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Angajamente

îndeplinitez!

VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID
ÎȘÎ gă-

§1 DE STAT IN REGIUNEA CLUJ
valoare 
angaja-

noiembrie, populația 
a făcut o caldă și en- 

primire tovarășilor

Berghianu, 
Comitetului

Joi 4 
Clujului 
tuziastă 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Paul Niculescu- 
Mizil, Manea Mănescu, care 
vor vizita timp de clteva zile 
această regiune. Vestea sosirii 
conducătorilor de partid și de 
stat a reunit pe arterele cen
trale, pe străzi, în noile carti
ere', zeci de mii de cetățeni al 
străvechiului și frumosului 
oraș de pe malurile Someșului.

in gară, împodobită sărbă
torește, conducătorii de partid 
și de stat au fost salutați de 
tovarășii Maxim 
prim-secretar al 
regional Cluj al P.C.R.. Cle
ment Rusu, președintele Sfa
tului Popular regional, acad. 
Constantin Daicoviciu, membru 
al Consiliului de Stat, rectorul 
Universității „Babeș-Bolvai“, 
conducători ai organelor locale 
de partid și de stat, 
meiOși reprezentanți 
prinderilor, instituțiilor și 
ganizațiilor obștești.

Tineri și tinere, în 
rești costume naționale 
această parte a țării, au urat 
inalților oaspeți bun sosit, 
oterindu-le tradiționala pli
ne și sare. Marea piață a gă
rii, în care se aflau mii de oa-

de mi
ai intre- 

or-

pito- 
din

Trenuri remarcate
de locomotive

Diesel electrice

VALERIU POP
PAUL ANGHEL

ADRIAN IONESCU

(Continuare in pag. a Il-a)
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RECOLTA In vizită la Universitatea

„Babeș-Bolvai“

complet automati-

de sinterizare. Pro-
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o pregătire

Trenurile de marfă care circulă 
începînd de miercuri pe traseul 
Teiuș — Cluj — Oradea sînt re
morcate de locomotive Diesel e- 
lectrice. în acest scop, la depoul 
Teiuș au fost construite hale pen
tru revizii curente cu platforme, 
poduri rulante, utilaje și dispozi
tive pentru verificarea și întreține
rea echipamentului termic și elec
tric al locomotivelor. S-au dat în 
funcțiune instalațiile de alimentare 
cu motorină, ulei și apă.

Prima livadă de meri 
din regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară, amenajată în urmă n 
cu patru ani pe dealurile din s 
jurul comunei Batoș, raionul 
Reghin, a dat în această toam
nă întîia recoltă. în această 
livadă toate lucrările de între- „ 
tinere se pot executa mecani- I 
zat. Producțiile obținute sînt re- " 
marcabile, culegîndu-se în me- ■ 
die de pe un pom 35—40 kg ■ 
mere, fructele avînd o greutate ■ 
de peste 200 grame fiecare. în | 
total, livada respectivă a dat o ■ 
producție de mere de calitate ■ 
superioară în greutate medie | 
de 40 000 kg Ia ha. Se preco-1 
nizează crearea altor asemenea _ 
livezi pe terenuri In pantă. |

I
Sistem moderni 

de irigații
i
I

La gospodăria agricolă de slat 
„30 Decembrie", din apropierea 
Capitalei, s-a deschis un șantier 
de: lucrări pentru irigarea a peste 
750 hectare. In prezent, aici se lu
crează intens la amenajarea unui
sistem de irigații modern ce va io- S 
losi apa din fiul Argeș. Apa va ii B 
adusă pe terenurile agricole prin" 
conducte îngropate, irigarea cultu- » 
rilor făcîndu-se cu ajutorul asper- B 
soarelor.

In cursul acestei luni vor începe, 
de asemenea. lucrările la alte două B 
mari sisteme de irigații. Tot după ■ 
metoda conductelor îngropate, sew 
va amenaja un sistem de irigare ■ 
a peste 2 000 ha la gospodăria a-B 
gricolă de stat Lila, iar la gospo-S 
daria de stal Mihăileșli vor ti iri
gate 750 de hectare.

(Agerpres) “

meni fluturind stegulețe trico
lore și roșii, a răsunat de urale. 
De pretutindeni se auzeau lo
zinci : „Trăiască România So
cialistă !“, „Trăiască Partidul 
Comunist Român, în frunte 
cu Comitetul său Central 
„Trăiască unitatea de ne
zdruncinat a întregului popor 
în jurul partidului și guver
nului !“. Oamenii muncii ro
mâni, maghiari și de alte na
ționalități își exprimă hotări- 
rea de a Îndeplini neabătut ho- 
tăririle Congresului al lX-lea 
al P.C.R., politica partidului 
de înflorire a patriei noastre 
socialiste.

O dimineață însorită aurește 
cupolele Clujului, noile lui e- 
dificii, Întregind atmosfera de
osebită a acestei zile de toam
nă. Clipe emoționante, pe care 
Clujul nu le va uita. Literal
mente tot orașul se află ne 
străzi, într-o manifestare de 
spontană, de nestăvilită bucu
rie și recunoștință față de par
tidul nostru, de conducerea sa. 
Balcoanele, ferestrele; fațadele 
vechilor case s-au umplut de 
oameni care țin să fie prezent i 
la acest moment. Gesturi sim
ple, dar grăitoare. O floare, 
ruptă de la fereastră, plutește 
spre coloana de mașini. Mame 
își înalță în brațe copiii.

DEZBATERE
__ ___ INVAjAMINT MODERN METODICA MODERNA

Dezvoltarea impe
tuoasă a științei și 
tehnicii pe plan 
mondial face ca 
problema moderni
zării metodelor folo

site de procesul de învățămînt să 
fio mai actuală ca orieînd. Volu
mul de cunoștințe pe care trebuie 
să și le însușească astăzi un stu
dent, în orice domeniu : fizică, 
chimie, matematică, biologie, teh
nică etc. este incomparabil mai 
mare ca acela din trecutul nu prea 
îndepărtat. Deoarece durata stu
diilor a rămas, practic, aceeași și 
nici nu poate fi vorba de o creș
tere a ei reiese în mod evident 
că singura modalitate de a-i trans
mite studentului volumul cores
punzător de cunoștințe este aceea 
de a găsi noi căi, noi metode, 
pentru ca, în timpul prevăzut 
pentru pregătirea sa, studentul să 
poată acumula toate cunoștințele 
necesare specialității în care se 
pregătește.

Răspunzînd la această foarte 
utilă anchetă, organizată de ziarul 
„Scînteia tineretului“, sugerez 
doar unele idei fără a le dezvol
ta prea mult. înainte de a Ie ex- 

haine de lucru sau in ținută de 
sărbătoare, cetățenii orașului, ’ 
tineri și vîrstnici, muncitori, e- 
levi, gospodine, sini părtași la 
aceiași bucurie obștească. O 
revărsare de voie bună, urale 
și flori marchează trecerea oas
peților dragi de-a lungul mari
lor artere ale orașului. Tova
rășii Nicolae Ceușescu și Ion 
Gheorghe Maurer, care se află 
intr-o mașină deschisă, răspund 
cu căldură saluturilor și ovații
lor.

Scurt popas la comitetul re
gional de partid. Aici, primii! 
secretar al Comitetului regional 
al P.C.R., Maxim Bergliianu, a 
infotmal despre preocupările 
oamenilor muncii din această 
regiune, despre activitatea ce 
se desfășoară in industrie și a- 
gricultură pentru îndeplinirea 
sarcinilor pianului de slat.

hi înfățișarea de azi a melea
gurilor clujene se telleclă grăi
tor politica partidului șl guver
nului de dezvoltare armonioasă 
a tuturor regiunilor țării, 
creat 
trială 
roase 
tanță 
toare 
prelucrare a lemnului, unități 
ale industriei ușoare. Numai în 
anii șesenalului au fost con- 

S-a 
o puternică bază indus- 
prin dezvoltarea a nume- 
ramuri de mare impor- 
— metalurgică, construc- 
de mașini, chimică, de

pune țin să menționez însă că 
discutînd despre metode și despre 
perfecționarea lor, acestea nu ‘tre
imile privite static, ci în continuă 
transformare și aplicabile con
form specificului fiecărei specia
lități. O metodă care astăzi este 
bună, mîine va fi poate depășită. 
De asemenea, o metodă care este 
bună pentru o specialitate poate 
fi contraindicată pentru alte spe
cialități. A încerca să stabilim me
tode standard chiar pentru o a- 
numită perioadă, înseamnă a ne 
situa de la început pe o poziție 
greșită. 

struite aici pește 20 de obiecti
ve industriale noi, dotate cu 
tehnică modernă. Întreprinde
rile industriale din regiune rea
lizează in prezent în numai 75 
de zile o producție globală e- 
chivalentă cu cea obținută in 
■întregul an 1950. Și în domeniul 
agriculturii s-au Înregistrat 
progrese Însemnate. Tot mai 
multe gospodării agricole de 
slat și cooperative agricole 
de producție dovedesc, prin 
rezultatele obținute. marile 
posibilități care există in În
treaga regiune pentru crește
rea continuă a producției ve
getale și animale, pentru dez
voltarea intensivă și multilate
rală a agriculturii socialiste.

Realizări importante s-au ob
ținut, de asemenea, in domeniul 
culturii, știinjei. învățămlntului 
de toate gradele, in ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii români, maghiari și de 
alte naționalități. Toate acestea 
sint expresia drumului mereu 
ascendent pe care Întreaga re
giune. l-a cunoscut în anii pu
terii populate.

Primul obiectiv industrial vi
zitat a fost uzina „Unirea“. La 
intrare, pe alei, in secții, 
muncitorii, tehnicienii și in
ginerii i-au intimpinat cu dra
goste și bucurie pe oaspeți. La 
comitetul de partid a avut

de perspectivă
Prof. univ. dr. ing. N. V. BOȚAN

Institutul politehnic din Iași

In prezent se duc 
numeroase discuții, 
atît la noi, cît și pe 
plan mondial, asu
pra celui mai adec
vat mod de rezolva

re a problemei astfel îneît a da 
un răspuns la această întrebare 
este cît se poate de dificil. în ce 
privește propriile-mi opinii, în le
gătură cu metodele, țin să formu
lez următoarele idei:

In primul rînd, cred că este 
necesar ca noi, cadrele didactice, 
să luptăm contra „metodei“, încă 
folosită de unii dintre studenți, 
de a se baza în însușirea cunoș
tințelor pe memorare. Consider 
că studentul, în special, în învă- 
țămîntul tehnic superior, trebuie 
să-și însușească principiile care 
stau la baza disciplinelor ce i se 
predau. El nu trebuie lăsat să 
memoreze formule sau scheme, pe

care în scurtă vreme le va uita, 
ci trebuie să-și însușească temei
nic principiile ce stau la baza sta
bilirii formulelor sau întocmirii 
schemelor respective și să știe să 
Ie interpreteze corect.

De aici, derivă o a doua ideie 
pe care aș dori să o formulez și 
anume că : oricîf de vaste ar fi 
cunoștințele ce se predau în ca
drul unei discipline, numărul de 
ore de curs trebuie să fie minim. 
A crește în mod artificial numă
rul orelor de curs la o disciplină, 
înseamnă a preda în cadrul cursu
lui chestiuni neesențiale, a da de
talii, tabele și chiar formule, care

^^gională
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Conducători de partid și de 

stat întîmpinați cu căldură 

de către locuitorii orașului 

Ciul

Foto : AGERPRES

>>> ,

o convorbire de lucru, în cadrul 
căreia losif Bot, directorul u- 
zinei, a informat pe oaspeți 
despre preocupările și pro
blemele care stau în aten
ția acestei întreprinderi. E- 
forturile creatoare ale colecti
vului uzinei s-au concretizat 
intr-o dezvoltare apreciabilă a 
producției de mașini pentru in
dustria textilă, în asimilarea 
unor tipuri de utilaje tot mai 
perfecționate. Conducătorii de 
partid și de stat s-au inte
resat de stadiul lucrărilor de in
vestiții pentru extinderea uzi
nei. Potrivit aprecierilor spe
cialiștilor, se conturează per
spectiva ca în viitorul cincinal 
uzina să-și mărească producția 
pînă la 6 500 tone de utilaje, 
dintre care multe tipuri noi.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer au dis
cutat cu cadrele din uzină pro
blema asimilării de noi utilaje, 
insistînd asupra necesității ca 
in întreagă această activitate 
să se pornească de la cele mai 
reușite modele existente pe 
plan mondial.

In marea hală de turnătorie, 
conducătorii de partid și de stat 
au luat cunoștință de felul cum 
sint aplicate metodele moderne 
de turnare a pieselor, care asi
gură eliminarea aproape în în
tregime a operațiilor de prelu
crare mecanică. Lăsîndu-si 
pentru citeva clipe lucrul, nu
meroși muncitori vin să-i salu
te personal pe oaspeții dragi. 
Conducătorii de partid și de 
stat discută cu Ștefan Lucaci. 
Meszaroș Elisabeta, Ana Co
vaci, Jancso Ernest și alți mun
citori despre preocupările, mun
ca și viața lor.

Un popas mai îndelungat s-a 
făcut la atelierul de produs pie
se din pulberi metalice prin 
procedeul 
iedul șl tehnologia acestei 
instalații,

«
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Peisaj cotidian de pe magistrala Nord-Sud

Succese ale laminoriștilor hunedoreni
La laminorul Bluming de la 

Hunedoara — cel mai mare a- 
gregat de acest tip din tară — 
s-a obținut în cursul acestui an 
o producție medie pe fiecare 
oră efectivă de lucru de trei 
ori mai mare decît în 1959. S-a 
depășit astfel cu mult indicele

de utilizate prevăzut a se re
aliza la sfîrșitul șesenalului.

Blumingul de la Hunedoara 
lucrează acum in mai puțin de 
50 de zile o cantitate de metal ’ 
echivalentă cu producția de 
oțel a tării din întreg anul 
1938

„Fi-vei peste

multe veacuri...✓/

Proverbiala „tăcere“ sadovenia- 
nă nu e nicidecum o atitudine 
defensivă, de ignorare ci, așa 
cum s-a spus, adîncă meditație 
asupra vieții, cu un cuvînt mai 
exact chibzuință în vederea unui 
răspuns înțelept. Stăpînirea de si
ne, spiritul cumpătat sînt virtuți 
populare cultivate de o experien
ță seculară. Vorbele se constituie, 
odată rostite. în faptă, iar acea
sta se cuvine chibzuită fără pri
peală. Păstorii și plugarii sadove- 
nieni au o muțenie care nu e 
sfială de cuvînt și atitudine ci 
preludiul unei deciziuni, a unor 
credințe, a unor hotărîri urmate 
cu intransigență fără echivocuri. 
Statornicia credinței în omenie și 
în spiritul dreptății o exprimă a- 
ceastă solemnă „tăcere“ a eroilor 
sadovenieni printre care autorul 
însuși are un loc proeminent. Din 
operă și din biografia ce-i con
semnează șirul anilor ne privește 
un Sadoveanu asimilat prin bio
grafie spirituală atitudinilor fun
damentale ce constituie însăși fi
ința internă a poporului nostru.

A spune că opera sa e inspirată 
din frămîntările poporului e încă 
prea puțin : ea se confundă cu 
însăși viața acestuia, e una din 
manifestările ei principale, cum e 
a lui Eminescu ori Creangă. Si- 

F

nu numai că nu l-ar ajuta pe stu
dent, ci dimpotrivă, l-ar face să 
nu sesizeze principiile de bază, să 
nu deosebească ceea ce este esen
țial de ceea ce este mai puțin Im
portant.

In schimb, sînt pentru creșterea 
numărului orelor de laborator, de 
proiect și de seminar. După pă
rerea mea, este greșit ceea ce 
mai susțin astăzi aceia care afir
mă că în învățămîntul tehnic su
perior seminarul este o formă de 
învățămînt mai puțin importantă, 
iar Ia anii superiori chiar inutilă. 
Consider că seminarul, organizat 
cum trebuie, contribuie în cea 
mai mare măsură la pregătirea 
studentului. Aceasta pentru că în 
cadrul seminarului pot fi dezbă
tute, adîncite sub toate aspectele 
problemele pentru care au fost 
stabilite principiile de bază la 
curs. Totodată se pot pune și re
zolva probleme noi. Seminarul 
contribuie la lămurirea corectă a 
unor probleme și înlătură în cea 
mai mare măsură tendința unor 
studenți de a-și însuși în mod me
canic, bazîndu-se pe memorie, 
materia predată la curs.

(Continuare In pag. a 11-ai

• Dintre unitățile Trustului 
de extracție Pitești, schela Mo- 
șoaia a extras anul acesta pes
te plan cea mai mare cantitate 
de țiței. Depășind cu 1,9 la 
sută prevederile pe 10 luni, 
petroliștii din Moșoaia și-au 
îndeplinit angajamentul anual. 
Acest succes se adaugă eco
nomiilor suplimentare la pre
țul de cost a căror 
întrece, de asemenea, 
mentul anual.

Realizările obținute . _ 
sesc explicația în extinderea 
pc scară largă a injecției de 
fluide în strat, în efectuarea 
a numeroase tratamente cu 
solvenți și a altor metode care 
au dus la creșterea debitului 
sondelor.

• BACĂU (de Ia corespon
dentul nostru).

Executînd în timpul optim 
cele mai multe din lucrările 
agricole mecanizabile, colecti
vele a 6 S.M.T. din regiunea 
Bacău și-au îndeplinit pînă Ia 
data de 3 noiembrie planul de 
producție pe întregul an. Me
canizatorii din aceste unități 
au reușit totodată să obțină 
importante economii la prețul 
de cost al fiecărui hectar de 
arătură normală, în frunte si- 
tuîndu-se Ia acest capitol 
S.M.T. Adjud și Roman.

De remarcat că în cursul a- 
cestui an. la întreținerea cul
turilor agricole ale cooperati
velor agricole de producție 
au fost efectuate cu mijloace 
mecanizate un volum de lu
crări mai mare decît în cursul 
anului trecut.

tuat printre eroii propriei epopei 
naționale, Sadoveanu e, precum 
toți marii noștri clasicii, un scrii
tor actual prin definiție, axioma
tic. Realitățile poporului său în 
deceniile pe care le-a străbătut 
s-au constituit în permanențe te
matice ale operei durată cu tena
citatea geniului. Iar atitudinea 
socială a scriitorului nu putea fi 
decît una în spiritul virtuților elo
giate în operă. Un exemplu : pen
tru că înregistra în scrisul său 
spiritul de revoltă al țăranilor în 
preajma lui 1907, stăpînirea se cre
dea îndreptățită să-l socotească 
un „instigator“. Pentru Sadovea
nu răscoalele țărănești n-au con
stituit doar un „eveniment“ so
cial ci o chestiune de atitudine 
și intervenție personală, în mie
zul suferințelor ofensaților vieții. 
Activitatea lui din acea vreme ni-1 
recomandă ca atare, scriitorul 
confruntînd istoria cu prezentul, 
interesîndu-se îndeaproape de 
starea economică a țărănimii. 
Dacă literatura română are o tra
diție fundamentală constituită din 
problema țărănească aceasta ex
primă nu preferințe pitoresc- 
rurale ale unor scriitori ci subor
donarea activă a unei literaturi la 
una din cele mai stringente pro
bleme ale epocii. Ruralismui ca 
notă specifică e un aspect derivat 
din alinierea marilor scriitori la 
unul din aspectele dominante, 
tragice ale epocii lor. Maturiza
rea însăși a literaturii noastre 
este expresia unui realism în bună 
măsură militant, determinat da 
fixarea scriitorilor în focarul so
cial al epocii. Corespunzător a- 
cestei atitudini îl vedem pe Sa
doveanu străbătînd, în spirit po
poranist, satele, stînd de vorbă cu 
eroii propriilor scrieri, încercînd 
să înțeleagă lucrurile. Inspector 
al cercurilor culturale și al biblio
tecilor populare, scriitorul antici
pează condiția unui reporter pa
sionat, cutreierînd satele, luînd 
informații diverse, comunicînd 
neîncetat cunoscuților impresiile 
și înțelegerile sale. Așa înțelegea 
scriitorul să studieze istoria po
porului său, într-o strînsă corela
ție a trecutului cu prezentul, ur
mărind să adune toate firele care 
să-i susțină vasta epopee națio
nală la care și-a angajat întreaga 
viață.

(Continuare in pag. a lll-a!



Vizita conducătorilor de partid
și de stat în regiunea

(Urmare din pag. I)

zale, au fost concepute de 
un colectiv de cadre didactice 
de Ia Institutul Politehnic din 
Cluj, ea fiind executată In În
tregime In uzină. Instalația a 
trezit un deosebit interes, ea o- 
glindind spiritul de rodnică co
laborare dintre oamenii de 
știință și specialiștii din uzine.

Recomandări prețioase cu 
privire Ia calitatea produselor 
a prilejuit vizitarea halei de 
montaj. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a insistat asupra ne
cesității de a se acorda finisa
jului o atenție mult sporită. 
Gheorghe Bala, șeful unei echi
pe de montori fruntași In pro
ducție de mat bine de trei ani, a 
Încredințat pe oaspeți că mun
citorii de aici nu-și precupețesc 
eforturile pentru a ridica și mai 
mult prestigiul mărcii fabricii. 
„Vă felicit' pentru rezultatele 
frumoase ce le obțineți — a 
spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — și vă urez să 
păstrați cît mai mult steagul 
de fruntași“.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. a arătat la încheierea vi
zitei in uzină că Întîlnirea cu 
vrednicul colectiv de la „Uni
rea“ a prilejuit constatări plă
cute și a urat colectivului de 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
să realizeze utilaje cit mai 
bune, mai perfecționate.

Cu aceeași căldură au fost 
primiți oaspeții și ia uzinele 
„Clujana". Dind viață hotăriri- 
lor partidului și guvernului 
privind dezvoltarea producției 
bunurilor, de larg consum, ma
rea fabrică de piele șl Încălță
minte s-a dezvoltat neîncetat, 
atingind in prezent o producție 
de peste 4 000 000 perechi de

Încălțăminte pe an. Marca fa
bricii este o mindrie a colecti
vului din această uzină. Produ
sele de la „Clujana“ stnt cu
noscute șl apreciate in țară și 
peste hotare.

însuflețiți de hotăririle celui 
de-al IX-lea Congres al P.C.R., 
colectivul uzinei a depășit sar- 

, cinile de plan la toate sorti
mentele.

In salonul de expunere a noi
lor modele destinate consumu
lui intern și exportului, direc
torul uzinei, Nyilgesz Ștefan, a 
dat ample explicații în fa
ța machetei care ilustrează 
viitoarea dezvoltare a În
treprinderii. In noul cincinal, 
„Clujana“ va ajunge la o pro
ducție anuală de 7 milioane pe
rechi încălțăminte 
tone talpă 
rea despre 
a prilejuit 
sugestii cu 
investițiilor, calitatea produc
ției, reducerea prețului de cost. 
Conducătorii de partid și de 
stat au vizitat apoi citeva sec
ții ale uzinei, unde au fost In- 
limpinați cu aplauze și urale 
de muncitorii ailați la ma
șini. Desprinzlndu-se pentru 
o clipă de Ungă mașini sau 
de la banda rulantă, mun
citoarele Bandl Irina, Ia- 
nosi Marghyt, Bilagh Marga
reta au mărturisit în cuvinte 
simple bucuria de a-i avea In 
mijlocul lor pe conducătorii 
dragi ai partidului nostru. 
Oaspeții au stat de vorbă cu 
muncitorii Paul Augustin, Ana 
Podar, Alexandru Szabo și alții 
despre calificarea profesională, 
despre posibilitățile de reduce
re permanentă a prețului de 
cost, despre organizarea mun
cii. Mereu, pe primul plan 
al discuției, revenea însă

și 50 mii 
și piele. Convorbi' 
perspectivele uzinei 
noi recomandări și 
privire la eficienta

calitatea produselor. „Aveți 
produse frumoase, a remarcat 
tovarășul Ceaușescu. Trebuie 
să mergeți însă cu și mai mul
tă perseverență spre realiza
rea de încălțăminte ușoară, 
flexibilă, comodă, cu o linie 
frumoasă“. Angajindu-se să 
aplice consecvent aceste pre
țioase indicații, conducătorii 
uzinei au propus ca și organele 
comerțului să aibă mai multă 
inițiativă in contractarea și 
popularizarea Încălțămintei mo
derne.

A iost o vizită rodnică, prac
tică, plină de Învățăminte. Ea 
a constituit un moment de sea
mă in viața uzinei, deschizind 
harnicilor muncitori de la „Clu- 
/ana" noi perspective, mobili- 
zindu-i spre noi realizări.

Oraș cu o istorie bogată, cu 
vechi monumente arhitectonice. 
Clujul se arată tinăr prin Înfă
țișarea sveită a noilor con
strucții.

Cartierul Gheorgheni, o ex
presivă concentrare de noi 
blocuri in construcție, a primit 
la rlndu-i vizita inalților oaspeți. 
Cartierul se Îngemănează cu 
șantierul, prinzind viață parcă 
direct din macheta lingă care 
s-au oprit oaspeții. Arhitectul 
Nicolae Beuran, directorul Di
recției de sistematizare, arhi
tectură și proiectări construcții 
a regiunii Cluj, prezentind dez
voltarea acestui nou și pitoresc, 
colț al orașului, a arătat că aici, 
in cartierul Gheorgheni, se vor 
construi 5 194 apartamente, din
tre care 1 200 vor fi predate la 
„cheie“ pină la siirșitul acestui 
an. „Propun să intrăm în cîte
va apartamente, să vedem 
cum arată“, a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Oaspeții au 
străbătut noile alei, indreptin- 
du-se spre un bloc turn cu 10

nivele, care-și aștepta locatarii. 
Pereții stnt proaspăt zugrăviți, 
ușile și terestrele au primit ul
timul lac, parchetul este abia 
rașchetat.

Reamintind indicațiile condu
cerii de partid, ca în proiecta
rea și amplasarea noilor con
strucții să se țină seama de spe
cificul local, urmărindu-se o 
justă armonizare a liniei mo
derne cu tradiția, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R. a accen
tuat necesitatea de a se asigura 
o mai mare diversitate arhitec
tonică, incit fiecare oraș și fie
care cartier să-și dobîndească 
personalitatea sa.

tn vizita făcută in cîteva a- 
partâmente a iost remarcat 
gradul sporit de confort, buna 
împărțire a spațiului locuibil, 
amenajarea judicioasă a depen
dințelor. „Exigența viitorilor 
locatari trebuie să stea per
manent în fața constructori
lor ; nimic nu trebuie neglijat, 
fie că e vorba de calitatea 
materialelor folosite, fie că e 
vorba de finisarea cit mai în
grijită a apartamentelor“, a 
subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in încheierea vizitei 
pe șanlier.

In cursul după-amiezii, to
varășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Nicu- 
lescu-Mizil și Manea Mănescu, 
însoțiți de conducătorii orga
nelor locale de partid și de 
stat, au fost oaspeții Universi
tății „Babeș-Bolyai".

Vizita conducătorilor de 
partid și de stat, care a prileju
it o entuziastă manifestare de 
dragoste și profund atașament 
a studenților și cadrelor didac
tice față de Partidul Comunist 
Român, de Comitetul său Cen
tral, va fi relatată in reporta
jul nostru de mîine.

INFORMAȚII

De la acest pupitru de co
mandă, țevile de diferite di
mensiuni fabricate de Uzina 
metalurgică din Iași, merg 
spre patul de răcire și apoi 
in cele mai diverse colturi 

ale tării
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Stabilirea de relații

și Republica Senegal
în dorința unei mai bune 

noașteri reciproce și a dezvoltării 
colaborării dintre Republica So
cialistă România și Republica Se
negal, guvernele celor două țări 
au hotărît să stabilească relații di
plomatice la rang de ambasadă.

cu-

Joi dimineață a părăsit Ca
pitala, plecînd la Berlin, o de
legație a Uniunii Tineretului 
Comunist condusă de tovară
șul Vasile Nicolcioiu, secretar 
al C.C. al U.T.C., care, la invi
tația Consiliului Central al 
Tineretului Liber German, va 
face o vizită în R.D. Germană.

La aeroportul Băneasa de
legația a fost condusă de to
varășul Gheorghe Stoica, se
cretar al C.C. al U.T.C., de 
membri ai Biroului și activiști 
ai C.C. al U.T.C.

La sosirea pe aeroportul 
din Berlin, delegația C.C. al 
U.T.’C. a fost întîmpinată de 
Erika Richter, secretar al 
Consiliului Central al Tinere
tului Liber German, și alți 
tiviști ai organizației de 
neret.

în după-amiaza zilei 
4 noiembrie a avut loc o
trevedere a delegației române 
cu activiști din conducerea Ti
neretului Liber German.

ac-
ti-

de 
în-

Joi la amiază a avut loc Ia 
uzinele „Republica" din Capi- 
tată o adunare festivă consa
crată zilei naționale a U.R.S.S. 
— cea de-a 48-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. Au luat parte nu
meroși muncitori, tehnicieni, 
ingineri și funcționari din în
treprindere.

După adunare a fost prezen
tat un

Moscato, a donat din partea 
guvernului Italian i 
lucrări din colecția 
din secolele XVI și 
au fost prezentate 
unor expoziții Italiene 
noastră.

o serie de 
de gravuri 

i XVII care 
în cadrul 

in țera

Noi descoperiri arheologice 
au scos la iveală vestigii ale 
istoriei îndepărtate a poporu
lui nostru. La locul numit Bo- 
beica din comuna Stîncești, 
raionul Botoșani, a fost desco
perit un complex de cetăți 
traco-getice fortificate, datină 
din secolele V—III î.e.n. Aces
te mărturii ale culturii mate
riale au permis specialiștilor 
să stabilească două perioade 
de existență ale complexului. 
In prima, la începutul secolu
lui al V-lea, locuințele erau 
amenajate in semibordeie, iar 
în cea de-a doua, după secolul 
al IV-lea, erau construite la 
suprafață, din nuiele lipite cu 
lut amestecat cu paie și plea
vă. Pe locurile cercetate au 
fost găsite, de asemenea, frag-

mente de amfore de Chiot, ce
ramică autohtonă de factură 
hallstattiană tîrzie etc.

Săpăturile arheologice care 
au continuat la Cuhea, în re
giunea Maramureș, au dat la 
iveală urme ale unei fortifi
cații feudale și ale unei bise
rici de piatră, mai multe mor
minte, monede da argint, pie
se de fier, folosite la construc
ția fortificațiilor feudale, ce
ramică etc. Vestigiile descope
rite aici oferă pentru întîia 
dată posibilitatea cunoașterii 
aspectului concret al unei re
ședințe voievodale românești, 
datină din epoca de cristaliza
re a statelor feudale pe pă- 
mîntul patriei noastre.

(Agerprea)

*

L. V. 
a

Inginerului o pregătire

de perspectivă

Cinematografe
UNCHIUL MEU

rulează la Luceafărul, orels 
9,15, 11,30, 13,45, 16, 18,15,
20.30, Grivlta, orele 9,45 , 
12, 14,15, 16,30, 18,45 , 21.

CINE EȘTI DUMNEATA, 
DOMNULE SORGE?

rulează la București, orele 
9,15, 12, 15,30, 18,15, 21, Fe
roviar, orele 9.30, 12,15 , 15, 
17,45 , 20,30, Tomis, orele
9.15, 12, 15,15, 18 , 20,45, Mo
dern, ■ orele 9, 11,30, 14,
16.30, 19, 20,30,

PĂCAT DE BENZINA (com
pletare „Calitate în cantitate 
industrială“)

rulează la Capitol, orele 
10, 12, 14, 16,15, 18,30,20,30, 
Moșilor, orale 11,30, 18, 20,30 
(completare „Au tosi sal
vali’), Floreasca, grele 10 , 
12, 14, 16, 18,15 , 20,30 (com
pletare „Acolo unde a trăit 
Hemingway“)

MARILYN (completare „în 
paradisul păsărilor")

rulează la Festival, orele
9.45, 12, 14,15, 16,30, 18,45,
21, Hxcelsior, orele 9,451 12,
14.15, 16,30, 1845, 21. Melo
dia, orele 9,30, 11,30) 13,30) 
16,30, 18,45 , 21.

CĂLĂTORIE în jurul pă- 
MÎNTULUI

rulează la Victoria, orele lOi 
12, 14, 16,15, 18,30) 26,4.5,
Rahova, orele 16, 18,15)
20,30 (completare „Mexlco- 
Expres“), Flacăra, orele 10 i 
14, 16,15, 18,30, 20 (comple
tare „Chibrituri“)

DULCEA PA8ĂRE A TINE
REȚII (cinemascop)

rulează la Central, orele 9,
11.15, 13,30, 16,15, 18,30, 21, 
Miorița, orele 9i 1I,15| 13,30, 
16, 18,30, 21.

CEAPAEV (completare „Pio- 
nieria nr. 5 J, 1965“)

rulează la Lumina, orele 9,45, 
12, 14, 16,15, 18,30, 20,30.

BANDA (completare „So
clul“)

rulează la Unlon, orele 16 ,
18.15, 20,30.

V E S E LIE LA ACAPULCO 
(completare „Pionieria nr. 5 / 
1965“)

rulează la Doina, orele 11,30,
13.45, 16, 18,15, 20,30. Pro
gram pentru copii la ora 10.

CĂPITANUL DIN TENKEȘ 
(ambele serii)

rulează la Timpuri Noi. orele 
10—20 In continuare.

RUNDA 6 (completare „Vizi
ta delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii 
Socialiste România în Uniunea 
Sovietică“)

rulează la Giulești, orele 16, 
18,15, 20,30.

CAPORALUL ȘI CEILALȚI 
rulează la Cultural, orele

(Urmare din pag. I)

Joi
Italiei

film sovietic.
★

la amiază, ambasadorul 
la București, Niccolo

Națio-

că, să Imagineze un dispozitiv ex
perimental și să fie capabili să 
modifice o instalație veche, să o 
modernizeze. Toate acestea nu se 
pot deprinde, însă, decît în la
boratoare bine utilate și în ca
drul unei activități de cercetare 
științifică corect îndrumată.

De asemenea, socotesc că una 
din metodele de bază pentru 
pregătirea viitorilor specialiști în 
actualele condiții de dezvoltare a 
științei și tehnicii este aceea a a- 
tragerii unui număr cit mai mare 
de studenți în cercurile științifi
ce. Ritmul de dezvoltare a indus
triei face ca multe din instalațiile 
care astăzi sînt noi, mîine să fie 
depășite. în aceste condiții a asi
gura viitorilor ingineri o pregăti
re cu care să facă față cerințelor 
ce se vor pune în următorii 10 ani 
este o problemă care nu poate fi 
rezolvată decît dacă încă din 
școală aceștia sînt obișnuiți să fo
losească materialul bibliografic, 
să cerceteze o problemă teoreti-

Turneul Teatrului 
de Comedie 

din Leningrad
In continuarea turneului în 

Capitală, Teatrul de Comedia 
din Leningrad a prezentat joi 
seara spectacolul de gală cu 
„Povestiri pestrițe“, o suită de 
momente dramatizate după 
Cehov. Compoziția scenică, 
montarea și decorurile sînt 
semnate de artistul poporului 
al U.R.S.S., N. P. Akimov, sce
nografia și costumele de N. A. 
Snaider, iar muzica de
Peșkova, artistă emerită 
R. S. S. Tadjică.

Bogatei galerii de personaje 
cehoviene le-au dat viață sce
nică un grup numeros de in
terpreti, printre care E. V. 
lungher și P. M. Suhanov, ar
tiști ai poporului ai R. S. F. S. 
Ruse, K. M. Zlobin, G. N. Teih, 
A. D. Beniaminov, E. A. Uva- 
rova, P. P. Pankov, artiști e- 
meriți ai R. S. F. S. Ruse. Rea
lizările actoricești ca și ma
niera foarte personală a mon
tării au atras aplauzele căl
duroase ale publicului bucu- 
reștean.

I
IRăspunderile ce de

curg pentru stu
denți, pot fi deduse 
din cele arătate mai 
înainte : însușirea 8 
ritmică a materiilor ■

predate, avînd permanent în I 
minte faptul că se pregăteso pen- “

I

Colectivul Teatrului 
nai din Cluj a prezentat joi 
seara în premieră piesa „Lio
ta" de Luigi Pirandello. Spec
tacolul a fost pus în scenă de 
regizoarea ieșeană Sorana Co- 
roamă, laureată a Premiului 
de Stat. Scenografia este sem
nată de T. Th. Ciupe. con-

rug-

rat la New York, deți
nătoarea cupei Ameri- 
cii de Sud, Indepen- 
diente Buenos Aires, a

internaționale, 
noiembrie vor

Stockholm 
I interna- 

Suediei-

• Jucătorii fruntași 
de tenis de masă și-au

10 
(Pa-

de ani), 
a luat 
rezultat 
10—10.

Învins cunoscuta echi
pă italiană F. C. Nes
pole cu scorul de 1—0 
(1-0).

alcă- 
lot : 

Gîju, 
Dinu, 

Covaci,

Începe la ! 
campionatele 
ționale ale

reluat pregătirile 
vederea viitoarelor în- 
tîlniri
La 28

Scintela 
tineretului

• Pe stadionul din 
Sibiu, în prezența a 
10 000 de spectatori, 
s-a disputat joi meciul 
internațional de fot
bal dintre selecționa
tele de juniori ale Re
publicii Socialiste Ro
mânia și U. R. S. S. 
Prestînd un joc de 
bună calitate, tinerii 
fotbaliști români au 
repurtat victoria cu 
scorul de 3—0 (1—0). 
Cele trei goluri au 
fost marcate de I.upu- 
lescu, Manea și Du- 
mitrache.

vele Scoției și respec
tiv Irlandei. In cursul 
zilei de ieri, federația 
de.specialitate a 
tuit următorul 
Gruescu, Otvos, 
Stanev, Antonio, 
Dumitrescu,
Pițu, Olteanu, Chivăr, 
Monea si V. Mariufan.

tru a deveni specialiștii care vor 
fi chemați să contribuie la 
struirea societății comuniste 
țara noastră.

Un nou lot de recipienti desti nați exportului va porni In eurlnd de ia Uzina „Vulcan“ din 
Capitală. Membrii echipei de cazangii condusă de Grtgore Răducu tac ultimele verificări 
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C După 
anunțat, 
de box a 
va întîlni 
decembrie
și Dublin reprezentati-

cum s-a mai 
selecționata 

țării noastre 
la 9 și 11 

la Glasgow

• Joi dimineața a 
părăsit Capitala, pie
rind la Barcelona, 
campionul țării de te
nis Ion Tiriac. Repre
zentantul țării noastre 
va participa între 4 și 
14 noiembrie la cel de 
al 9-lea campionat in
ternațional al Spaniei, 
care reunește unii din
tre cei mai valoroși 
jucători din lume.

puncte din 13 posibile, 
în urma lui s-au cla
sat Gheller (U.R.S.S.) 
10,5 puncte, Foguel- 
man (Argentina) 
puncte, Qulnones 
ru) 7 puncte.

® Federația de 
bl din R. F. Germană 
a stabilit lotul celor 18 
jucători, în vederea
alcătuiri! echipei re
prezentative, care, la 
14 noiembrie Ia Ha- 
novra, va primi repli
ca selecționatei Ro
mâniei.

• Intr-un meci ami
cal de fotbal, desfășu-

• Turneul internați
onal de șah da la 
Santiago de Chila s-a 
terminat cu victoria 
marelui maestru sovie
tic Vâslii Smtsiov, 
cara a totalizat it

„Cupa Europei* 
echipe a debutat la 
Gdansk cu desfășura
rea întîlniril dintre se
lecționatele R. P. Po
lone și R. D. Germane 
(la actuala ediție echi
pele, sînt alcătuite din 
boxeri sub 23 

întîlnirea 
sfîrșit cu un 
de egalitate :
Returul va avea loc la 
16 decembrie la Ber
lin.

Echipa învingătoare 
din acest meci va în- 
tilni selecționata 
landei.

! 
I
S
I
i

Primii metri ai „Tunelului“

au fost parcurși
O nouă coproducție cinema

tografică polarizează începind 
din aceste zile atenția cineaști
lor: filmul „Tunelul" în regia 
lui Francisc Munteanu (prima 
noastră colaborare cinemato
grafică. internațională în care 
direcția artistică o are un re
gizor român), după un scenariu 
de Francisc Munteanu și Gh. 
Vladimov (scriitor sovietic) 
Noua coproducție și-a semnat 
actul de naștere zilele trecute 
în curtea unuia din liceele si- 
biene. Primii zeci de metri de 
peliculă impresionată la lumi
na rece și săracă a toamnei a- 
jutată de cea caldă a arcuri
lor voltaice a luat drumul 
laboratorului pentru develo
pare.

Am pătruns în teritoriul ne
obișnuit al locurilor de filmare 
pentru a-i solicita regizorului 
Francisc Munteanu chiar în 
ziua primului tur de manivelă' 
cîteva răspunsuri la inerentele 
întrebări ale unui început de 
drum. N-a fost deloc ușor să-l 
abordăm. In curtea liceului si-

bian era o forfotă de nedescris 
pe care regizorul trebuia s-o 
supravegheze și indrumeze căci 
pentru citeva zile locul acesta 
pașnic s-a transformat in tea
trul unor Importante operațiuni 
militare. Aici este un coman
dament de front și camioane cu 
muniții, autocisterne, rastele de 
arme, căruțe cu fin, marmite cu 
mîncare aburindă, telegrafiști 
care întind fire de comunica
ție, o mașină GAZ lingă care 
începe o idilă, soldați ce alear
gă de colo-colo, iată foarte pe ■ 
scurt tabloul unuia din cadre
le viitorului film. în 
atmosferă de agitație 
camera de luat vederi 
pasibilă. Operatorul de 
Alexandr Selenkov (un
al filmului sovietic) dublat de 
tînărul și talentatul nostru 
camerman Vasile Oglindă aș
teaptă că regizorul să pronunțe 
cuvintul magic „motor“ pentru 
ca întreaga curte să se însu
flețească. Regizorul 
Mihai Constantinescu, pare di
rijorul unei orchestre:

această 
numai 

este im- 
imagini 
veteran

secund.

așezat

în colțul opus al curții con
duce prin mișcările agitate ale 
brațelor geometria precisă a 
drumului fiecărui personaj prin 
spațiul imens al planului gene
ral cinemascopic. După repeti
țiile numeroase și după nume
roasele planuri duble 
aparatul, cineaștii par 
miți. Cînd spectatorii 
dea filmul cine își va 
oare că pentru cele cîteva se
cunde de proiecție ale planu
lui general din curtea coman
damentului s-au cheltuit ore 
întregi de muncă încordată?

In fine, în pauza care pre
cede următorul plan îl ascultăm 
pe Francisc Munteanu. Regi
zorul și coautorul scenariului 
filmului vorbește cu pasiune 
despre viitoarea sa creație care 
va fi un poem cinematografic. 
Aflăm că în acest film despre 
război nu spectacolul explozii
lor șl asalturilor în tranșee va 
fi elementul principal. Războiul 
este, dincolo de cadrul acțiu
nii, o prezentă dramatică ce de
termină destinele oamenilor

trase cu 
mulțu- 

vor ve- 
imagina

altfel decît ar fi dorit ei. 
na filmului, o fată care 
speriat de explozia unei 
be și a fost ironizată de 
tene, se hotărăște să plece pe 
front, cu dorința expresă de a .. 
muri spre a Ie face pe prietene 
să-și regrete atitudinea. Ea se 
va putea insă întoarce acasă 
teafără. Ceilalți ostași cu care 
pleacă în misiune, (sovielici și 
români) doresc să supraviețu
iască tuturor încercărilor, vor 
să trăiască pentru a-și împlini 
destinele, dar războiul este de 
altă părere și vor pieri unul cîte 
unul. „Filmul nostru — spunea 
Francisc Munteanu — își pro
pune să realizeze portrete ome
nești surprinse în atmosfera 
specifică războiului".

Totodată, filmul va evoca 
în adevărate portrete paralele 
frăția de arme a ostașilor ro
mâni și sovietici in lupta lor 
cot la cot dusă împotriva hit- 
leriștilor, faptele de eroism ale 
acestora.

O valoroasă echipă de actori 
tineri iși aduce aportul la rea-

Eroi- 
s-a 

bom- 
prie-

Uzarea filmului. Ion Dlchlseanu 
e hotăTît să facă un rol mar» 
in interpretarea sublocotenen
tului Petrescu, ca și Nlno An- 
ghel în rolul unui soldat, sau 
Ștefan Bănică. Un debut cine
matografic așteptat cu interes 
este cel al Margaretei Pîslaru 
in rolul unei cîntărete, împll- 
nindu-i-se astfel o veche do
rință. Alături de tinerii actori 
români Iși aduc aportul actori 
sovietici din aceeași generație. 
Rolul principal feminin 11 va 
susține Valia Maleavina, stu
dentă In anul IV la școala Tea
trului Vaghtangov șl al cărui 
palmares numără de acum pa
tru filme. (Am văzut-o in „Co
pilăria lui Ivan“ și „Colabora
torul Ceka"). Creații Importan
te se anunță a realiza Nina 
Duhina, Lioșa Loktev (a jucat 
în „Pășesc prin Moscova"), Ser- 
ghei Filipov, Perov Iurii, t. Pri- 
gurov 
După 
Sibiu, 
porni 
rei văi a Oltului încercînd ca 
Încă in această toamnă să rea
lizeze filmarea exterioarelor. 
Vor urma interioarele pe pla
tourile de la Buftea, iar la în
ceputul anului viitor ultimele 
secvențe se vor realiza in de
corurile instalate pe platourile 
studioului „Mosfilm" din Mos
cova. Ne vom strădui — ne-a 
spus Francisc Munteanu — ca 
filmul să fie gata în prima ju
mătate a anului ce urmează 
astfel ca la Festivalul de la 
Mamaia să-l supunem judecății 
„Pelicanului alb".

și Leonid Sverințev. 
terminarea filmărilor la 
echipa cineaștilor va 

de-a lungul încîntătoa-

ATANASIE TOMA

• A doua 
competiției

ediție

La Teatrul de Stat din Birlad se pregătește premiera pe țară

a piesei „Răsptntia cea mare“ de Victor ion Popa. Iată-i pe

actorii Livia Ungureanu și Dimitrie Bitang intr-o scenă din piesă
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Mîine, la cinematograful „Re
publica“ rulează „Trei surori“ 
în cadrul Festivalului filmului 

sovietic

15.30, 18, 20,30, Colentina, o- 
rele 15,30; 17,45; 20.

SPĂRGĂTORUL (cinemascop) 
rulează la Înfrățirea Intre po
poare orele 10, 15,15; 18; 
20,15.

JUDEX
rulează la Dacia, orele 9—15 
în continuare, 17, 19; 21.

CAMERA ÎN FORMĂ DE „L" 
rulează la Buzești. orele 8.45, 
11.15; 13,30, 16, 18.30 21.

ONORABILUL STANISLAS, 
AGENT SECRET (completare 
„Prima zi")

rulează la Crîngași. orele
10.30, 16, 18,15; 20,30, Bu-
cegi, orele 9,30; 11,45, 14,
16.15; 18,30; 20,45. Pacea o- 
rele 16; 18, 20.

PRIMA ZI DE LIBERTATE 
(cinemascop) — (completare 
„Gestapovistu! Schmidt“) 

rulează Ia Arta, orele 10, 
12,30; 15; 17.30; 20. Lira, o- 
rele 15,30, 18; 20,30 (comple
tare ..Mureai Zamhacrian")

PÎNĂ LA ORAȘ NU E DE
PARTE (cinemascop) — (com
pletare „în numele celor vii“) 

rulează la Cosmos, orele 
15,45; 18; 20,15.

A TRECUT O FEMEIE (ci
nemascop) — (completare „E- 
levul de servici“)

rulează la Unirea, orele 16, 
18,15; 20,30.

CARAMBOL (completare 
„Căciula fermecată“)

rulează la Vitan, orele 15; 
17; 19; 20,45.

DOMNUL (cinemascop) — 
(completare „Construim“) 

rulează la Munca, orele 9; 
11,15; 13,30; 16, 18,30; 21.

LA ORA 5 DUPĂ-AMIAZĂ
rulează Ia Viitorul, orele
15.30, 18: 20,30.

CINEVA, ACOLO SUS, MĂ 
IUBEȘTE (completare „Știați 
că...“)

rulează la Volga, orele 10 , 
12,30: 15,30; 18, 20,30.

SPRE CULMI
rulează la Drumul Sării, ore
le 16: 18; 20.

SAMBA (completare „A cui e 
vina ?")

rulează la Proqresul, orele 
14,30; 16,45; 19; 21,15, Popu- 

i) Iar. orele 10.30, 16: 18,30; 21. 
CARTIERUL VESELIEI

rulează la Flamura, orele 10,
12.30, 15,30: 18, 20,30.

Televiziune
VINERI 5 NOIEMBRIE

19,00 — Jurnalul televiziunii , 
19,15 — Povestiri pe degete. Emi
siune pentru copii : Șoricelul și e- 
lefantul. Prezintă Brîndușa Zaița 
Silvestru. Filmul „Calul Furv“ —• 
„Iarba otrăvitoare" , la 19,55 — 
Transmisia părții a doua a concer
tului orchestrei simfonice a radio- 
televiziunii. Dirijor Igor Marke- 
vitch (Elveția). In program : Sim
fonia VI — „Patetica" de Piotr 
IliCi Ceaikovski , 21,00 — Săptă-
mîna , 22,00 — Avanpremieră ,
22,10 — Program de romanțe cu 
formația instrumentală condusă 
de Nicușor Predescu. Soliști : Ana 
Piuam, Aurelia JurJ, Dorel Livea- 
nu ; 22,45 — Jurnalul televiziunii 
(II). Buletin meteorologic.



85 de ani de la nașterea lui

„fi-vei peste multe veacuri../'
(Urmare din pag. I)

Sensul călătoriilor sadoveniene 
e studiul neîncetat al vieții po
porului, departe de indiferența 
contemplativă, un studiu Între
prins cu conștiința datoriei crea
torului adevărat de a participa 
la opera poporului său. Spiritul 
participativ caracterizează biogra
fia morală a marelui scriitor. îm
prejurările de trisîă amintire ale 
perioadei de fascizare a tării l-au 
afectat profund pe Sadoveanu, 
ale cărui cărți au fost arse public 
ca expresie a inaderenței lor fun
damentale la un regim anti-popu- 
lar.

Năzuind prin înseși sensurile o- 
perei sale către împlinirea dreptă
ții pentru poporul înzestrat și 
harnic, căruia i-a fost un fiu de
votat, slujindu-1 prin scrisul sau 
inegalabil, scriitorul mărturisește 
într-o adevărată profesie de cre
dință (conferința expusă la înce

putul anului 1945), revelația ma
rilor înfăptuiri ale clasei munci
toare, conduse de partidul ți co
munist. Laolaltă cu „Păuna mică" 
ori, mâi ales, „Mitrea Cocor“ a- 
ceastă profeșie de credință în 
structura profund umanistă a ma
rilor prefaceri revoluționare că
rora 23 August 1944 le-a fixat 
începutul, capătă semnificația tul-' 
burăloare a unei angajări a scrii
torului în problematica stringent 
actuală a epocii. Este, din nou, 
atitudinea artistului față de 
cursul, acujn. pe deplin •optimist, 
al istoriei poporului său.

„De acum — spunea el la acel 
început de istorie — pentru breas
la noastră se deschide o eră nouă 
și mă bucur mai ales pentru ti
nerii scriitori care fiu vor mai 
sfîrși prin spitale (...) Noi avem 
rădăcini prin părinți sau' bunici 
în pămîntul tării, vom pune în 
scris ceva din căldura soarelui 
care luminează pentru toți, ceva

din bunătatea gliei ce ne dăruie 
plinea vieții“.

Cu o tinerețe spirituală de ne
tăgăduit, marele scriitor ia parte 
activă la viața socială, scrie noi 
lucrări inspirate din actualitatea 
imediată a epocii, decis „să se dă
ruiască fără șovăire, cu toate pu
terile. ce i-au mai rămas, pînă la 
sfîrșittd cel de'obște, pentru cul
tura poporului muncitor și pentru 
pace“ . (din. cuvîntul rostit la a 
75-a aniversare — 1955). Marea 
forță a întregii sale opere se 
explică în primul rînd tocmai prin 
neîncetata participare a scriitoru
lui la viața poporului, prin aceas
tă dăruire de sine exemplară. Este 
îndreptățirea supremă a elogiului 
călinescian : „Fi-vei peste multe 
veacuri unul din cele mai înalte 
piscuri ale culturii românești, 
stăpîni-vei peste generații precum 
Ceahlăul domină Moldova".

an

,,în viață am două principii călăuzitoare : 
întîi, că trebuie să fiu om și apoi, scriitor. 
Cred în două poezii ale vieții : în poezia scri
sului și în poezia muncii".

u î .•
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OMAGIU
lată-l prăbnșindri-șl ochii pe Carpati. trăindu-și 

calma 
Nemurire de amiază, recompus de aștri blînd, 
Mii de cerbi îi înstelează, adunați în juru-i, palma, 
Olt, Șiret și Criș, și Mureș din privirea lui plecind.

Aripile unor vulturi odihnesc ale lui tîmple, 
Și spinări de cai fantastici se închiagă-n șei 

drept nod
Ca el veșnic să rămînă, veșnic să ni se întîmple 
Ctitor tandru de izvoare, Sadoveanu Voievod.
El și poartă peste frunte aură voievodală,

Fulgeră priviri din fruntea unde pietre rare dorm, 
Căci sînt ochii vii acolo, în albastra lor răscoală, 
Stele mari umplînd cu arderi cerul capului enorm.

Și astfel cum îl dezvoltă aerul, secunda, anul, 
Și cum ochii lui în fruntea universului rămîn 
Luminat escaladează Voievodul Sadoveanu 
Fondul principal de inimi al poporului român

ADRIAN PAENESCE

MARC DELIA — eleva

Pentru mine, Mihail Sado
veanu este cel mai prețios, mai 
iubit profesor de literatură ro
mână. de limba română, de 
istorie, de geografie. Lecțiile 
sale au căldura pămintului 
tării pe care trăiește poporul 
meu, făuritorul de „Miorițe“.

S. MIHAI — student

Personagiile sadoveniene duc 
cu ele, spre viitor și veșnicie, 
eroismul anonim și prin asta 
tulburător a două milenii de 
istorie făurită de popor.

Pentru Sadoveanu istoria nu 
a Însemnat un șir de evenimen
te datate ci existenta unui po
por ce și-a manifestat cu băr

băție, întotdeauna, spiritul lu
minat, năzuințele adine ome
nești, cultura sa materială șl 
spirituală, impresionantă. Sado
veanu a scris, lnsufletind-o, 
Istoria poporului nostru.

GHEORGHB GHELARU — 
tehnician

Există opinia că opera lui 
Sadoveanu nu poate fi ecrani
zată. Nimic mai neadevărat. 
Scrierile sale au un ritm inte
rior copleșitor, un dinamism 
disimulat. Puterea de a Însu
fleți oameni și fapte, de a-i 
face să vorbească, să se miște 
in fata noastră este miraculoa
să. Rindurile sale se transfor
mă In imagini vizuale cu dis

tincte contururi ce ti se Întipă
resc in minte pentru totdeauna. 
Sadoveanu a avut simțul, dacă 
se poate spune așa al cinema
tografului într-o asemenea mă
sură Incit parcă nu citești cărți 
ci vezi filme. Filme făcute Insă 
de Sadoveanu.

M. GHEORGHB — pensionar

Profund cunoscător al creației 
populare, Sadoveanu a transfl- 
gurat-o In limpezimi de izvoare 
carpatine, In culori de codru 
și cer, In cele patru anotimpuri. 
Va trebui să găsim o altă com
parație, și aceea necuprinză
toare, oricare va fi. Ceahlăul 11 
ajunge plnă la genunchi.

na din grelele Întrebări de examen 
pe care universitarii obișnuiau să 
le pună proaspeților absolvenți ai 
facultăților de umanistică, era ale
gerea din mulfimea de cârti scrise 
în Întreaga lume a zece cărți fun
damentale. Raportată la opera lui 
Sadoveanu Întrebarea devine la 
fel de grea. Orice sistem, preieren-

țlal pare că Înșeală și o dată alese citeva cârti 
acestea cheamă altele intr-o succesiune continuă. 
Aceasta și pentru că opera lui Sadoveanu poate fi 
circumscrisă unor mari teme ori mari subiecte la 
care autorul a adăugat necontenite variante.

Caracterizam pentru opera lui Sadoveanu este 
un volum de Început ca Oameni și locuri.. Cartea 
este Insă o pură treabă de reporter. Scriitorul că
lătorește în Munții Neamțului, țară a minăstiriior, 
a legendelor vechi și a codrilor, merge la Humu- 
leștii lui Creangă căutind spiritul marelui său în
vățător, oprește la minăstiri, colindă iarmaroacele, 
bate hramurile minăstiriior. Este o perioadă de 
cunoașteri și acumulări. Citeva linii fundamentale 
ale operei le vom găsi aici în descrierea satelor 
de răzeși, In istoria tlrgulul Pașcani, în legendele 
cu hofi pe care le consemnează. Istoria unei- pă
lării este cel mai dramatic reportaj al cărții. Este 
istoria adevărată a sărăcirii ia care supune un 
crlșmar pe un biet țăran care a riscat să-și cum
pere o pălărie. Este Încă una din „durerile Înăbu
șite“ pe care o aduce scriitorul în fața lumii. 
Nota realistă este adeseori dură. Un Sadoveanu 
de un realism dureros, crlncen, fără atmosferă de 
mit și fabulos vom afla in volumul Un instigator 
construit pe aceeași coordonată a oamenilor și 
locurilor. Remarcabile sint două povestiri mai pu
țin prezente în atenția criticii. E vorba de Nein- ' 
credere și de 600 de lei. Sondajul sufletului țără
nesc este adine. In amindouă povestirile tema este ~ 
neîncrederea țărănească in reprezentanții statului, 
persoane oficioase, venite de la oraș. Mai tirziu, 
tema a fost explorată artistic în toate sensurile 
de Marin Preda. Sadoveanu prezintă neîncrederea 
In slujitorii asupritorilor, neîncrederea totală, is
torică a omului simplu, pe care experiența l-a În
vățat maxima prudenfă în relațiile cu aceștia. Un 
grup de țărani string 600 de lei și-i aduc poves
titorului să le scrie o jalbă. Acesta le-o scrie dar 
refuzlnd banii lor, cei 600 de lei strlnși din atit 
de multe mlini, țăranii Iși pierd Încrederea in el 
și intră in suspiciunea lor obișnuită. Pe aceeași 
linie a unui realism dur. aspru (aspect sub care 
Sadoveanu a fost mal puțin valorificat de exegeți) 
este scrisă lunga nuvelă Bordeenii. Aici nu există 
propriu-zis un subiect, ci o lungă somnolență, o 
hibernare teribilă a unor oameni Îngropati in bor
deie, supuși unor munci fără capăt, pe moșia lui 
conu Jor) Avrămeanu. Intre oamenii locurilor 
doar Sandu Faliboga, fostul hoț de cai tn țara un
gurească, și Niță Lepădatu au tresăriri de viață 
adevărată, de dragoste ori furie. Ceilalți se lnvirt 
molcom pe lingă lucruri și focuri. Sugerind ieșirea 
afară din timpul social și din determinări, geogra
fice, lntrebuințlnd nuanțele unei singure culori, 
a cenușiului, și crelnd oameni stinși și potoliți, în 
conformitate cu mediul, Sadoveanu a făcut ta
bloul unei sălbăticii grozave dlnd o capodoperă.

Viața tirgușoarelor de provincie, cu dramele și 
Iluziile lor, llncede ori sugrumate, e una din 
preocupările de seamă ale creației sadoveniene. 
Cea mal reprezentativă carte este, în acest sens, 
Locul unde nu s-a fntîmplat nimic al cărui titlu 
spune concluzlv totul despre tlrgul unde Daria 
Mazu crede că începe a avea dreptul să aspire la 
o fericire a el pe care incă n-o avusese, fn vizi
unea sadovenlană tlrgul moldovenesc de la 1890 
rămine un tlrg al dezamăgirilor și al acțiunilor 
fără sens.

Cu atmosfera stranie, ireală aproape a tlrgurilor 
moldovenești fn care gesturile par a fi luate din 
filmele rulate cu Încetinitorul, pășim lntr-o altă 
zonă a operei sadoveniene unde granițele dintre 
real șl fantastic se pierd. Pretextul pentru acest 
fel de subiecte se află In vlrsta copilăriei.. Cele 
mai vechi amintiri, culegere de amintiri ale băie
țelului sadovenian au calitatea de a ne transmite 
optica copilăriei cu toate supradimensionările a-

t>.
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O, de cîte ori n-am fost la 
Hariu-Ancuțel I...

Toamna, cînd plopii sînt 
făclii galbene înșirate sub largi 
asfințituri, drumurile țării, ca 
dîre de fum învăluite în mi
rosul ierburilor pierite, fug, 
legănîndu-se prin cețuri al
bastre și din matca lor suie, 
desfrunzit, cintecul căruțelor 
înaintînd spre un loc de popas 
unde așteaptă o femeie cu ochi 
vineți.

Opriți-vă șl ascultați. S-aude 
prin inserare foșnetul unui 
izvor alb. Jderul cel mititel 
iși adapă calul. Bat în țara de 
sus clopotele Dragomirnei, iar 
la Neamț pilcuri de călăreți, 
»uiți din umbră și din adîncuri,
tl primesc pe slăvitul Vodă-

Acest popor a vorbit adesea 
patetic, așa de patetic cum nu 
poate vorbi declt bucuria și du
rerea milenară a unei rase. A 
vorbit prin unii reprezentanți 
ai Iui de elită, prin păstorul 
care a creat Miorița, prin vitea
zul care a cîntat pe Ton« Ali- 
moș. Acum vorbește prin d. 
Sadoveanu, urmașul lor .

★
In Dumbrava minunată e na

tura și. mitologia noastră, slnt 
obiceiurile, credințele și eresu
rile noastre, e sentimentalita
tea, e atitudinea noastră fată 
de lucrurile noastre și limba 
căreia d. Sadoveanu l-a dat 
forma cea mai frumoasă cu 
putință pînă astăzi.

G. IBRAlLEANE

M. Sadoveanu ne-a demons
trat realitatea fenomenului ro
mânesc. L-a urmat evolutiv cu 
răbdare în toate momentele a- 
firmației sale. Opera d-sale re
prezintă etapă cu etapă forma
ția progresivă a sufletului nos
tru, procesul genetic al psihicu
lui românesc.

MIHAI RAI.EA

Ca șt poezia lui Eminescu, 
proza lui Sadoveanu atinge 
fondul cel mai adine al speci
ficității noastre.

*
Un om prezent in toate ge

nerațiile, deși pierdut parcă în
tr-o legendă, solemn ca o ope
ră a naturii, din ceie mai vechi 
timpuri pomenită, în fata că
reia te oprești cu emoție.

G. CALINESCE

Ceea ce nu se uită la marele 
nostru prozator este colindul 
după peisaje românești chiar 
dacă pretextul căutărilor sale 
este vînătoarea. Neobișnuita 
sa operă este o vastă geografie 
literară a tării noastre.

VL. STREINE

Esta drept a spune că în epo- 
oa următoare lui Eminescu și 
Caragiale, Mihail Sadoveanu a 
fost și continuă a fi cel mal 
mare scriitor român.

TEDOR VIANE

cestei viziuni, cu lumea de basm pe care o evocă. 
Genul e reprezentat magistral in Dumbrava mi
nunată, povestirea ce sttrnise, pe hună dreptate, 
entuziasmul lui G. Ibrăileanu. Sadoveanu are 
tactul artistic de a substitui opticii adulte optica 
mitică a fetiței ce s-a dus în lume să-și caute 
bunicii. Rezultatele se cunosc : Dumbrava minu
nată este o Împletire de real și fantastic rar ajunsă 
chiar de scriitor. Ieșirea in natură a Lizucăi e un 

, prilej pentru a cunoaște natura așa cum o vede 
și o descrie Sadoveanu. încă de la Începuturile 
scrisului său s-a observat că natura nu este o 
simplă recuzită a naratorului, ci un personaj la 
fel de viu ca celelalte, tn creația sadoveniană 
natura trăiește cu tot atita putere ca și oamenii. 
S-ar putea spune că Sadoveanu vede natura an
tropomorf. El a descris cimpul și balta, pădurea 
și ’ostroavele, viermuiala de vietăți a codrului șl

multe limbi străine. Romanul e considerat cu În
dreptățire o prelungire a baladei Miorița unde doi 
ciobani ucid pe un al treilea. Vitoria Lipan, acest 
Hamlet feminin cum a denumit-o G. Călinescu, 
sintetizează marile virtuți etice ale poporului ro
mân.

Alături de sursa folclorică cea istorică a fost 
un alt fir roșu al operei sadoveniene. Intre lungile 
narațiuni istorice Neamul Șoimăreșlilor e prima 
care caută In Istorie și altceva decit eroismul 
războiului sau aventurii, e cartea luptelor țărani
lor răzeși Împotriva Încălcărilor boierești. Cartea 
profită de toate calitățile scriitoricești dobindite 
de prozator avind pe alocuri turnura romanului 
de aventuri. Un roman de aventuri in toată pu
terea cuvintului, replică autohtonă ia modele stră
ine, este Frații Jderi. Acum atenția lui Sadoveanu 
se Îndreaptă spre epoca lui Ștefan cel Mare, epo
ca ideală a istoriei Moldovei (in concept ia scrii
torului) tocmai prin întemeierea independentei 
tării pe tăria și libertatea neamurilor răzășești. 
Frații Jderi sint dintre aceștia și sprijină fiecare 
cu puterile sale domnia Moldovei. Romanul are

ÎMPĂRĂȚIA
OPEREI

' a ape!, tn Uvar, balta are o foială fantastica a 
vietăților^ in Raiul codrul este un paradis al fau
nei și florei. Cartea care dă în cea mai mate parte 
senzația sadovenistă a naturii este Țara de din- 

< colo de neguri. Natura e aici un univers Întreg și 
independent, cu legile și virtuțile ei. Subtitlul

• cărții este „Povestiri de vînătoare", dar vînătoarea 
e doar un pretext. Așa cum spunea G. Călinescu, 

■ ■ „am Înțeles că M. Sadoveanu nu vînează și nu 
pescuiește, ci numai pîndește pădurile și apele". 
Tara de dincolo de negură este o incursiune în 
tot ceea ce natura arc mai grandios. Hanul An- 
cuței schimbă perspectiva și ritmul e al baladelor. 
Un han atemporal și aspațial, adună oameni din 
locuri și timpuri diferite care spun istorii crunte 
despre dragoste, moarte și sabia dreptății. Hanul 
Ancuțef e și un loc de petrecere : e simbolul voi- 
niciei care știe să-și trăiască viata. S-a populari- 
zat de aici mai ales Județ al sărmanilor, proiectin- 
du-se, asupra unei bune părți a operei sadovenie
ne, sensurile acestei judecăți drepte pe care o 
face Vasile cel Mare țăranului umilit în bătăi. La 
fel de reprezentativă este și povestirea Cealaltă 
Ancuță. Todirița Satană, răzeșul „nebun* care a 
făcut oastea prin țări străine și nu pregetă a fura 
fata boierului și a administra o lecție severă ur
măritorilor cu ajutorul celeilalte Ancuțe, este 
frate bun cu Tudor Șoimaru. „Nebunia* răzeșului 
e o stare de spirit pe care autorul o elogiază. E 
voința de a trăi plenar și fără restricțiuni, învln- 
glnd rezistențele, e un vis trăit al dreptății. E un 
ideal de eroism: „eu pot pieri dar de temut nu 
mă tem*. Aici e prototipul multor din eroii de 
acum Înainte aL povestirilor șl romanelor istorice 
sadoveniene. Un preludiu al Baltagului îl aflăm 
tot în Hanul Ancuțel. Orb sărac e un studiu pentru 
viitorul roman. Ba focul de la han vine un cerșe
tor orb (iată o relafie cu vechii rapsozi greci) care 
are lăsat cu blestem de niște ciobani ca oriunde o 
cinta să zică mat lntîi „cintecul mioarei“. Tema 
folclorică iși află ecourile cele mai ample In Bal
tagul. Această povestire, scrisă in doar 17 zile, e 
una din operele capitale ale scriitorului. Ea a cu- 
nossaf nn suoaes rapid fiind tradusă In foarte

cu puterile sale
toate meandrele cărților de aventuri, desfășurate 
de data aceasta intr-un decor moldav. In păduri 
vechi, la drumul mare, ori la hanuri de popas. 
O atmosferă de basm plutește peste intimplări și 
istoria capătă prin scrisul lui Sadoveanu o aureo
lă unică. Cele trei volume ce au ca erou pe Ionul 
Păr negru, slnt o lungă baladă eroică inspirată din 
istoria Moldovei. Eroismul, admonestarea exem
plară a cotropitorului, rezistenta omului din po
por In fata greutăților avea — ținind seama de 
perioada tn care apăreau volumele — și semnifi
cația unui avertisment grav către cotropitorii fas
ciști. Calitățile acestui roman le regăsim și 
in Nicoară Potcoavă, scriere ce reia Șoimii din- 
tr-o altă perspectivă. Aici realismul istoric se îm
pletește cu aventura, cu balada. Povestirea despre 
Nicoară care devine domn ajutat de toată sufla
rea Moldovei dar părăsește tronul, conștient că nu 
poate rezista Împotrivirilor, e unul din succesele 
realismului socialist.

O solidă concepție asupra istoriei prezidează a- 
ceste romane. Sadoveanu a citit cronici și zapise 
vechi, hrisoave răzășești și cărți domnești, a cău
tat in istorii și dicționare, in atlase etnografice și 
mai ales a străbătut țara In lung și lat cunoscind 
in ochiuri de munte stări de lucruri de pe vremea 
lui Dromichete. Expresia cea mai deplină a cre
dințelor sale asupra poporului roman și a istoriei 
acestuia este Nopțile da Sînziene, carte care din 
acest punct de vedere, este un roman confesio
nal. Acesta nu e decit o ilustrare a cunoscutelor 
versuri eminesciene: „Și de aceea tot ce mișcă în 
țara asta rîul, ramul, / Mi-e prieten numai mie iar 
tie dușman ți-este*. Fabulația e simplă : un boier 
sărăcit vrea să vtndă codrul Borzei, codru secular 
de care sint toarte legați băștinașii ș> II concesio
nează unul industriaș străin. O conspirație tacită 
se ridică Împotriva străinului. Un Niculae Pece- 
neagă, un tel de domn al pădurii, tl urmărește de 
aproape. 1 se Împotrivesc obiectele, vietățile, fi 
ard barăcile, nenorocirile se țin lanț. Codrul Bor
za, simbol al unei milenare rezistente populare, nu 
se dă bătut. Un sobor de vietăți păduratice stabi
lesc îndepărtarea instrusului -, șerpii, vulturii, 
iepurii, lupii, vulpile, urșii, căprioarele, se lntii- 
tresa in noaptea de Sînziene, cind au după credin
ța folclorică darul vorbirii, și hotărăsc acțiunea. 
Toată arta scriitorului este Îndreptată spre su
gerarea acestei negre, tăcute, misterioase rezis
tente a oamenilor și locurilor și cartea, fără a fi o 
capodoperă, e memorabilă șl reprezentativă.

tn anii noștri, Sadoveanu părtaș la marea revo
luție socială petrecută In viata poporului român 
a scris istoria trezirii țărănimii românești la o 
altă viată. Mitrea Cocor e un roman a cărui cir
culație pe diferite meridiane o rivalizează pe a 
Baltagului. Prin el scriitorul dă un răspuns fnăbu 
șitelor dureri din trecut.

Operă de o amploare unică, creat la lui Sado
veanu este o epopee a poporului român tn care 
acesta iși regăsește istoria, spațiul geografic tn 
care trăiește și sufletul generos și demn care le 
prezidează.

M. UNGHEANU

Ștefan, stăpîn peste pămintul 
strămoșesc și peste gîndurile 
noastre.

Nopți înalte și binecuvîntate 
de liniște. Străbate între frun
tariile neamului românesc ca 
o vijelie din dedesupturi gla
sul Domnitorului de la Putna 
și la trecerea lui ne înfiorăm 
și ascultăm amețiți... Apoi, 
cînd luna deschide ochiul ei 
de pasăre de argint, deslușim 
pe Șiretul ca o creangă dulce 
aplecată din trunchiul Moldo
vei către Dunărea largă, o 
moară care curge, amestecată 
cu umbre tainice, spre o vii
toare care va fi a patimilor 
sau a prăbușirii. Și fata ce sta 
tăcută alături de un bătrîn 
fumînd tutun destrămat sub
țire, smulsă de ape dintr-un

loc pa care nu-1 va mai re
vedea, trăiește presentimen
tul unor mari drame și este 
totodată îneîntată de nemai
pomenita călătorie. în jur, 
spre depărtări afunde, dorm, 
sau. par numai ațipite, fluviile 
negre ale pădurilor în care 
pîlpîie focuri scăzute, ca în 
nopțile sînzienelor și prive- 
ghează lingă tuttneie. lor baci 
cu viers mîngîiptor.

Lume de vrajă, învălmășită 
în dureri și bucurii aspre — 
iată ce cuprinde proza lui Mi
hail Sadoveanu, spre care tî- 
nărul cititor dintotdeauna se 
va îndrepta ca spre un izvor 
pururi întineritor. Pătrunzi în 
ea cu sentimentul tulburător' 
că străbați veacuri de luptă,1 
că străbați istoria zbuciumată 
a unui popor. E un cîntec clo

cotitor, despre care nu mai știi 
unda începe șl nici dacă sfîr- 
șește, ierburi înalte și răcoroa
se îți ating genunchii fierbinți, 
încordîndu-i, cerbi din poiene 
.în. care se scutură, ca zgîlțîită 
cu mîna, luna, îți cheamă ini
ma, dropiile stepei dobrogene 
risipită în năluciri, dropii în
fășurate în neguri șterg zarea 
depărtării cu aripa și ți-o lu
minează, și, în urma lor, un 
vînt al suferințelor, iscat la 
fereastra cîrpită cu mică a 
unei'case din munte, prinde 
rădăcini în tine șl se svîrco- 
lește amar și pleci cu Vitoria 
Lipan pe drumul spre Dorna, 
refăcînd, într-un alt timp,

de-a pururi trecut, și tatr-o 
alunecare de abis, povestea 
ciobanului pe care-1 plîng 
mioarele...

Și cînd vine vremea să 
apună plopii și să intre, cenu
șii, în iarnă și în vifore, te în
torci într-o toamnă care nu 
va osteni niciodată, la hanul 
cu vatră odihnitoare și pereți 
înălțați din povești rostite de 
un călăreț și de niște soți de 
petrecere, bei vin deseîntat de 
ochi frumoși de muiere, rîzi și 
te dărui visării și o flacără 
albă îți aprinde sufletul: a 
bucuriei înalte, a pămîntului 
albit de oasele alor tăi, a 
vieții.

FANUȘ NEAGE



Tinerii americani și războiul 
din Vietnam

Valul
împotrivirii

e la nisipurile încă fierbinți ale 
plajelor californiene și pînă în ți
nuturile înghețate ale Alaskăi, și 
de acolo in New Yorkul înecat în 
ceața toamnei, Statele Unite cu
nosc mari diferențe de obiceiuri, 
de climă sau de ocupații. Există, 
insă, în această săptămînă un fac
tor comun pentru toate aceste în

tinderi și anume numeroasele, miile, zecile de 
mii de ordine de încorporare trimise tinerilor 
americani. In aceste zile mulți tineri își pă
răsesc căminele punîndu-și marea întrebare : 
„Voi fi sau nu trimis să lupt în Vietnamul de 
sud“. De la această întrebare practică, s-a năs
cut o mișcare în rîndurile tineretului american, 
mișcare de împotrivire, sau cel puțin de bla
mare, a intervenției Statelor Unite în Vietna
mul de sud. Amploarea ei poate fi apreciată 
chiar și numai prin faptul că „l-a înfuriat pe 
președintele Johnson", după cum scrie Louis 
Foy, corespondentul din New York al cotidia
nului parizian „PARIS-PRESSE L’INTRAN- 
SIGEANT — FRANCE SOIR“.

60 de orașe ale Statelor Unite au cunoscut 
demonstrațiile tineretului. Desfășurările ma
nifestațiilor sînt cunoscute din relatările zil
nice ale presei. Ele au însă semnificații care 
depășesc cotidianul strict. .

Tone și tone de hîrtie, milioane de metri 
de peliculă au încercat să prezinte un tineret 
american lipsit de preocupări, pendulînd între 
basse-ball, aventuri amoroase și goană după 
dolari. In special, școlile și universitățile ame
ricane erau prezentate ca adevărate citadele 
ale indiferenței politice. Această acțiune deli
berată de îndepărtare a tinerilor de la marile 
probleme ale contemporaneității este subli
niată în PARIS PRESSE : „Universitățile din 
Statele Unite apăreau pînă acum ca școli con
formiste unde puteai să faci studii serioase 
într-un domeniu specializat dar unde ideile 
politice erau prost văzute, dacă nu chiar in
terzise, cînd ele nu erau conforme cu ideile 
oferite. între fotbal și fete nu este deloc spa
țiu pentru discuții și opiniile de stingă, în 
afara cîtorva universități din mari orașe con
siderate ca subversive, sînt în general lovite 
de interdicție, și în anumite cazuri, sancțio
nate“. Și iată că acest zid al conformismului 
a început să fie dărîmat. „S-a pus în mișcare 
ceva ce nu a existat pînă acum într-o aseme
nea proporție : un interes arzător pentru poli
tica țării și un sentiment de datorie“, scrie 
Heinz Pol în „FRANKFURTER RUND- 
SCHAU“ sub titlul: „Tineretul Americii se 
răzvrătește împotriva războiului din Vietnam“.

Aceste manifestări ale tineretului au atras
atenția dată fiind nu numai amploarea lor, ci 
și faptul că ating o problemă acută a vieții 
publice americane. Aceasta face ca mișcarea 
să se bucure, în multe cazuri, de simpatie și 
sprijin în rîndurile restului populației. Este 
tocmai ceea ce subliniază François Dupuis în 
revista „L’EXPRESS“. Pornind de la această 
constatare s-a tras concluzia că „dacă pentru 
fiecare manifestant care are curajul să se ex
pună fotografilor, poliției, represaliilor și poa
te chiar urmăririi, după cum scrie Louis Foy 
— sînt trei sau patru care sînt sufletește ală
turi de ei dar care nu îndrăznesc să coboare 
în stradă, se ajunge la o masă de aproximativ 
500 de mii de americani și americance, dintre 
care o mare majoritate tineri“. Și pentru a 
dărîma încă un idol al unei anumite concep
ții despre viață, propagată în Statele Unite, 
și anume dolarul, este interesant de arătat că 
demonstrațiile tinerilor americani „au la bază 
principii morale și etice și nu interese mate
riale sau avantaje proprii" (FRANKFURTER 
RUNDSCHAU). Același ziar continuă arătînd : 
„S-ar putea, poate, obiecta că tinerii mani
festă un considerabil interes personal pentru 
protestul împotriva războiului din Vietnam, 
deoarece ei nu ar dori să devină soldați. Este 
însă cert că starea de spirit a tineretului stu
dios s-a făcut simțită cu multe luni înainte ca 
Pentagonul să hotărască mărirea numărului 
de recruți și chemarea tinerilor sub arme“. 
Acest punct de vedere este împărtășit și de 
alți observatori ai vieții publice americane.

Protestul față de poziția Statelor Unite în 
Vietnamul de sud nu este însă o acțiune sin
gulară, ’ răsărită din nimic. Există precedente 
în alte acțiuni ale tinerilor. „Fermentul poli
tic a început să se manifeste prin mișcarea 
pentru interzicerea experiențelor nucleare, s-a 
accelerat cu manifestațiile în favoarea egali
tății rasiale și iată că acuma izbucnește în 
acțiunile de protest față de războiul din Viet
nam. Este o veritabilă apariție a conștiinței 
politice a tineretului american la care asis
tăm în prezent“, scrie corespondentul new- 
yorkez al lui „PARIS-PRESSE“. Iar autorul 
articolului din „L’EXPRESS“ subliniază că 
stadiul protestului fără țintă al „tinerilor fu
rioși“ este de multe ori depășit astăzi, subli
niind, la rîndu-i, manifestările unei conștiințe 
politice la tinerii americani.

Mișcarea de împotrivire a tineretului față 
de agresiunea americană în Vietnam trebuie 
încadrată însă în acțiunile mai largi între
prinse de unele pături ale opiniei publice din 
Statele Unite. Amintim în acest sens, în ordine 
cronologică, manifestul împotriva războiului 
din Vietnam, publicat în luna aprilie în „New 
York Times“ de 2 500 de pastori și preoți. în 
aceeași lună 350 de scriitori, printre care 
Arthur Miller și Robert Lowell semnau o de
clarație pe aceeași temă. ~

La 27 noiembrie la Washington urmeaza sa 
aibă loc un mare marș pentru pace în Viet
nam la care urmează să participe, printre 
alții, scriitorii Arthur Miller. Saul Bellow, ac
torii Tony Randall, Robert Rayn, profesorul 
Albert Sabin, creatorul vaccinului antipolio-
mielitic.

Toate acestea in condițiile în care, așa cum 
sublinia Walter Lippmann în „NEW YORK 
HERALD TRIBUNE“, în Statele Unite „dez
baterea cu răspundere așupra _ marilor pro
bleme este înăbușită și descurajată".

Săptămînile, lunile care vor veni vor per
mite o apreciere mai exac.tă a forțelor angre
nate în acțiunile de protest din Statele Unite, 
cunoscînd factorii diverși ai acestei mișcări in
dezvoltare. ANDREI MINCU

l/z/Ya tovarășului 

Gheorghe Apostol 

in R.P.D. Coreeană

PHENIAN 4 — Trimisul spe
cial, l. Cirje, transmite:

Joi seara, ambasadorul Ro
mâniei Ia Phenian, Manole 
Bodnaraș, a oferit o recepție 
cu prilejul vizitei în R.P.D. Co
reeană a tovarășului Gheorghe 
Apostol, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România.

Au participat tovarășii Kim 
Ir, prim-vicepreședinte al Ca
binetului de Miniștri, Kim Cean 
Man și Li Den Ok, vicepre
ședinți ai Cabinetului de Mi
niștri, Pak Sen Cer, ministrul

afacerilor externe. Han San 
Du, ministrul finanțelor, miniș
tri, conducători al unor organi
zații obștești, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați Ia Phe
nian, ziariști.

Au fost prezențl, de aseme
nea, Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialis
te România, membri ai ambasa
dei și ai Agenției economice 
române Ia Phenian.

Tovarășii Gheorghe Apostol 
și Kim Ir au rostit toasturi.

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

Cuvintarea radio televizată 
a președintelui de Gaulle 

Președintele Franței și-a anunțat 
candidatura in alegerile

de la 5 decembrie
PARIS 4. — Corespondentul 

Agerpres, Georges Dascal, 
transmite :

Generalul de Gaulle a anun
țat joi seara, în cadrul unui 
discurs radiotelevizat, că va 
candida în alegerile preziden
țiale de la 5 decembrie. Decla- 
rînd că este gata să-și conti
nue sarcina, „apreciind în cu
noștință de cauză ce efort va 
necesita aceasta“, președintele 
de Gaulle a cerut alegătorilor 
francezi să confirme prin vo
turile lor actualul regim pe 
care l-a calificat drept stabil 
și eficace. El a vorbit despre 
situația Franței în lume, apre
ciind însemnătatea momentu
lui cînd poporul francez este 
chemat să-și aleagă un nou 
președinte. „Se află în joc — 
a spus de Gaulle, printre al
tele — situația și acțiunea 
Franței într-o lume deasupra 
căreia planează primejdii ce 
nu pot fi măsurate, indepen
dența recîștigată fără a renega 
prieteniile noastre, colaborarea 
cu popoarele țărilor în care co
lonizarea noastră devenise a- 
nacronică și adesea sîngeroa- 
să, uniunea Europei occiden
tale pe care o dorim astfel în
eît ea să se organizeze în con
diții echitabile și rezonabile, 
Franța să rămînă ea însăși în 
cadrul acestei uniuni și, cît 
mai curînd posibil, întregul 
nostru continent să se poată 
pune de acord pentru a merge 
în comun spre pace și pro
gres...". Vorbitorul a arătat că 
o dată cu alegerea președinte
lui republicii poporul francez 
va stabili calea pe care o va 
urma Franța.

Situația5

din Indonezia
DJAKARTA 4 (Agerpres). —■ 

Noi acțiuni împotriva. elenien- 
telor democratice din Indone
zia au fost relatate de agen
țiile de presă. Agenția Antara 
a anunțat că generalul Suharto 
i-a prezentat miercuri pre
ședintelui Sukarno o listă cu- 
prinzînd noua componență a 
Comandamentului Suprem al 
Armatei. Totodată, s-a anun
țat numirea generalului Sugih 
Arto în fruntea serviciilor de 
informare indoneziene.

Postul de radio Djakarta a 
anunțat că rectorul Universi
tății naționale a Indoneziei, 
dr. Sukirto, președintele Aso
ciației indoneziene ă oameni
lor de știință, și-a prezentat 
demisia, după ce Asociația 
menționată a fost interzisă.

In urma anunțării candida
turii președintelui de Gaulle, 
în competiția electorală fran
ceză se vor înfrunta șase can
didați. Este puțin probabil ca 
pînă la 16 noiembrie — terme
nul limită pentru depunerea 
candidaturilor — să se mai 
prezinte vreun alt candidat.

După părerea observatorilor 
politici, principalul oponent al 
generalului de Gaulle în ale
gerile de la 5 decembrie va fi 
Francois Mitterrand, candida
tul forțelor de stingă. După 
cum se știe, în alegerile pre
zidențiale mai candidează Jean 
Lecanuet, din partea partide
lor de centru, P. Marcilhacy, 
Paul Antier și Tixier Vignan- 
court, reprezentanți ai dreptei.

Se așteaptă ca îndată după 
anunțarea candidaturii lui de 
Gaulle, campania electorală 
din Franță să sporească în in
tensitate.

încordare

hi famagusta

NICOSIA 4 (Agerpres). — 
Agențiile de presă informează 
că în orașul Famagusta din 
Cipru situația continuă să ră
mînă încordată. După cum s-a 
mai anunțat, la 2 noiembrie și 
în noaptea de miercuri spre 
joi, între ciprioții greci și turci 
a avut loc un puternic schimb 
de focuri care s-a soldat cu 
moartea unui cipriot turc și 
rănirea unui membru al gărzii 
naționale cipriote. Dată fiind 
situația care s-a creat, lâ pa
latul prezidențial din Nicosia 
a avUt loc o reuniune la care 
au luat parte președintele Ci
prului, Makarios, generalul 
Grivas, reprezentantul perso
nal al 'secretarului general al 
O.N.U. în insulă, Carlos Ber- 
nardes, generalul Thimaya, 
comandantul forței O.N.U. din 
Cipru, precum și ministrul de 
interne cipriot, Georghadjis. 
După această reuniune, Co
mandantul forței O.N.U. șimi- 
nistrul de interne al Ciprului 
au plecat spre Famagusta pen
tru a studia la’ fața locului si
tuația care s-a creat.

Din Ankara, corespondentul 
agenției France Presse rela
tează că președintele Consiliu
lui de Miniștri al Turciei, Su- 
leyman Demirel, a făcut o de
clarație presei în care a subli
niat că situația care s-a creat, 
la Famagusta este urmărită 
cu atenție de guvernul turc.

Vești din U.R.S.S.

Combinatul de azbest din Djetigar (Kazahstan), la care 
a intrat recent în producție o nouă secție, are un inalt nivel 
de mecanizare și de automatizare. întregul proces tehnolo
gic de la încărcarea minereului cu excavatorul și pînă'la am
balarea automată a produsului finit în saci se face pe bandă 
rulantă, fără ca mîna omului să se atingă de materia primă 
sau de produsul finit.

La Combinat a intrat, de asemenea, în funcțiune un pu
ternic malaxor capabil să spargă bucăți de minereu cu dia
metrul de peste 1 metru și să prelucreze dimp de 24 de ore 
48 de trenuri de minereu de azbest.

Prima gară din U.R.S.S., unde munca impiegatului de 
mișcare a fost în întregime înlocuită de un robot este gara 
Leningrad-Finlandskaia, care deservește calea ferată locală. 
In această gară un robot „memorizează" numerele sutelor de 
trenuri electrice care trec zilnic la intervale scurte prin gară. 
Robotul „știe" exact, ora sosirii și plecării acestora, ține sea
ma cu precizie de timpul la care trenurile se încrucișează în 
gară, stabilește ora intrării trenurilor în depou și a ieșirii lor 
pe linie.

în Extremul nord sovietic se proiectează construirea de 
noi hidrocentrale.

Hidrocentrala care va fi construită pe rîul Amguema, si
tuat dincolo de cercul polar, se prevede să furnizeze anual 
cîteva milioane de kWh. Pe acest rîu va fi construit un baraj 
lung de 70 de metri..In regiunea Magadan vor fi folosite ca 
sursă de energie electrică apele rîului Kolîma.

R.F.G. Demonstrație de protest la Schleswig 
Holstein împotriva foștilor naziști care prin 
activitatea lor provocatoare indignează opinia 

publică
î Procesul

Delegația militară română
primită de I. B. Tito

BELGRAD — coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu. 
transmite :

Delegația militară română, 
care se află în R.S.F. Iugosla
via, a fost primită joi de că
tre Iosip Broz Tito, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, coman
dantul suprem al Forțelor ar
mate ale R.S.F. Iugoslavia. Au 
fost de față general de armată 
Ivan Goșniak, locțiitorul co
mandantului suprem al For
țelor armate, secretar de stat 
pentru problemele apărării na
ționale, general colonel Iefto 
Sașiei, prim-adjunct al secre
tarului de stat pentru proble
mele apărării naționale.

A participat, de asemenea, 
Aurel Mălnășan, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Belgrad.

întîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

★
în aceeași zi, delegația mili

tară română a avut o convor
bire cu general de armată 
Ivan Goșniak, secretar de stat 
pentru problemele apărării na
ționale. La convorbire au par
ticipat adjuncți ai secretaru
lui de stat pentru proble-

mele apărării naționale. A fost 
de față ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Bel
grad, Aurel Mălnășan.

Convorbirea s-a desfășural 
într-o atmosferă prietenească

BELGRAD 4. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu 
transmite: Cu prilejul vizitei 
în R. S. F. Iugoslavia a dele
gației militare române, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România, Aurel Mălnășan, a 
oferit o recepție în saloanele 
Ambasadei. Au participat ge
neral de armată Ivan Goșniak 
locțiitor al comandantului 
suprem al armatei, secretar de 
stat pentru apărarea națională, 
general colonel Rade Hamo- 
vici, șef al Marelui Stat Major 
și alți adjuncți ai secretarului 
de stat pentru apărarea națio
nală, generali și ofițeri supe
riori ai armatei populare iu
goslave. Au participat, de ase
menea, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bel
grad și alți membri ai corpului 
diplomatic, atașați militari. Re
cepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, priete
nească.

Conferința de la Montevideo
MONTEVIDEO 4 (Agerpres). 

Miercuri s-a deschis la Mon
tevideo, sub președinția mi
nistrului de externe al Uru- 
guayului, Luis Vidai Zaglio, 
conferința miniștrilor de ex
terne ai țărilor membre ale 
Asociației latino-americane a 
liberului, schimb . (A.L.A.L.C). 
Deschizînd lucrările conferin
ței, Radrigo Perez Serrano 
(Ecuador), președintele ' Coini- 
tetului Executiv permanent al 
A.L.A.țj.C., și-a exprimat spe
ranța că această organizație 
va putea contribui. la dezvol
tarea economică a continentu
lui sud-american, fără inter
venția țărilor capitaliste dez
voltate.

In cuvintul său inaugural, 
președintele Consiliului de gu- 
vernămînt al Uruguayului, 
Washington Beltran, a arătat 
că „deosebirile regionale îm
piedică orice comparație între 
A.L.A.L.C. și cele două orga
nisme de integrare economică 
din Europa occidentală“ (Pia
ța comună și Asociația euro
peană a liberului schimb).

Ministrul de externe mexi
can, Antonio Carrillos Flores, 
a arătat că "iiața comună lati
no-americana nu va fi posibilă 
decit în condițiile adoptării 
unor măsuri care să contribuie 
la ridicarea dezvoltării econo
mice a tuturor popoarelor din 
America Latină.

■ I ,

(Imagine■■ din Moscova)

de la Seulc apitala sud-coreea- 
nă va fi martoră 
a unui proces ne
obișnuit. Recla- 
manții sînt nume
roși dar acuzatul, 
în pofida evidentei 
sale vinovății, nu 
va ajunge în tem-

niță. Nu va ajunge pentru că, 
oricare ar fi verdictul, acuzatul
nu poate deveni pușcăriaș. Vă 
puteți imagina un... parlament 
la pușcărie ? Ați citit bine : un 
parlament. El stă în banca 
acuzaților, în procesul de la 
Seul.

Practica judiciară este să
racă în întîmplări de genul ce- 
leia care se va consuma în 
Coreea de sud. Cei care au des
chis procesul par, însă, hotărîți 
să-și susțină cauza. Ei pretind 
că Adunarea Națională sud- 
coreeană a ratificat în mod ile
gal tratatul privind „normaliza
rea" raporturilor între Tokio și 
Seul. Acuzația se bazează pe 
faptul că opoziția boicotînd se
siunea parlamentară, votul a- 
probativ a aparținut doar de
putat ilor guvernamentali. Un 
asemenea vot — afirmă parti
dele opoziționiste — nu are 
valoare, reprdzentînd o încăl
care a normelor constituțio
nale. De aceea, opoziția sud- 
coreeană a chemat în fața jus
tiției însăși parlamentul, ce- 
rind anularea hotărîrii acestuia
privind ratificarea controversa
tului tratat.

Procesul va avea probabil o 
desfășurare agitată. Impărțitorii 
dreptății fiind, la Seul, oameni 
de încredere ai Iui Pak Cijan 
Hi este de presupus că sentința 
nu va fi pe placul opoziției. Dar 
practic, procesul va aduce în 
boxă nu numai un acuzat invi
zibil. Întreaga politică a regi
mului din Coreea de sud va fi 
supusă unui argumentat rechi
zitoriu și Ia marele tribunal al 
opiniei publice oficialitățile de 
la Seul vor suferi o aspră con
damnare. Sentința aceasta este 
fără drept de apel.

E. O.

u o imensă um
brelă de . ploaie 
deschisă deasupra 
capului, Nastratin 
Hogea se îndrepta 
țanțoș spre locuin
ța unul șperțar 
sus-pus. Aceșta'toc- 
mai ședea în cer

dac, ,t răgind ciubuc și bînd-ca
fea. Imediat ce-1 văzu pe Nas
tratin ii făcu semn să se a- 
propie.

— De ce te plimbi cu 'um
brela asta pe o vreme, așa de 
frumoasă?

— Pariez, efendi, că In .dpuă 
ceasuri vremea o să se schim
be și o să plouă cu găleata.

— Taci bre, zise dregătorul 
sperțar, chiar pariezi?
—Sînt ferm hotărit s-o fac.
— Si pe ce mă 'rog?
— Pe o mie de țechini.
— Aferim, Allah să te ajut« ' 

să pierzi.'
— O.K.
Pe parcursul celor două ore 

Nastratin îi aduse la cunoștin
ță pentru ce venise: locuitorii 
tîrgului său îl implorau pe slă- 
vitul efendi să le facă hatîrul 
și să înceapă lucrările de ca
nalizare de multă vreme pro
mise (sperțarul era șef edilitar), 
tn timp ce vorbea, Nastratin 
furișa cite-o privire spre cer, 
temindu-se ca nu cumva să a- 
pară vreun nor. Dar nu apăru 
nimic și' cele două ore trecură. ..

— Ai pierdut, își frecă mii- 
nile efendi.

— O mie de țechini primești, 
răspunse Nastratin scoțînd . să
culețul de bani din sin și în- 
minindu-i-1.

Abia după această operațiu-
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| »La Bonn s-a anunțat oficial că ministrul afa- 
I cerilor externe al Germaniei federale, Gerhard I Schroeder, va face la sfîrșitul săptămînli viitoare I o vizită la Paris, unde se va întîlni cu ministrul 
I afacerilor externe al Franței, Couve de Murville. I In legătură cu aceasta, purtătorul de cuvînt al I guvernului R.F.G., von Hase, a declarat că vizita
■ lui Schroeder are drept scop obținerea „unei in- 
! formații amănunțite“, în legătură cu tratativele 
I purtate de Couve de Murville la Moscova.
I Von Hase a anunțat, de asemenea, că cance- I larul Erhard intenționează să facă o vizită la I Washington pentru a duce tratative cu prese- I dintele Johnson, înaintea sesiunii Consiliului 
I N.A.T.O., care se întrunește la Paris în cursul 
I lunii decembrie.

I „Cosmos - 95"

® în Uniunea Sovietică a fost lansat sate- 
! litul artificial al Pămîntului „Cosmos-95“.
■ La bordul satelitului este instalat aparataj I științific pentru continuarea cercetărilor, în I conformitate cu programul anunțat de agen- 
I ția TASS la 16 martie 1962.

• Joi a început la Haga conferința ministerială a I Uniunii Europei occidentale. La conferință partici- I pă miniștrii de externe sau adjuncții lor. din cele I șase țări membre ale Pieței comune și Anglia. Par- I ticipanții examinează diferite probleme internațio- I nale de interes comun. Potrivit agenției Reuter, ei I au căzut de acord să nu inițieze o discuția amplă
■ asupra problemelor economice. Această liotărîre 
I este cu atît mai surprinzătoare, cu cit observatorii 
I apreciau că problemele economice, în speță criza 
I din Piața comună și relațiile dintre cela două gru- 
I pări economice din Europa occidentală, vor domina 
I dezbaterile.

Festival internațional „Dansul la Paris"

• Al treilea Festival internațional „Dansul la 
I Paris" a început miercuri seara la Teatrul Champs 
I Elysees, în prezența a numeroase personalități din 
I capitala Franței. Festivalul, care se desfășoară sub 
I patronajul ministrului pentru afacerile culturale,

André Malraux, a Consiliului municipal ,și Camerei 
de Comerț din Paris, va dura pînă la 12 decembrie.

La festival își dau concursul ansambluri cunoscu
te, cum ar fi „Australian Ballet", Baletul Secolului 
XX (Bruxelles), ansamblul coregrafic al Teatrului 
do Operă și Balet Kirov din Leningrad, precum și 
ansamblul de balet al Teatrului de Operă și Balet 
din București. Acesta din urmă va prezenta specta
colele în zilele de 10, 11, 12 și 13 noiembrie.

• Din sondajele efectuate de Institutul Gallup 
reiese că mulți dintre cetățenii americani, care cu 
prilejul alegerilor prezidențiale din 1964 și-au dat 
voturile lor pentru Partidul democrat, sînt astăzi 
dezamăgiți. Institutul subliniază, într-o informare 
dată publicității, că 45 la sută din cetățenii ameri
cani au declarat în 1964 că democrații vor asigura 
înflorirea țării mai bine decit ar fi făcut-o republi
canii. Potrivit rezultatelor ultimului sondaj efectuat 
recent, publicate de ziarul „New York Herald Tri
bune", numai 28 la sută din cetățeni s-au pronunțat 
în sprijinul democraților, iar 34 la sută nu văd deo
sebirea între republicani și democrați. Institutul 
arată în continuare că aceste date demonstrează nu 
atît creșterea popularității republicanilor, cît scă
derea popularității democraților.

• Guvernul Pakistanului a dat publicității 
un comunicat în care anunță că a ajuns ila 
o înțelegere cu guvernul indian prin care se 
stabilește efectuarea unui schimb de prizo
nieri. Comunicatul precizează că guvernul 
Pakistanului a și început să pregătească con
dițiile pentru restituirea prizonierilor indieni.

Balene... pe Tamisa

• Apariția neașteptată a 20 de balene mici, care 
urcau pe Tamisa de la Gravesend la Tilbury a pro
vocat miercuri după-amiază scene demne de „Moby 
Dick", arată agenția Reuter.

Mai mulți pescari amatori au încercat, la propu
nerile unui director de circ care le oferea cite 100 
lire pentru fiecare animal viu, să prindă cîteva ba
lene. Totul a fost însă în zadar. De altfel poliția, 
în virtutea unei reguli interzicînd uciderea sau cap
turarea oricărui animal sau păsări care trăiesc pe 
acest fluviu a interzis această vînătoare improvi
zată. Balenele, a căror mărime variază între 3 și 
8 metri, continuă să înoate în apa fluviului.

• Agenția TASS informează că între 29 no
iembrie și 3 decembrie, Michael Stewart, mi
nistrul de externe al Marii Britanii, va face o 
vizită oficială in Uniunea Sovietică, Ia invita
ția Iui Andrei Gromiko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S.

ne au Început și în orașul lui 
Nastratin lucrările de canali
zare.

Nastratin era deci mare ma
estru în aria de a da ciubuc. 
Și cum iluștrii înaintași au fost 
întotdeauna imitat! de epigoni, 
Hogea n-a făcut nici el excep
ție. Iată-1 în prezent imitat de 
autoritățile militare britanice 
din așa-numita federație a A- 
rabiei de Sud.
‘Unii sultani și șeici din Ara-

Nastratin 
Hogea la Aden

Sau arta

Nastratin 
Hogea la Aden

Sau arta 
de a da ciubuc

bia de sud „au dat a înțelege 
pe șleau“ britanicilor că ei nu 
susțin federația numai așa, de 
amorul artei și că. pentru a o 
susține in continuare ei vor 
ciubuc. Dar dacă, omul Iui Nas
tratin era susceptibil, incit pen- 
tfțr'a-i plasa sperțul trebuia re
curs la diferite stratageme, șei- 
cii și sultanii sud-arabi nu se 
încurcă cu asemenea mămulă- 
rii. Ei au primit cu dragă ini
mă bani gheată, pe care auto
ritățile britanice îi treceau in 
registre la rubrica „subvenții și

alocații“. în realitate erau spert 
sadea.

La un moment dat însă a in
tervenit o defecțiune.1 Sultanii 
cereau tot mai mult iar suma 
pentru „subvenții și alocații“ 
era limitată (cam 1 200 000 lire 
sterline anual). Ce era de fă
cut? După mai multe căutări a 
fost aleasă „stratagema puști
lor". Pentru „apărarea locală“ 
sultanilor și șeicilor li se oferă, 
pe baza unui simplu bon,-o a- 
numită cantitate de arme și 
muniții, din stocurile britanice 
de armament Învechit. Oame
nii sultanilor recepționează ar
mamentul, iar în drum spre 
casă „intilnesc din întimplare“ 
niște inși care zor nevoie do
resc să cumpere arme. Tran
zacția se încheie repede, arma
mentul se întoarce în depozit, 
și așa mai departe. Sultanii în
casează astfel zeci de mii de 
lire, vînzînd Ia infinit puștile 
primite pentru „apărarea loca
lă“, și, în schimb „acordă tot 
sprijinul" autorităților britani
ce pentru menținerea în viată 
a șubredei Federații.

Oficial, procedeul autorități
lor britanice se numește „teh
nica convingerii" și are drept 
scop menținerea „lealității“ 
sultanilor și șeicilor. In reali
tate însă este vorba de cea 
mai clasică metodă de a da 
ciubuc. Cu o deosebire: pe vre
mea lui Nastratin arta plasării 
șperțufui izvora din susceptibi
litatea ciubucarilor-, in Aden 
din necesități de contabilizare. 
Salvarea aparentelor, este însă, 
în ambele cazuri, cusută cu 
ață albă.

ION D. GOIA


