! forează acum 
primele , șase dintre cele 16 co
loane care alcătuiesc fundația 
întîiului picior de pod de pe 
malul stîng. Se lucrează într-un 
ritm alert și pe malul opus. 
Dacă vii dinspre București, vei 
vedea că șoseaua, după ce a 
străbătut șesul Bărăganului, se 
abate în dreptul kilometrului 
112, ridicată topometrie pînă la 
primul viaduct care merge că
tre pod. Același lucru se în- 
tîmplă și la kilometrul 118, cînd 
vii din partea cealaltă, dinspre 
Constanta. Spațiul șantierului 
este încărcat de bornele parale
lipipedice, date cu var. ale re
perelor 112 și 118. Lucru ciudat, 
șantierului îi lipsește forfota 
clasică, strigătele de „var". „be
ton" „cărămidă" ; timpanele 
nu-ți sînt mușcate de rîș- 
nița stridentă a concasoare- 
lor ; dai, însă, la tot pasul peste 
tehnicieni-operatori ai utilaje
lor de construcții. Pitorescul

nisipul, cu structura rocilor, 
rîvna pentru fiecare centimetru 
i-a făcut pe cîțiva tehnicieni 
francezi, cu stagiu îndelungat 
în materie, constructori de po
duri pe multe meridiane, în 
Asia, America Latină sau Afri
ca, să declare entuziasmați co
legilor români : „Vous avez 
realise une performance mon
diale Votre reussite sera hau- 
tement estimee par Ies spâ- 
cialistes. Felicitation !“
COMPETIȚIA CU TINE ÎN
SUTI

Către prînz, dăm de in
ginerul Ion Bșrbu, la mon
tarea unei grinzi metalice, un 
gigant de 14 vagoane, ridicată 
printr-un procedeu pe cît de 
simplu, pe atît de ingenios : 
două bigi și scripeți, într-un 
ansamblu instalat chiar pe pi
ciorul podului. Inginerul avea 
un caiet în care îsi nota fază

întîmplări consumate în tă
cere ; deunăzi, Niță Stuparu, 
șef de echipă, se îmbolnăvise 
sau, cine știe, era necăjit. Ori
cum, nu se putea concentra. 
Oamenii și-au dat seama și trei 
muncitori din alte schimburi 
s-au oferit să lucreze în locul 
lui. fără altă compensație. Altă
dată pe platforma de forat la 
apă, au rămas, două zile si 
două nopți, toți membrii condu
cerii șantierului și șase tehni
cieni operatori pînă au dibăcit 
soluția străpungerii unui strat 
păcătos de clisă. Au plecat să 
se culce aproape împinși din 
spate de ceilalți tehnicieni. în
grijorați de atîtea ore de ne
somn petrecute de tovarășii lor 
pe platformă.

•— Unde e lume multă, sînt și 
fel de fel de oameni. Și vin de 
pretutindeni. De unde asemenea 
grijă reciprocă și atîta abnega
ție ?

— Vin, stau... și pleacă — șme-

.................. in i i i '*
cherii. Oamenii serioși își leagă 
sufletul de șantier. Am vehit 
mai tîrziu, pentru partea *de 
sudură, dar am găsit aceeași 
disciplină ca într-o fabrică, fi- 
tim, ne batem capul, avem 4 ce 
și cu cine sta de vorbă.

LA O IMAGINE VIITOARE
Expusă la sediul Consiliului 

Popular provizoriu din Hîrșova, 
macheta .podului a primit, ‘cu 
prilejul vizitei făcute în luna 
aprilie; înalta apreciere â con
ducătorilor de partid și de stat 
și a tov. Nicblăe Ceaușescu per
sonal. La scara redusă, macheta 
întruchipa viitoarea desfășurare 
de oțel și beton dintre malurile 
fluviului veșnic mișcător înspre 
mare. Reamintim cititorilor cî
teva date esențiale :

• Ansamblul dintre punctele 
Giurgeni-Vadu Oii va fi lung 
de 1450 metri. Peste albia mi
noră, podul nropriu-zis se va 
întinde, pe 720 m și va avea 
două viaducte de acces simetrice 
de cîte 365 m fiecare.

• O grindă metalică continuă, 
cu secțiune casetată. complet 
sudată, cu trei deschideri cen
trale de 160 m fiecare și două 
deschideri marginale de 160 Jm 
vor alcătui'Suprastructura podu
lui. Viaductele de acces sînt 
realizate din beton armat pre- 
comprimat, cu cîte 8 deschideri 
a 45 metri fiecare. Deschiderile 
centrale ale podului vor îngădui 
o circulație fluvială nestinghe
rită.

® Proiectat integral în Româ
nia, podul va avea patru beilzi 
de circulație rutieră și două 
trotuare, așezate lateral față de 
partea carosabilă. Va fi o formă 
monumentală.. optimă din punct 
de. vedere static.

o Tăblie^ >1 confecționat la 
uzinele Bocșa, din oteluri spe
ciale produse la Gâlati. cînta- 
rește numai 5 000 de tone, o 
performanță în materie.

Totul sub. chipul unui ioc 
aerian de nespusă gratie, dia
fan. la scara orizontului. Așa 
va arăta .acest meridian de oțel 
în toamna anului Viitor. '

iv.ua


p□
Presa cehoslovacă despre

vizita delegației de partid

și guvernamentale române

PRAGA 16. — Trimișii spe
ciali Agerpres, Romulus Căples- 
cu și Eugen Ionescu, transmit : 
Toate ziarele apărute în capitala 
R. S, Cehoslovace publică lâ loc 
de frunte știri, reportaje și foto
grafii consacrate vizitei delega
ției de partid și de stat a Româ
niei în Cehoslovacia. Ziarul 
„RUDE PRAVO“, organ central 
al C.C. al P.C.C., subliniază pri
mirea deosebit de cordială pe 
care au făcut-o cetățenii orașu
lui Praga delegației române. Cor
dialitatea cu care a fost primită 
delegația română este subliniată 
și de ziarul „PRACE", organ al 
sindicatelor cehoslovace, care 
consacră numeroase materiale vi
zitei.

Referindu-se la convorbirile 
dintre delegațiile română și ceho
slovacă ziarul „MLADA FRON- 
TĂ“ scrie că ele fac parte din 
pașii importanți pe care îi face 
R. S. Cehoslovaca în domeniul 
relațiilor externe, deoarece re
prezentanții îomâni au convorbiri 
în Cehoslovacia „nu numai în 
înțeiesul dezvoltării relațiilor 
prietenești dintre cele două țări 
ci și pentru a întări prietenia și 
unitatea între statele sistemului 
socialist și pentru a sprijini au

toritatea forțelor progresiste ale 
contemporaneității".

într-un articol ziarul „ZEME- 
DELSKE NOVINY" după ce 
face o serie de referiri la poli
tica economică a țării noastre, 
scrie •. Partidul Comunist Român 
și opinia publică română au în- 
tîmpinat cu bucurie efortul nos
tru de a înlătura deformările 
din trecut și de a căuta căi cît 
mai bune pentru construirea so
cialismului.

Ziarul „ȘVOBODNE SLOVO" 
scrie sub titlul „Cuvînt la ordi
nea zilei" : „De ieri se află 
printre noi oaspeți dragi, repre
zentanți de fninte ai României. 
Deja de mult timp ei au cu noi 
o cauză comună. Să amintim din 
nou că peste 13 000 de soldați 
români și-au jertfit viața pentru 
libertatea Cehoslovaciei. Conti
nuatorii lor sînt într-un front cu 
noi, ne înțeleg și pentru aceasta 
le sîntem extrem de recunoscă
tori. O mica răsplată este și pri
mirea călduroasă făciită delega
ției române la Praga".

Toate ziarele slovace publică, 
de asemenea, la loc de frunte 
materiale și fotografii consacra
te vizitei delegației de partid și 
de stat române în Cehoslovacia.

□

Manifestări consacrate

zilei de 23 August
In cadrul acțiunilor organi

zate în India cu prilejul Zi
lei de 23 August, s-a deschis 
la Delhi, sub auspiciile Mi
nisterului Educației Indian, 
„Expoziția românească de 
pictură și sculptură mică".

La deschidere au partici
pat prof. Sher Singh, minis
tru de stat, oameni de cul
tură și artă indieni, membri 
ai corpului diplomatic etc.

A fost prezent, de Aseme
nea, Aurel Ardeleanu, 'amba
sadorul Republicii Socialiste 
România în India.

Cu această ocazie au fost 
prezentate și filmele docu
mentare românești „Arta mo
numentală", „Muzeul de artă 
al R.S. România", „Țucules- 
cu“ și „Nuntă țărănească".

★

La Varșovia continuă mani- 
festările legate de sărbători
rea tradiționalelor „Zile ale 
culturii românești". La Casa 
de cultură a sfatului popular 
raional Praga-Polnoc a avut 
loc o reuniune urmată de un

frumos program artistic sus
ținut de artiști români și po
lonezi. Publicul spectator a 
făcut o caldă primire artiști
lor, răsplătindu-i cu îndelungi 
aplauze. Tot aici, au fost des
chise o expoziție de cărți și 
una de discuri de muzică u- 
șoară și populară românească.

La 16 august la Ambasada 
României a avut loc o confe
rință de presă consacrată ani
versării a 24 de ani de la eli
berarea țării noastre de sub 
jugul fascist. Ambasadorul Ti- 
beriu Petrescu a schițat prin
cipalele coordonate ale poli
ticii interne și externe a Ro
mâniei, subliniind contribuția 
ei însemnată în opera de men
ținere a unei păci trainice, în 
lupta împotriva imperialismu
lui, pentru securitatea tuturor 
popoarelor lumii. El a rele
vat, cu acest prilej, importan
ța deosebită pe care statul și 
partidul o acordă dezvoltării 
relațiilor de prietenie și cola
borare cu toate țările socia
liste.
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Acțiuni ale patrioților
sud-vietnamezi

După cum relatează agențiile 
de presă, atît joi după-amiază 
cît și vineri dimineața au 
tinuat luptele între forțele 
țrțotice și trupele ampricano-sai- 
goneze în mai multe regiuni din 
Vietnamul de sud. Astfel, 
sud de zona demilitarizată 
desfășurat lupte grele între 
tățile trupelor americane 
mise în așa-zise „operațiuni 
curățire" și forțele patriotice. 
Cele mai importante acțiuni au 
avut loc în apropiere de locali
tatea Gio Linh, precum și în 
jurul bazei americane de la Car
roll. De asemenea, au avut loc 
lupte de hărțuială în jurul loca
lităților Con Thien și An Hoa.

După cum transmite agenția 
France Presse, pentru prima da
tă de la sfîrșitui lunii iunie, de
tașamentele F.N.E. au bombar
dat joi dimineața baza america
na situată la 6 km sud de Xuan 
Loc. Asupra bazei, unde se află 
un regiment de trupe aeropurtate 
ale S.U.A.» au fost lansate cîteva 
zeci de rachete de 122 mm. 
Totodată, în Delta fluviului 
Mekong, patrioții au bombardat 
mai multe poziții întărite ale 
trupelor saigoneze în perimetrul 
Dan Doi, la 240 de km sud-vest 
de Saigon.

In același timp, avioane ame
ricane de tip „B-52" au con
tinuat bombaidamcntele în spe
cial asupra zonei demilitarizate, 
căutând să despresoare baza a- 
mericană de la Con Thien de 
detașamentele F.N.E. De aseme
nea, au fost bombardate cîteva 
regiuni din apropiere de Dak To, 
unde se presupune ca s-ar afla 
concentrări ale forțelor patrioti
ce, precum și provincia Binb 
Long, situată la aproximativ 100 
de km de Saigon.

con- 
pa-

la 
s-au 
uni- 
tri- 
de

convorbirilor", a adăugat sena
torul, menționînd că Statele Uni
te continuă să trimită mai multe 
trupe în Vietnamul de sud, iar 
numărul misiunilor de bombar
dament americane asupra Viet
namului de nord crește. „Nu pu
tem rămîne în continuare prizo
nierii celor care refuză să regle
menteze acest conflict", a decla- 

•rat Eugene McCarthy, cerînd 
Partidului democrat să recunoas
că în programul său electoral 
„greșelile politicii noastre din 
trecut".

Criticînd poziția candidatului 
republican la președinție, Ri
chard Nixon, și a vicepreședin
telui Hubert Humphrey în pro
blema războiului din Vietnam, 
senatorul Eugene McCarthy a 
declarat că „poporul american 
merită ceva mai bun în 1968 
decît o simpla alegere între po
zițiile a doi adepți dintre cei mai 
vechi șl mai înfocați ai războiu
lui din Vietnam".

it

„A oenit momentul pentru a 
cere guvernului să facă o încer
care realistă pentru a ieși din 
impasul în care se găsesc con
vorbirile de la Paris" dintre re
prezentanții R. D. Vietnam și 
S.U.A., a declarat la un miting 
organizat la New York senatorul 
Eugene McCarthu. pretendent 
In obținerea candidaturii demo
crate la președinție. „Politica Ad- 
ministrafiei este fot atât de in
flexibilă ca și înaintea începerii

Organizația obștească 
gleză „Planificarea politică 
și economică" a făcut o 
anchetă în rînriurile studen
ților de culoare care învață 
în universitățile 
Rezultatele 
Ia care au 
studenți au 
documentul 
culoare în 
documentului 
studenții de culoare care în
vață în Marea Britanie au 
de făcut față unor serioase 
dificultăți din cauza mani
festărilor de rasism ce se 
fac resimțite deseori.

Deindată ce un 
culoare pășește pe 
Angliei, i se ridică 
o problemă greu de 
cum să-și asigure o 
Foarte mulți proprietari 
case și de camere 
nu 
lor „de culoare". Studenții 
de culoare — atît de la u- 
niversitățile londoneze cît 
șî de la cele din „Birming
ham, Manchester și Edin
burgh —- se plîng de acest 
lucru. Desigur, în Anglia, 
prejudecățile rasiale nu sînt 
atît de răspîndite ca în Sta
tele Unite, dar, mai ales în 
ultimul timp, răbufnirile lor 
au devenit mai frecvente. E- 
le sînt alimentate de propa
ganda unor organizații ra
siste de genul asociațiilor 
„Să păstrăm Anglia albă" și 
„Liga celor loiali față de 
imperiu", a căror activitate 
publică a devenit în anii din 
urmă asiduă.

„Un tînăr de culoare sosit 
în Anglia — se relevă în 
documentul citat — se lo
vește imediat de o oarecare 
izolare și înstrăinare, de o 
nevăzută dar reală barieră de 
culoare. Foarte greu e accep
tat în cercuri engleze și a- 
desea se află în fața refuzu
lui de a fi admis sau servit 
în localuri de alimentație pu
blică, petrecere sau dans".

Analizînd această

britanice, 
acestei anchete, 
răspuns 400 de 
fost publicate in 
„Studenții de

Anglia". Autorii 
afirmă că

tînăr de 
pămîntul 
în față 
rezolvat : 
locuință, 

de 
mobilate 

închiriază locuințe ce- 
„de culoare".

Conflictul 
nigerian

de lucruri, autorii anchetei 
dezvăluie faptul că rasiștii 
englezi au protectori și ins
piratori suspuși și că unii 
politicieni de frunte sînt con
taminați de concepții rasiste. 
Printre adepții intoleranței 
rasiale e amintit, de pildă, 
Ronald Bell, una din cele 
mai influente personalități 
conservatoare care a emis, 
recent, într-o dezbatere la 
televiziunea britanică urmă
toarea teorie: „Prea mulți 
oameni se sperie de expresia 
discriminare rasială, 
criminarea rasială e t 
o noțiune eminamente 
lectuală. Pentru un om 
vărat culoarea pielii nu 
decît un prim criteriu 
tru stabilirea nivelului 
tural, a superiorității și 
ticularitaților ereditare 
unui anumit individ".

în umbra unor asemenea 
„teorii" dospesc manifestări
le de rasism pe care Ie au
de înfruntat studenții de
culoare venițî în Marea Bri
tanie. Șî nu e de mirare 
autorii documentului 
dențîi de culoare în 
au ajuns la concluzia 
derea studenților de 
în insulele 
rează în
„sentimente de răceală față 
de Britania".

EM. RUCAR

britanice 
rîndul

Dis- 
acum 
inte- 
ade- 

i este 
pen- 
cul- 

i par
ale

că 
i „Stu- 
Anglia" 
că șe- 
culoare 

gene- 
acestora

Un sat în cîmpia moravo 
— slovacă, aproape de lo
cul unde în urmă cu un mi
leniu Chirii și Metodiu au 
încreștinat pe cehi și slovaci. 
Banov î 2 300 locuitori. Fe
meile umflate, enorme și ro
chii uimitor de scurte, 
automobile. 58 telefoane. 25 
nou — născuți pe an. 30 că
sătorii. 27 morți. 500 nave
tiști la uzinele din Ostrava și 
Brod. Alte cîteva zeci 
grați în Anglia, 
Nigeria, încă din 
mei Republici...

Președintele 
național, Mahdal 
sfătos atent la pronunția ci
tadină) î Sat de hoinari. Vi
na ea priceperii noastre. 
Oamenii noștri se pricep la 
toate (Glumind:) Ca oltenii 
voștri (a vizitat România cu 
ocazia unui schimb de 
periență). între cele 
războaie ni se dăduse

50

emi-
S.U.A. și 

timpul pri-

comitetului 
(rubicond,

ex- 
două 

au-

departe de casă. Românii au 
murit și ei departe, apărîn- 
du-ne pe noi.

Mahdal: Erou! trebuie să 
moară departe.

★
In fața monumentului ro

mânesc, sculptat într-un tuf 
poros de un meșter țăran 
din satul vecin:

— Mahdal: Le-am așe
zat trupurile aid, în dreapta 
pietrei. Peste 3 ani au fost 
duși la Bmo. Am mai lăsat 
să treacă 5 ani și am dai 
mormintele altora. Acum o- 
dihnesc alții în locul lor. Nu
mai piatra ne-a mai rămas.

★
în schimb satul are legă

turi de altă natură cu Ro
mânia î

Mahdal: In 1965 ne-am 
gîndit noi și am propus 
la raion să ne înfrățim cu o 
comună din România. „întru
cît am fost eliberați de sol
dați! români, dintre care 26

note

în ultimele 24 de ore avioane 
de bombardament nigeriene au 
atacat mai multe localități din 
apropierea fluviului Niger. Po
trivit postului de radio Biafra, 
în cursul raidurilor, mai multe 
persoane au fost ucise. Postul de 
radio citat adaugă că 450 de 
soldați nigerieni au fost uciși în 
cursul acțiunilor ofensive declan
șate de trupele federale.

★
Deși ședințele de lucru din 

cadrul convorbirilor de pace ni- 
geriano-biafreze de la Addis 
Abeba au fost întrerupte tempo
rar, din partea împăratului Haile 
Selassie și a altor personalități 
continuă eforturile pentru găsi
rea unei soluții pașnice în con
flictul dintre Nigeria și Biafra. 
Astfel, după cum transmite a- 
genția France Presse, vineri di
mineața delegația Nigeriei, con
dusă de Okunu, a fost primită 
de către împăratul Etiopiei. Sur
se informate de la Addis Abeba 
afirmă că Okunu, comisarul ni
gerian pentru problemele locuin
țelor și lucrărilor publice, a pre
zentat suveranului răspunsul gu
vernului de la Lagos la propu
nerile făcute de împărat privind 
modalitățile de transportare pe 
calea aerului a ajutoarelor în a- 
limcnte și medicamente destinate 
victimelor războiului.

în cercurile politice uruguayene se manifestă o vie îngrijorare 
în legătură cu încercarea de forță dintre guvern și mișcarea stu
dențească. După funerariile de joi ale liderului studenților, Liber 
Arce, ucis în cursul ciocnirilor cu poliția, pe străzile capitalei u- 
ruguayene au apărut manifeste chemînd pe studenți și muncitori 
să-și intensifice lupta împotriva violenței reacționare. Autorii ma
nifestelor cer, do asemenea, demisia ministrului de interne, Edu
ardo Jimenez de Arechaga și a șefului poliției din Montevideo, 
colonelul Alberto Aguirre Gestido.

Acțiunile studenților se bucură de sprijinul diverselor organi
zații sindicale și ale unor pături ale populației. In urma grevei 
generale declarate joi în întreaga țară împotriva represiunilor po
lițienești, toate instituțiile, fabricile, magazinele, școlile au fost 
închise. După cum informează agenția France Presse, numeroase 
personalități politice încearcă o mediere între guvern, pe de o 
parte, și liderii studenților și sindicatelor, pe de altă parte.

între timp, importante concentrări de trupe au fost efectuate 
Ia periferia capitalei, iar anumite unități militare au fost aduse 
de urgență în oraș. Știri încă neconfirmatc afirmă că autoritățile 
ar fi consimțit să aresteze pe ofițerul care se face responsabil de 
uciderea liderului studenților, Liber Arce.

în fotografie : Aspect din timpul ciocnirii în urma căreia a 
fost ucis Liber Arce.

Sosirea lui Gunnar Jarring

la Amman
Gunnar Jarring, reprezentantul 

special al secretarului 
O.N.U., U Thant, în 
Apropiat, a sosit 
Amman, pentru a

general al
Orientul 

vineri la 
continua 

consultările cu oficialitățile Ior
daniei în vederea găsirii unei so
luții a crizei din Orientul Apro
piat, în lumina rezoluției Consi
liului de Securitate. în aceeași zi, 
Gunnar Jarring a avut convorbiri 
cu regele Hussein al Iordaniei,

cu vicepremierul Ahmed Toukan 
și cu ministrul de externe iorda
nian, Abdel Moneim El Rifai.

Observatorii politici din capita
la iordaniană urmăresc cu deose
bită atenție noua vizită pe care 
Jarring o întreprinde le Amman, 
după ce a prezentat secretarului 
general al O.N.U., U Thant, un 
raport asupra misiunii sale.

Sîmbătă, Gunnar Jarring este 
așteptat la Cairo.

POSTURILE de radio boli- 
viene au anunțat că fostul 
ministru de interne bolivian. 
Antonio Arguedas. care se 
afla în Peru, se va întoarce 
în Bolivia. Arguedas, care a 
părăsit Bolivia 'a 19 iulie a 
declarat că a fost nevoit să 
părăsească țara întrucît via
ța sa era amenințată de a- 
genti ai C.I.A. (Agenția Cen
trală de Investigații a 
S U.A.). Președintele Rene 
Barrientos a salutat hotărî- 
rea lui Arguedas asigurîn- 
du-I că în cazul cînd acesta 
va fi judecat pentru părăsi
rea țării îi va asigura o .Ju
decată imparțială".

AGENȚIA ANSA anunță că 
în 1969 va fi lansat satelitul 
„stabilizat" denumit „San Mar
co C“. Diferența dintre acest 
satelit artificial al pămîntului și 
cei lansați pînă acum constă în 
faptul că „San Marco C“ va avea 
— pe lîngă traiectoria orbitală 
stabilită — și posibilitatea de a 
fi dirijat în jurul axei sale, po
trivit necesităților stabilite de 
oamenii de știintă aflati la sol. 
Satelitul urmează să fie lansat 
în perioada activității solare cele 
mai intense pentru a culege date 
care prezintă interes meteorolo
gic. Totodată, „San Marco C.“ va 
fi echipat cu instrumente puse în

A

Intr-un sat
cehoslovac

ROMULUS RUSAN

La Paris s-a aflat că o echipă 
de specialiști a UNESCO va 
pleca în curînd la Atena pentru 
a studia împreună cu autorită
țile grecești măsurile necesare în 
vederea salvării Partenonului, 
care, după cum se știe, se află 
în pericol de degradare.

Specialiștii greci au examinat 
în mod detaliat fondul proble
mei, făcînd tot ce le-a stat în 
putință pentru salvarea acestui 
monument, una dintre cele mai 
mari capodopere din lume.

Recent, la mina „River Queen" din Greenville (statul Kentucky), o explozie a provocat 
moartea a numeroși mineri. In fotografie: Una dintre victime este scoasă afară din mină.

Pericolul cel mai grav, care 
amenință acest vestit monument, 
este determinat de fenomenul de 
calcifiere intr-un grad accen
tuat a marmurei din care este 
construit, a declarat, cu prilejul 
unui interviu acordat organului 
de presă al UNESCO, directorul 
monumentelor din Grecia, G. 
Dontas. El a relevat că fenomenul 
de calcifiere este determinat în 
mare măsură de intemperii, pre
cum și de poluarea aerului din 
regiunea Atenei. După părerea 
lui Dontas, pentru a preîntâmpina 
aceste d-eteriorări lente, dar im
placabile, n-ar exista decît un 
singur remediu: acoperirea su
prafeței marmurei cu o peliculă 
transparentă, care să o protejeze 
împotriva agenților atmosferici.

Alte pericole, care amenință 
monumentele de pe Acropole, re
levate, de asemenea, de Dontas, 
se datoresc vibrațiilor provocate 
de zborul avioanelor supersonice 
și elicopterelor.

Misiunea UNESCO este aștep
tată să sosească la Atena în luna 
octombrie.

Președintele Braziliei, Arthur 
da Costa e Silva, s-a înapoiat 
în capitala federală, dintr-un 
turneu efectuat în zona Ama
zoanelor. pentru a combate in
tenția Congresului brazilian de 
a amnistia persoanele implicate 
în recentele tulburări studen
țești. Comisia pentru probleme
le juridice a Congresului, unde 
gruparea politică guvernamen
tală Arena deține majoritatea, a 
și aprobat un proiect de lege în 
acest sens, cu toate că președin
tele ceruse membrilor grupării 
guvernamentale să se opună 
proiectului.

legătură cu alți sateliți pentru ă 
se obține o precizie cît mai mare 
a datelor culese.

UN. FILM documentar des
pre activitatea politică a sena
torului Robert Kennedy, ucis în 
plină campanie electorală la Los 
Angeles, se află în curs de tur
nare și va fi prezentat în timpul 
lucrărilor convenției Partidului 
democrat de la Chicago, care ur
mează să desemneze candidații 
acestui partid la viitoarele ale
geri prezidențiale din S.U.A. 
Realizatorul acestui film. Char
les Guggenheim, este de aseme
nea. autorul unui film realizat 
în 1964 despre activitatea politi
că a fostului 
Kennedy.

POSTUL de 
nunță demisia 
san El Amri 
comandant suprem al forțelor ar
mate și ministru al apărării al 
Republicii Arabe Yemen. Pos
tul de radio precizează că ge- 
neralul El Amri a luat această 
hotărîre pentru a se putea con
sacra în întregime obligațiilor 
sale de prim-ministru.

președinte John

radio Sanaa a- 
generalului Has- 
din funcțiile de

• • • o
De cîtva timp în Re

publica Dominicană se 
petrec fapte, care, la 
prima vedere, par des
tul de ciudate. Un nu
măr de cetățeni haiti
eni care s-au stabilit 
în această țară, veci
nă patriei lor, pentru 
a scăpa de represiuni
le dictatorului din 
Port-au-Prince. Fran
cois Duvalier, s-au șe- 
fiugiat, în ultimele zile.

torizație de comerț, 
cauza sărăciei.

Rep : Ce vindeați ?
Mahdal: Ardei... ceapă...

alte legume...
Mahdalicek (precizînd) : 

Usturoi 1 — planta noastră 
locală !

Mahdal (recunoscînd) î la 
drept vorbind e producția 
noastră de bază. Unul din ai 
noștri a cîștigat anul trecut 
26 000 coroane. Unii *_ o 
pînă în celălalt capăt de ța
ră.

Mahdalicek : Unde nu a- 
jung ? Dacă e adevărat că 
Cristofor Columb a descope
rit America, unul din echi
paj a fost sigur de pe la noi...

★
Eroul satului e locotenen

tul Jozef Bublik, unul din 
cei 7 parașutiști care au pre
gătit „bomba pentru Hey
drich". Ne îndreptăm spre 
monumentul său și spre ci
mitirul unde au fost înmor- 
mîntați soldații români. în 
Moravia, aceste cimitire 
pioase sînt nelipsite. Un meș
ter popular a săpat pe o 
gresie galbenă vulturul cla
sic și numele. Sicriele și ră
mășițele eroilor au fost trans
portate mai tîrziu la Brno 
sau Zvolen. în cimitirele cen
trale dar pietrele galbene au 
rămas, iar elevii vin cu școa
la și le pun flori, la 9 mai, la 
23 August și în ziua eliberă
rii satului (aici, la 29 apri
lie).

Mahdal : Un român a stat 
șî în casa mea. Erau 
erau toți oameni mai 
stă, le purtau cailor 
nemaipomenită.

Mahdalicek (mai 
îi țin și eu minte foarte bi
ne. Parcă văd și scenele 
de luptă. Acolo în 
colțul acela, a fost rănit 
unul. Dincolo, în fața casei 
galbene, altul. Dar cei mai 
mulți din cei 26 de morți au 
căzut pe cîmp. Cît eram 
elevi, le puneam flori la 
mormînt.

Rep : Și acum cine le pu
ne ?

Mahdalicek : Acum le pun 
copiii noștri.

★

In fața mormîntuluî 
Bublik:

Mahdal: Așa împrăștie
soarta pe eroi. EI a fost îm
pușcat de nemți la Praga,

din

ajung

cu cai, 
în vîr- 
O grijă
tânăr) :

lui

și-au sacrificat viața, cerem 
ca..."

Rep : Cu ce comună ?
Mahdalicek (atent Ia dif

tong) : Comuna „Ion Roată" 
din Bărăgan.

Mahdal: Anul trecut 1-»' $ 
vizitat. Apoi ne-am scris 
mai scrisori. Dar cred că a 
venit vremea să ne vizităm 
mai des.

★
înapoindu-ne spre primărie, 

vizităm cele două alimentare 
(Mahdal: una e de stat, cea
laltă e cooperativă — „concu
rență în lege") apoi spălătoria 
chimică, restaurantul, clubul 
(unde se pregătește întâlnirea 
locuitorilor care împlinesc în 
acest an o jumătate de veac) 
și, în sfîrșit, ne oprim cite 
cinci minute Ia gospodăriile 
țăranului Havel și a „Kovoze- 
medelnik"-ului (navetistului 
Karel Mandik).

Mahdal: Vă rog să ghiciți, 
fără să vă spun, care lucrează 
la cîmp și care în fabrică.

Rep : Intr-adevăr, e greu d«|r-, 
ghicit.

★

In fața primăriei:
Mahdalicek : Copacul aces

ta era plin de schije, 
'curățit și l-am transformat 
tr-un fel de monument, 
vechi de o sută de ani, 
văzut multe, și mai ales 
ultimul război... Era sub 
un cuib de mitralieră, dar de 
murit n-a murit nimeni în 
locul acesta, cei mai mulți au 
murit pe cîmp.

★
Pe coaja copacului zăresc o 

zgîrietură : „Florea 1945". E 
poate ultima semnătură a ca
poralului Florea înainte de a 
Fi trecut dincolo, sub piatra 
cu vultur și cu 26 de nume. 
Iar copacul î-a luat numele și 
l-a crescut Cei doi oameni 
privesc departe, spre cîmp, și 
văd ceva, cu imaginația aceea 
duioasă a omului trecut prin 
mari greutăți și apoi consolat 

să 
de 
si-

cc-

L-am 
în- 
E 
a 

în 
el

de viață. Mi-e imposibil 
reconstitui visul colorat 
sub pleoape. Tot ce știu 
gur e că mă aflu în satul 
hoslovac Banov, cu 2 300 locu
itori, 50 automobile, 58 tele
foane...

Și printre prieteni...

găsit în criticile adre
sate, de cîtva timp, dc 
cercurile exilatilor din 
Haiti, la adresa cola
borării tot mai strînse 
dintre Duvalier șj pre
ședintele dominican 
Joaquin Balaguer. Se 
vorbește chiar despre 
existența unui pact se
cret între cei doi pre
ședinți. în baza căruia 
regimul dominican s-a 
angajat să supraveghe-

de un adevărat co
merț de muncitori ne
gri haitieni care sînt 
trimiși cu miile să 
muncească, pentru sa
larii de mizerie, pe 
plantațiile de trestie 
de zahăr ale marilor 
latifundiari domini
cani. Pentru a nu be
neficia de nici un fel 
de drepturi sindicale 
sau de legislația mun
cii din Republica Do-

declarat că „guvernul 
Haitian a permis pro
prietarilor dominicani 
aî plantațiilor de tres
tie de zahăr să impor
te mînă de lucru din 
Haiti în scopul ajuto
rării șomerilor din a- 
ceastă țară“ Să fio 
oare mărinimia arăta
tă chiar atît de dezin
teresată ? „EL CARI
BE" subliniază că Du
valier primește 10 la

„Braceros" cecul lui Duvalier

la ambasadele din 
Santo Domingo ale Ve- 
nezuelei si Republicii 
Chile. Șase haitieni au 
declarat chiar greva 
foamei în clădirea am
basadei venezuelene 
cerînd să fie transfe
rați de urgentă în afa
ra teritoriului domini
can. Ce s-a întâmplat 
oare pentru ca acești 
haitieni să recurgă Ia 
o asemenea măsură de 
salvare ?

Răspunsul poate fi

ze și să reprime pe 
exilații haitieni.

Cîteva ziare domini
cane au relatat însă 
că recenta prietenie 
dintre Duvalier șî Ba
laguer este „cimenta
tă" și de unele intere
se economice din care 
ambele părți trag un 
profit substanțial. Ast
fel, după cum arată 
ziarul ,.EL NACIO- 
NAL“. „papa Doc" 
cum îi place lui Duva
lier să fie numit de 
poporul său, întreprin-

minicană, acești „bra
ceros" (muncitori a- 
gricoli) sînt transpor
tați „clandestin" peste 
graniță, cu... știința 
guvernelor dominican 
și haitian. Ziarul „EL 
CARIBE" care s-a o- 
cupat în mai multe 
articole de traficul ili
cit de muncitori agri
coli haitieni, scrie că, 
în fapt, este vorba des
pre „un adevărat co
merț de sclavi".

Un înalt funcționar 
din Port-au-Prince, a

sută din salariile, și 
așa extrem de mici, ale 
„braceros" trimiși pes
te graniță. S«-a aflat 
că pc adresa ambasa-; 
dei haitiene din Santo 
Domingo a și fost ex
pediat un cec, în sumă 
de 150 000 dolari, pe 
numele lui Francois 
Duvalier.

Și astfel legăturile 
de „prietenie'1 dmtre 
Santo Domingo și 
Port-au-Prince conti
nuă să se extindă.

P. nicoara
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