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LA CE LUCRAȚI AZI,
CE VEȚI EXECUTA

MIINE?
Fantezie

și inteligență

in ghidajul

turistic

Turismul modern se poate 
ușor îmbolnăvi de maladia 
cinematografului modern: 
divertismentul frivol furni
zat în fiole elegante. Oricit 
de mult ar pleda generoșii 
pentru caracterul „recrea
tiv" al călătoriei, pentru 
„ieșirea în aer liber, dom
nule !“. uzura instituției e- 
minamente cultural-isto- 
rică și socială reprezentată 
de turism, prin clișee turis
tice de agrement și pură 
destindere compromite, ca și 
tn cazul cinematografului, 
posibilitățile enorme pe care 
Ie conține, dar care, evident, 
nu se lasă fructificate ori
cum. Desigur, turismul pre
supune auxiliar condiția fi
zică, dar închîpuiti-vă un 
turist care ține la condiția sa 
fizică exersindu-șî-o printre 
monumentele Greciei an
tice ! Imaginea monstruoasă a 
excursionistului trecînd ta 
goană pe lingă monumente 
istorice, artistice, arhitecto
nice, ta totală necunoșttată 
de cauză, nu este chiar așa 
de nereală cit ar părea. 
Propaganda turistică ml se 
reduce la pliante eu litere 
de-o șchioapă ori vederi ta 
culori țipătoare ci tinde, ctad 
se ia în serios (adică atunci

C. ION

(Continuare în pag- o U-a)

Tînâml din fața noesnă a 
apăsat pe buton și strun
gul s-a oprit. Din universalul 
mașinii desprinde ultimul bol: 
din comanda de 60 de bocit: 
cite a avut de executat.

— S‘ acum ?
— .Vă duc după maistru să-t 

mat cer ceva de lucru ne 
răspunde strungarul Petre 
Nițâ, și pornește prin hală ta 
căutarea acestuia.

Cu rare excepții, sondajul 
Întreprins printre tinerii din 
secția strungărie a fabricii bu- 
cureștene „Electroaparata;" 
ne-a dezvăluit același „sta* : 
voi ști ce am de făcut, după 
ce termin Ia ce lucrez acum. 
Un lucru mărunt?

— Categoric, nu — răspunde 
tovarășul ccnL dr. Mircea 
Cristea. A ști ce â de făcut pe 
O anumită perioadă, mas 
lunpă sau moi sestric — ta 
funcție de poziția pe care o 
ocupă fiecare ta rtrxzrva 
de organizare si conducere a 
producției reprezintă — fapt 
demonstrabil prin sine — con
diția ccntir.uiaiții. CSreaM 
chiar o formulare ezpreszră 
pentru ideea ta discuție, fon
dată pe datele oferite de 
practică ti trecută ta rf*da- 
teoremelcr. Directorul uscării 
trebuie să ază perspectiva pe 
întreg ssaL »ef»l secției pe 
un trimestru, maistrul pe 
toată husa iar manasoruZ pe 
perizada vOrzrutui aproțncz 
Cind avem ta refere 
desfășurată iu te" men omit —
— cazul activității de produc
ție, restrânsă esențial Ia curata 
programului de lucru — cu
noașterea perspectivei funcțio
nează catalitic — sa- revers
— ta rezoirareo de către cel 
ta cauză a sarcinilor pe cere 
le are.

Și totuși. ta cursul anchetei 
noastre — organizată in citet a 
întreprinderi din Capitală. la 
puține locuri âe nrxncă am 
sesizat preocuparea de a bene
ficia ta sensul propriu al cu
vântului de această latură a 
organizării producției- Se pre- 
supune, probabil, că efertu. de
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Fat»: a pucxw

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, a primit sîm- 
bătă, 16 septembrie 1967, pe 
ambasadorul extraordinar și

plenipotențiar al Republicii 
India în Republica Socialistă 
România, Amrik Singh Mehta, 
ta audiență de prezentare.

Cu această ocazie a avut loc 
o convorbire cordială.

Vizita primului ministru

DISCUTAM DESPRE TINEREȚE. EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

SE POATE FACE
RĂU DIN DRAGOSTE?

Sîmbătă dimineața, primul mi
nistru al Turciei, Suleyman De- 
mirel, cu soția, împreună cu mi
nistrul afacerilor externe Ihsan 
Sabri Caglayangil și celelalte per
soane oficiale turce au plecat cu 
avionul pentru o scurtă călătorie 
pe litoral.

Oaspeții turci sînt însoțiți de 
Alexandru Boabă, ministrul pe
trolului, Vasile Șandru, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
și Ion Drînceanu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Ankara.

La aeroportul orașului Constan
ța, premierul turc a fost salutat 
cordial de Petre Nicolae, preșe
dintele Sfatului popular al ora
șului, și de alte persoane oficiale

locale. Tinere tn costume națio
nale dobrogene au oferit oaspe
ților flori. Numeroși localnici și 
turiști străini aflați la aeroport 
au salutat călduros pe oaspeții 
turci.

După un scurt popas la sediul 
Sfatului popular al orașului Con
stanța, unde președintele sfatului 
a făcut oaspeților o prezentare a 
orașului și litoralului, au urmat 
vizite la unele din cele mai cu
noscute așezăminte culturalo din 
localitate, precum și în localitățile 
de pe țărmul Mării Negre.

In cursul după-amiezii, oaspeții 
turci se vor înapoia cu avionul 
în Capitală.

la
Va

— C= pop 
t. CMâ m-

ființa pe care o iubea ți o iubește. Firesc, 
el nu-ți închipuie altfel viața dedt ală
turi de femeia dragă (G. G.), care să-i a- 
parțini numai lui. Cine poate contesta a- 
cest drept ? Dar I. G. e gelos (chestiune 
de temperament, se spune). G. G. lucrea
ză ți ea. I. G. o așteaptă cind iese de la 
serviciu. Drăguț din partea lui, nu ? Dar 
o așteaptă, in special, ca să vadă cu cine 
iese de la serviciu. Ii țtie colegii pe dinafa
ră. Dar aproape fiecare este pentru el un 
inamic posibil. Daci se înttmplă ca, 
dintr-un motiv sau altul, G. G.

L HRISTEA

(Continuare tn pag. a IlI-a)
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Puțtae locuri îm
preunează in ființa 
lor atitea daruri fer
mecătoare purtate cu 
o grație impudică, ai 
zice inconștiente de 
valoarea lor. Stat ora
șe pline de orgoliul 
istoriei, al căror aer 
te intimidează, iar 
pe străzile lor mergi 
ca tatr-țtn venerabil

admirația cercetătoa
re, nu-ți pun între
bări, ghidul este inu
til, dacă nu chiar n 
dovadă de impietate. 
Reculegerea, contem
plarea senină in ab
sența oricărei încor
dări mistice, contem
plarea gratuită ta 
sensul naivității 
ftaate, pe care

ra-
mo-

zeii cind ei constituie 
instanța menită să 
interogheze și să dis
pună. A te potrivi 
spiritului locului în
seamnă a te abando
na formulei pe care 
el însuși ți-o propune 
uitindu-ți chiar iden
titatea, biografia de
venind o istorie ce 
pare povestită de alt-

Ipotezele. Cind G. 
Călinescu scrie: -vi
sez că sînt grec" e- 
xistența lui se subor
donează acestui tip, 
iar poezia este o ipo
teză trăită cu auten
ticitate, o experiență, 
confirmativă, nu ine
dită, dar de o volup
tate organică.

Am intrat în Du
brovnik, răsunindu- 
mi in auz îndemnul 
exultant al lui N. 
forga : „Dacă marea 
o voiești, mai du-te 
la acel dumnezeiesc

DUBROVNIK
DOUĂ ȘCOLI NOI
DEA’A (de b corespondentul nostrol.
Elevii din orașul Deva vor avea b dispoziție in noul an școlar 

două școli noi cu cite 16 săli de class fiecare. In prima, așezată in 
noul cartier Goidu, ee vor desfășură cursurile de cultură generală 
pentru clasele I—VIII iar cealaltă e destinată Liceului industrial 
de construcții și grupului energetic. Pe lingă sălile de cursuri, mai 
dispune și de bboratoare modeme și ateliere. Investițiile făcute 
pentru realizarea acestor construcții școlare se cifrează la 5 milioa
ne lei.

muzeu, atent cu sfia
lă la zidnrile sure, 
cufundat in stratul 
unei realități deveni
tă icoană a altor 
timpi. Ai sentimentul 
clar al detașării din 
ritmul prezent Din 
pragul muzeelor tim
pul curge înapoi, că
tre izvoare.

Ruinele templelor 
grecești nu stirnesc

dernii o atribuie pri
mitivilor — aceasta 
este singura și marea 
reacție. A te întreba 
cine a construit cu
tare templu, a te in
teresa de detalii teh
nice, de formele vie
ții etc., a cere, adică 
istorie acolo unde 
singura existență rea
lă e cea mitologică, 
înseamnă a interoga

în
u-

cineva. Intri în cate
drală ea un credin
cios, în palatul roman 
ca un impărat, 
moschee precum
milul musulman in 
fața lui Alah, iar în 
fortăreață ca un răz
boinic. Cei mai au
tentici turiști sînt »- 
rudiții care nu alear
gă să afle, ci să ve
rifice, să-și confirma

oraș al Ragusei dal- 
matine, cu ziduri su
re înălțindu-se, pare 
că din marea de co
balt fără valuri, supt 
cerul de un nemilos
tiv albastru... ? al A- 
fricei uscate; porți 
întunecoase, străzi de 
palate în jurul do
mului bătrîn, pretu
tindeni reminiscențe 
din vremea Repu-

blicei, 
grămădite de fructele 
Sudului, migdale și 
smochine proaspete ; 
mari case pustii, pli
ne de diplome și de 
portrete, fine tipuri 
aristocratice răsărind 
dintre florile roșii ca 
singele oleandrilor și. 
afară, cîmpii din care 
răsar, ca la noi pru
nii ori cireșii, smochi
ni și portocali, buru
ienile țepoase ale 
unei vegetații africa
ne ; iar, după ziua 
caldă, lină, grea de 
splendoare, copleși
toare de frumusețe, 
în răcoarea serii pe 
malul de piatră, de 
cealaltă parte, de că
tre munte, venind 
călări, în superbele 
lor costume roșii, vi
olete, cusute cu aur 
țeranii slabi și țeran- 
cele palide din Herțe- 
govina, cari te întîm- 
pină, străine 1 cu un 
„dober vecer", o bună 
seara ca pe vremea 
patriarhilor".

C. STANESCU

(Continuare fn 
pag. a IV-a)
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opinie privind dezvoltarea

La Izvorul Mureș, în cadrul taberei 
de odihnă și instruire organizată de că
tre Comitetul Central al U.T.C. pentru 
activul U.T.C. din institutele de învă- 
țămint superior din țară s-a inițiat la 
sugestia participanților, o dezbatere pe 
marginea studiului privind organizarea 
și dezvoltarea învățămîntului superior.

Iată și cîteva opinii:
CIOIA PANTELIMON, Universitatea 

București, Facultatea de drept: „Con
sider că reducerea duratei de școlari
zare este în concordanță cu cerințele 
actuale ale dezvoltării învățămîntului în 
țara noastră. Cunoaștem că Facultatea 
noastră de drept a mai pregătit în urmă 
cu cîțiva ani serii cu durata de școla
rizare de patru ani și astăzi absolven
ții se găsesc printre specialiștii apre- 
ciați la locurile de muncă. Propun să 
dispară examenele la disciplinele par
curse pe durata a trei semestre și să ni’ 
se afecteze un număr mai mare de ore 
disciplinelor de specialitate cum sînt 
dreptul civil și dreptul penal neglijate 
de actuala programă de învățămînt. 
Participarea noastră la practica de spe
cialitate, în condițiile actuale, este ine- 
jcientă. Personal am pierdut trei săp- 
;ămini de zile pe lîngă o secție a unui 
ifat popular raional din Capitală. La fel 
iu „pățit“ și alți colegi ai mei. Cred că 
‘ste util ca practica să se organizeze în 
impui anului universitar și în deplină 
oncordanță cu pregătirea noastră de 
specialitate".
NICA PANA- 
T, Unîversita- 
ea-Iași, Facul- 
atea de știin- 
e economice : 
Cred că a so
it timpul ca 
iursele să con- 
tituie într-a- 
evăr un su
culent în pre- 
ătirea noastră 
i de aceea sus- 
in propunerea 
rivitoare la a- 
>rdarea burse- 
>r diferenția- 
s, în funcție 
e media itu- 
sntului. Pentru noi •« viitori ecor.o- 
liști, ritmul actual de desfășurare a 
racticii este mai mult decît necoree- 
unzător . Nu faeem alteeva deci: să 
jlomerăm unele secții sau servi ei: ale 
treprinderilor, să împiedicăm bura 
?sfășurare a lucrărilor. în plus nu ir.- 
îțăm nimic și de aceea propur. ca 
•actiea să o desfășurăm în cursul ar. 2- 
i universitar, după fiecare gr_pă ce 
ipitole și în eadrul întreprindea x de 
■ofil.
Dorim ea seminarele să nu mi: urne
ască în exclusivitate „litera* cursului, 
să se transforme în adevărate dezba

ri științifice în care să se prezir.:e 
agmente din lucrările ce le pregătim 
tntru cercurile științifice sau ar.um::e 
>utăți dintr-un domeniu sau airul ie 
eferință din lucrările ce apar ir. ?.m- 
le de circulație universală Rec^?e- 
a duratei de pregătire de la 5 ar.: la 
itru ani cred că trebuie completată cu 
mai largă dezvoltare a învățămir.tului 
•stuniversitar".
GONGY BARTHA, LMJ. Clu. 
noi practica pentru anul al II-lea este 
suficientă, întrucît este desfășurată de 
tre studenți ce nu au nivel cores pic
tor de pregătire, deși sînt considerate 
personal mediu. Propun ca star: rl se 

actică să înceapă cu anul al III-lea. 
studiu nu se vorbește nimic despre 

;ernat, această formă apreciată de 
idenți ca o etapă importantă in pre- 
tirea noastră. Propun ca examer.ele 
ntru admitere la internat să se s s- 
ă după absolvirea institutului per.- 
î că nivelul de cunoștințe teoretice și 
ictice este corespunzător și pe de altă 
rte devin o formă de învățămînt sti- 
îlatoriu în munca noastră. Se impune 
itarea unor manuale și tratate mai 
chi, dar foarte sistematizate, care in 
îzent se găsesc în 2—3 exemplare in- 
o bibliotecă centrală universitară-. 
QICOLAE DOCA, Institutul politeh-
• Timișoara, Facultatea de chimie in- 
strială î „Pentru ca seminarele să de-

STUDENȚII 
PROPUN

vină adevărate locuri în care să se poată 
discuta la un înalt nivel științific, indi
ferent de facultate, propun să se reducă 
numărul de studenți dintr-o grupă la 
la cel mult 15 studenți. Pentru lărgirea 
orizontului nostru în specialitatea în 
care ne pregătim, consider utilă înfiin
țarea de secții la facultățile de chimie 
industrială, în funcție de cuceririle 
științei mondiale. Consider câ în cadrul 
cursurilor care se predau la anii I—II 
să se prezinte aspectele teoretice ale 
disciplinelor și noutățile științifice, ur- 
mînd ca în anii mari să se treacă direct 
la specializare. Incepînd cu anul al 
III-lea cred că se poate vorbi deja de 
unele nuclee ale proiectelor pe care le 
susțin studenții la absolvirea facultății 
și de aceea cred că A.S. trebuie să co
laboreze mai strîixs cu catedrele, să ma
nifeste mai multă inițiativă, pentru a da 
mai multă valoare activității științifice 
studențești. Cred că ar fi foarte bine 
dacă studenților excepționali li s-ar 
permite să urmeze simultan două facul
tăți sau două secții. De asemenea, cred 
că pentru anii III, IV, V frecvența la 
cursuri poate să devină facultativă*.

Aswtent MIRCEA SLĂNINĂ. Insti
tutul politehnic Iași : „Senatele in
stitutelor și ale facultăților trebuie sâ 
aibă mai multă libertate în organiza
rea procesului de invățămint (și aceas
ta se impune mai ales în organizarea 
practicii, care este uniformă). Aceasta 
ar duce la anumite legături permanen

te cu întreprin- 
deriie de pro
fil. Este inex
plicabilă inter
zicerea accesu
lui studenților 
anilor IV și V 
in anumite sec
ții sau între
prinderi de 
strictă speciali
tate cu toate că 
cei ce doresc să 
știe multe lu
cruri concrete 
vor fi specia
liști în dome
niul respectiv. 
Practica teh- 

o efectuează stu- 
Il-lea nu-și atinge

ÎNVĂȚĂMÎNTULUI SUPERIOR
CARNET DE LUCRU

Nu mi-amintesc să fi susținut cineva cu prea multă 
vehemență că reporterul trebuie să fie obiectiv față 
de subiect. In ce mă privește, o iubesc pe Irina Pe
trescu, este, cum spun elevele de liceu, „actrița mea 
preferată" și m-am dus cu bucurie și curiozitate s-o 
cunosc. Ei bine, Irina Petrescu este 
neostentativă — discută cu 
tistică, despre meseria

sobrietate
sa.

inteligentă și 
și ținută ar-

nororTcă pe care 
denții anului al 
scopul pentru că nu toate Întreprinde
rile pot asigura condiții optime unul 
număr mare de studenți. De aceea, pro
pun ca In anul al II-lea să se efectueze 
o practică de documentare.

La noi cred că e prea multă dădăcea
lă privind efectuarea proiectului de an. 
Prea se dau cunoștințele cu lingurița, 

ndu-i studentului posibilitatea de 
a se manifesta direct ca un viitor spe
cialist. Fixarea de la Începutul anului 
a bibliografiei corespunzătoare va per- 
mi» c elaborare Independentă a pro
iectului de către student. Nota obținută 
să a:bă o pondere mai mare ir. fixarea 
notei la disciplina respectivă.

M. EUGEN

Foto : AgerprtsPe „șarpele" de asfalt dm preajma Mehadiex

Cota Mestecăniș aflată la 
otarul dintre Cimpulung și 
"atra Dornei, oferă una din- 
•e cele mai îneîntătoare pri- 
eliști montane. De aici codrii 
ucovinei, dominați de silu- 
la argintie a Rarăului, se 
rată privirilor in toată măre- 
a și grandoarea lor.
In primele zile de iunie, pe 

latoul din preajma cabanei 
festecăniș își dădeau întîlnire 
este două mii de tineri și 
îrstnici din cele două raioane 
ecine. Veniseră acolo veseli, 
ntuziaști, să-și petreacă orele 
bere ale duminicii. întâlnirea 
e la Mestecăniș nu era decît 
n răspuns la chemarea tine
rii însăși, la chemarea acelui 
cneros anotimp. Cu ea se des- 
iidea „stagiunea" unor ample 
manifestări cîmpenești deve- 
ite tradiționale în regiunea 
uceava.
în ultimii ani, citeva acțiuni 

\ilturale de acest gen au avut 
n ecou deosebit.
Anul acesta, de-a lungul lu- lore a minunatelor costume bu

ll or de vară, parcurile și poie- covv^n”. de confruntare a ta-

— De fapt, cariera 
dumneavoastră cinemato
grafică a început înainte 
de a fi studentă la I.A.T.C., 
cu acel film, care și astăzi 
mi se pare frumos, VA
LURILE DUNĂRII. Apoi, 
studentă fiind, ați conti
nuat să faceți film.

— Da, am avut norocul 
ca etapele pregătirii mele 
ca actriță, în institut, să 
le folosesc, să le verific în 
film. Aceasta mi-a folosit 
foarte mult.

— lată un lucru sur
prinzător. îndeobște se 
spune că actorul de ci
nema trebuie să uite tea
trul tind filmează. Regi
zorii mai ales, susțin aceas
ta.

— Nu cred că este bi
ne, nu cred că este ade
vărat. Știu, vă referiți la 
folosirea actorilor neprofe- 
sioniști. Aceasta este o me
todă, dar actorul de tea
tru este mult mai pregă
tit pentru film. Este vor
ba de fapt de slăbiciunea 
regizorilor, care prefe
ră jaute „perso
najul să lucreze cu
un actor format. Regizo-

obișnuit să igno-rul este
re aportul de creație al ac
torului, mulți uită că — 
dacă e vorba de un sce
nariu serios — personajul 
este o esență, care trebuie 
construită, orice rol devine 
o compoziție, pentru care 
trebuie să fii bine pregă
tit. De aceea, pentru că 
ați pomenit de Valurile 
Dunării, eu privesc cu e- 
moție firească acest prim 
rol al meu — dar drumul 
pînă la adevărata creație 
de care să fiu mulțumită, 
Duminică la ora 6, a fost 
lung. Și nu e de loc întîm- 
plător că această satisfac
ție artistică am obținut-o 
într-un film lucrat cu un 
excelent regizor de teatru 
— Lucian Pintilie. Susțin 
că orice film făcut de un 
regizor de teatru, poate fi 
mai bun sau mai puțin 
bun decît altele, dar sem
nez în alb că el va fi în 
orice caz mai bine jucat. 
Pentru că regizorul va lu
cra altfel cu actorii, aceștia 
vor vorbi normal, se vor 
mișca normal, vor ști ce 
interpretează.

IRINA
PETRESCU

Foto: C. CONSTANTIN

Fantezie și

— De ce un regizor de 
cinema n-ar face aceasta ?

— Pentru că el știe mai 
puțin cum se creează un 
spectacol, care este impor
tanța actorului, cît de bine 
pregătit trebuie să fie a- 
cesta. In teatru, sacrificînd 
două, trei sute de specta
tori, un spectacol se în
cheagă, pe parcursul re
prezentațiilor. Schimbul 
direct cu publicul este 
un schimb valoric. Specta
colul crește, se rodează în 
raport cu aceste reprezen
tații, se împlinește. In film 
nu ai această posibilitate, 
lucrezi orbește, pentru o 
singură reprezentație, ris
cul este foarte mare. De 
aceea, acest unic spectacol 
trebuie pregătit cu o grijă 
imensă. Ea există — ope
ratorul, regizorul, decora
torul, intră perfect pregă
tiți în filmări. Dar nu ac
torul, ceea ce mi se pare 
complet absurd.

Pentru prima oară am 
fost într-o uimire totală — 
cînd pentru Duminică la 
ora 6 — am făcut cu Lu
cian Pintilie repetiție pen
tru probe I In filmări am 
intrat cu rolurile învățate, 
perfect puse la punct, ca 
pentru un spectacol.

— Ș» totuși, știți și 
dumneavoastră — foarte 
mari actori de cinema de
clară că n-au citit nicio
dată scenariului unui film 
în care au făcut creații 
memorabile.

— Pentru asta 
să ai o încredere_____
în regizor, să fii sigur că 
el nu poate greși. Aseme
nea încredere am eu în 
Pintilie, Ciulei. Dar în ge
neral, nu concep să nu ci
tesc scenariul înainte de 
a accepta un rol.

— Accepta. Ce cuvînt 
frumos ați folosit! De 
multe ori mă întreb cu 
stupoare — cum a putut 
cutare actor excelent să 
joace intr-un film nul!

— Pentru că actorii ui
tă — sau nu rezistă ten
tației —este același lucru, 
uită că o personalitate ac
toricească se formează de 
fapt singură, se formează 
greu, că una din primele 
condiții este simțul de se
lecție a materialului, scru- 
pulozitatea, respectul față

trebuie 
imensă

de tine însuți, deci față de 
public. Am cunoscut mari 
vedete. Majoritatea își 
impun un regim de viață 
și de muncă foarte ferm, 
și acordă o importanță de
osebită fiecărei apariții.

Regizorului trebuie să-i 
fie frică de actor — în 
sensul de a-i cunoaște po
sibilitățile, de a-1 respecta, 
de a ști ce înseamnă acest 
actor pentru filmul sau 
spectacolul său. Or, la noi, 
tot sistemul este aproxima
tiv — de la probe. Să vă 
dau un exemplu. Nu o dată 
s-a întîmplat să fie che
mați să aea probe pentru 
un film, pentru același rol, 
cei mai diferiți actori ca 
înfățișare, temperament, 
posibilități.

— Aceasta, vorba lui 
Creangă — „mai e una /“» 
Discuțiile cu 
neavoastră, creatorii 
recți se dovedesc nu 
mai interesante, dar și 
le, pentru lămurirea 
nelor, unor eșecuri, i 
mă întreb ce concepție 
poate avea un creator a- 
supra unui film, dacă nici 
nu-și propune „arhetipul 
personajului".

— Da, și o parte de vi
nă au și actorii. E foarte 
greu să refuzi un film, dar 
uneori merită. Despre mi
ne se spune uneori, că aș 
fi „dificilă" — cu preten
ții prea mari, justificate 
sau nu. Știu că risc, dar 
vă rog să mă credeți, pre
fer să mă uite regizorii și 
publicul decît să uit că 
sînt actriță. îmi iubesc se
rios, dacă se poate spune 
așa, meseria. Cred că fil
mul este la rîndul lui un 
lucru foarte serios și tre
buie luat ca atare.

— Vă plac experimen
tele ?

— Probabil vă referiți 
la ce se cheamă de obi
cei modernism. Nu-mi 
place modernismul în for
mă — ci în conținut. Fil
mul trebuie să fie al oa
menilor care îl văd atunci 
tind el s-a creat. Este o 
condiție obligatorie să a- 
jungi la spectator în sala 
de proiecție. Eu nu pot 
spera ca spectatorul care 
n-a înțeles ce-am făcut 
atunci cînd m-a privit să 
mă înțeleagă peste cinci-

dum- 
di- 

nu-
i uti- . 

tai- 
Căci

zeci de zile. La noi sa 
face o mare greșeală, se 
consideră publicul nepre
gătit pentru o artă mai 
subtilă. Dar nu este așa, 
căci publicul nu este o 
masă amorfă, pe care s-o 
consideri „în bloc". Iată, 
Duminică la ora de un 
film care „se lasă mai 
greu", cîștigă la a doua, a 
treia vizionare. Dar o mare 
parte din spectatori au 
vibrat spontan. Cineaștii 
noștri dau pilule dulci sau 
amare, personaje negative
— personaje pozitive, 
happy-end, sau tragedie. 
Totul foarte clar, să pri
ceapă toată lumea. Nu nu
mai că inevitabil scade va
loarea, dar e greșit și in
tențional pentru că nu co
respunde în nici un fel 
realității. Viața nu-i rea — 
rea sau bună — bună. Ori- 
cînd datele pot fi schim
bate, inversate.

— Dumneavoastră spu
neți un lucru atît de sim
plu întit e greu de înțeles
— se pare / Că viața în
săși e subtilă și dificilă, nu 
se lasă catalogată în ca
tegorii imuabile.

— Iar arta care trebuie 
să fie o esență, nu o co
pie, cineaștii noștri, evi
dent, nu toți, o anulează 
tocmai în numele unor 
false categorii. Este și trist 
și inutil.

— Ați călătorit mult și... 
cu folos, nu odată v-ați 
întors cu distincții inter
naționale. Aș vrea să-mi 
spuneți sincer — dacă „e- 
xistăm" în peisajul cine
matografic mondial.

— Nici nu vă puteți în
chipui ce îneîntare este să 
vezi cu cît interes este 
primit fenomenul de cul
tură românească I Peste 
tot am fost înconjurați cu 
stimă, prietenie, aplaudați. 
Acest lucru te obligi e- 
nonn. Lumea a început să 
afle multe despre Româ
nia, apar artioole în presă, 
cronici elogioase. Am învă
țat că succesul unei dele
gații este — dacă nu mă 
exprim prea bombastic, 
dar este realmente ce simt 
— succesul unui popor.

SMARANDA JELESCU

inteligență in ghidajul turistic Dezvoltarea comerțului sătesc
cînd știe care-i este rostul) 

informeze cu o relativ 
inaltâ competență, expunin- 
dj-se după un criteriu se
lectiv profund științific. 
Fentru că adevăratul turist 
vrea mai intîi să știe și apoi 
să vadă. Se întimplă în cele 
mai frecvente cazuri că nu 
poți vedea pentru că nu 
știi, deși ochii ți se plimbă 
Intr-o îneîntare inconștientă 
peste peisaje, monumente. 
Cine și de cîte 
trecut pe vestita 
Prahovei, „perla _
lor* ? Dar cine și de cîte ori 
n-a spus : „a. Valea Praho
vei, frumos dar prea cunos
cută** ?. Din ghiduri, albume 
cu text etc. sînt nelipsite o 
sumă de informații cu ca
racter, ca să spunem așa, 
„monden- (căi de acces, 
locuri de schiat, adrese etc), 
altele privind istoria socială 
a localităților. Acestea sînt 
informații utile, indispensa
bile. Altele sînt inutile, chiar 
ridicole, de soiul acesta : 
„Pină la Bușteni, Prahova 
curge, mai puțin de patru 
km, printr-o albie îngustă 
( !)... După aceea, Valea se 
lărgește... „Sînt cu duiumul

ori n-a 
Vale a 
Bucegi-

aceste informații inutile, căci 
aceia care călătorește vede 
singur ce e de văzut. (dacă 
nu cumva ghidul e făcut 
pentru călătorii din tren). 
Altele, în sfîrșit, lipsesc. Cea 
dinții mare surpriză pe Va
lea Prahovei vine de Ia ad
mirabila arhitectură a locali
tăților ei, de la casele cu 
tabla pătată de rugină din 
Sinaia, Bușteni. Poiana Ța
pului, Predeal, Azuga... 
Grația și rafinamentul aces
tora n-au pereche. Cineva — 
un poet 
au fost 
alergînd 
creierul 
vale, și ___ __ _
gesturi suspendate, în arcade 
și cerdacuri tremurînde, în 
turle subțiri ca niște ace îm- 
pungînd aerul de deasupra 
munților, în culori tremu
rate de alergătură. Turma de 
ciute din Valea Prahovei 
mi-a plăcut, desigur, ca fan
tezie de poet. In fapt, arhi
tectura Văii Prahovei con
ține numeroase elemente de 
un autentic stil vechi româ
nesc care și-a găsit un plasa
ment ideal. Un punct de ve
dere conservator privind 
acest ansamblu arhitectonic 
mi se pare cel mai modern

— a văzut cum ele 
de fapt niște ciute 

năpraznic din 
munților, jos, în 
încremenind aici în

ca putință. Aici nimic 
poate fi clintit fără a __ 
Știrbi imaginea de ansamblu. 
Probabil că arhitecții de azi 
vor trebui să adapteze con
fortul și concepția modernă 
structurii locului așa cum 
este el mobilat și nu invers. 
Dar acest ignorat muzeu de 
rafinată arhitectură poate fi 
doar văzut, admirat cu ad
mirația diletantului. Propa
ganda turistică lipsește, ori 
dacă nu, este ea însăși di- 
lentantă. Cine face un ghid 
este obligat să facă apel la 
izvoare competente, în care 
să producă detalii semnifica
tive asupra monumentelor de 
artă din zona respectivă. 
Altminteri ghidul poate cul
tiva ideea turismului ca în- 
treținător al condiției fizice 
și atît. In propaganda turis
tică trebuie să se tină seama 
de faptul că o arie largă de 
informații, ce pare de spe
cialitate, în realitate au în
cetat de mult să fie de stric
tă specialitate. Și această la
cună a nesesizării creșterii 
gradului științific al mijloa
celor de informare turistică 
nu privește doar ce putem ști 
la ora de fată despre monu
mentul arhitectonic al Văii 
Prahovei...

nu 
se

CONSTANȚA (de la corespondentul nostru).
îmbunătățirea aprovizionării și deservirii populației din me

diul rural constitue o grijă permanentă a Uniunii regionale 
Dobrogea a cooperației de consum. Construcțiile de noi spații 
comerciale — există în prezent în mediul rural peste 1 000 de 
magazine de tipuri diferite — aplicarea unor forme noi de de
servire a cumpărătorilor, creșterea numărului lucrătorilor cu o 
bună pregătire profesională, (de la circa 150 în 1962 la aproape 
600 anul acesta) au făcut ca volumul desfacerilor de mărfuri 
să fie într-o permanentă și considerabilă creștere. Dacă în 1960 
valoarea mărfurilor desfăcute era de numai 580 000 000 Iei, iar 
în 1963 de 825 000 000 lei, în anul trecut ea a depășit suma de un 
m’Unrrt lei. în prezent numărul sortimentelor comercializate de 
unitățile din mediul rural este de peste 6 000 lei.
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STAGIUNE PENTRU TOATE
nile Țării de Sus, incepind de 
la șesurile domoale ale Prutu
lui și pină la obcinele Dome
lor, au cunoscut freamătul 
unor mari spectacole folclorice 
și al unor pasionante întreceri 
sportive. închipuiț.i-vă aseme
nea estrade ale verii în peisa
jul impunător al Voronețului 
și Suceviței, Cetății de Scaun 
și Putnei... și veți avea o ima
gine concludentă a ceea ce au 
însemnat aceste manifestări în 
aer liber pentru sutele de mii 
de iubitori ai cintecului, jocu
lui și portului din regiunea 
Suceava.

Organizate pe centre de co
mune, duminică după dumi
nică, serbările cîmpenești din 
această vară au îmbrăcat 
forma ■ unor adevărate petre
ceri tradiționale, prilej de eta-

SA TELE
lentelor miilor de artiști ama
tori. La Cîrlibaba și Panaci, la 
Mălini și Dolhasca, la Breaza 
și Tudora, la Baia și Poiana 
Micului, peste tot, nota domi
nantă n-a putut fi alta decît 
bucuria, entuziasmul, veselia.

Deplasările la locul întâlnirii 
„flăcăilor și fetelor" din șapte 
sate dimprejur" au constituit 
de fiecare dată tot atâtea dru
meții plăcute, tinerești. Apoi, 
pregătirea festivităților pro- 
priu-zise a fost precedată de o 
serie de acțiuni patriotice de 
înfrumusețare a satelor, acți
uni la care tinerii au fost tot
deauna prezenți. »■*

Fiecare comună, prin rotație, 
a fost gazda și organizatoarea

> _____________
de cunoscuții artiști botoșe- 
neni, cele mai valoroase ta
lente și formații folclorice re
marcate de-a lungul întreceri
lor cultural-artistice. „Săptă- 
mîna teatrului, muzicii și dan
sului sucevean" a constituit un 
adevărat eveniment artistic in 
viața culturală a Sucevei. 
Seară de seară, acolo sus, pe 
ruinele cetății marilor voie
vozi, au ars lumini ca odată, 
demult, și văile din jur s-au 
încărcat de cintec. Spectaco
lele de la Cetate au însemnat 
adevărate lecții de istorie și 
de estetică.

Rezultat al unei colaborări 
fructuoase dintre comitetele de 

' ” / , ’ / ’ UTC,
inițiativa din regiunea Su
ceava, care s-a bucurat de 
atâta entuziasm în rîndurile ti
neretului, sperăm să-și găsea
scă ecou și continuitate în vii
tor.

unei asemenea manifestări cul- 
tural-artistice. La Vicovul de 
Sus, Ilieșești și Putna, pe Valea 
Moldovei și pe Valea Sucevei, 
oaspeții erau întîmpinați, tra
dițional, de grupuri de călă
reți și însoțiți pină la locul 
destinat serbărilor cîmpenești. 
La Putna, spre exemplu, în
treaga manifestare se transfor
mase la un moment dat într-o 
horă uriașă, moldovenească, 
față de care nici turiștii veniți 
la mormîntul Marelui Ștefan 
n-au putut rezista, intrînd în cultură și organizațiile 
joc.

Toate aceste acțiuni au cul
minat, spre sfîrșitul lunii au
gust, cu o inpresionantă ma
nifestare artistică denumi
tă, sugestiv, „Săptămâna 
teatrului, muzicii și dan
sului sucevean". Desfășura
tă pe ruinele Cetății de 
Scaun și angrenînd, alături

ION BELDEANU 
corespondent 

al „Scinteii tineretului" 
pentru regiunea Suceava

pacitatea completă, se creează 
posibilitatea aprovizionării cu 
scule, dispozitive și verifica
toare, evitind pierderea de 
timp datorată aglomerațiilor de 
la punctele de distribuție. Cre
ște 'preocuparea muncitorului 
pentru a gindi și asigura re
ușita muncii sale. El are tim
pul de a studia calitativ piesa 
sau semifabricatul înainte de 
introducerea în procesul teh
nologic. Control preventiv ne
cesar, cu efecte imediate : o 
primă barieră în drumul ne-

La ce
lucrați azi, ce veți

executa miine?
(Urmare din pag. I)

năr știe mai dinainte ce are 
de făcut in ziua respectivă. 
Prima consecință constituie și 
primul avantaj: activitate 
cursivă, ritmică de-a lungul 
întregului schimb. Se elimină 
sau, oricum, se reduc substan
țial eforturile inutile (alergă
tura spontană, declanșată de 
aflarea sau executarea sarcini
lor pe moment), crescind in 
mod corespunzător timpul 
util, ca urmare a concentrării 
atenției muncitorului, asupra 
operațiilor direct productive. 
De adăugat că obișnuința for
mată in acest fel constituie 
ea însăși un element de primă 
importanță. Și în timp ce ma
șina lucrează aproape de ca

reușitei. Se dezvoltă surprin
zător — datele din literatură 
confirmă — dorința de a face 
mai bine și mai mult. Iniția
tiva personală are climatul fa
vorabil creat, cu urmări din
tre cele mai bune în raționa
lizarea timpului de muncă. Dar 
mai este încă ceva care se află 
in afara careului desenat pină 
aici. Automat are loc dezvol
tarea simțului de răspundere 
la organele de lansare a pro
ducției pentru o temeinică pre
gătire a fabricației și în mod 
deosebit în stabilitatea planu
rilor operative.

Spre satisfacția noastră am 
întîlnit și locuri unde lucrurile 
se petreceau în spiritul celor 
discutate mai sus. La uzina

„Auțomatica", de pildă, ne-am 
adresat unui grup de tineri 
cu întrebarea gata pregătită. 
Dar aceștia (am reținut numele 
lui Marin Jianu, Ion Crăciun, 
Gheorghe Turbatu, Ion Do- 
bre) ne-au replicat cu lămuriri 
în detaliu privind munca lor 
pe următoarea perioadă. 
„Oricare din cei 60 de mun
citori, în două schimburi, ne 
spune maistrul Valerian 
Miculescu, știe precis la ce va 
lucra pe cel puțin două zile 
înainte". Completarea ingine
rului Sergiu Voicilă, șef ad
junct la secția I este mai lă
muritoare : „Maistrul își cu
noaște lucrările pe toată luna, 
cite ore le sint afectate, de ciți 
oameni dispune. Cu aceste date 
el programează fiecăruia din 
timp un număr de repere. Lu
cru posibil și pentru că unui 
om i se dau comenzi cu grupe 
de repere din aceeași familie".

— Exemplul oferit, excep
ție care întărește regula, vine 
să confirme că, de fapt, acolo 
unde există preocupare ma
ximă pentru folosirea timpu
lui de către om și mașină, în 
beneficiul producției disponi
bilitățile pot fi create. Ceea ce 
ne și propusesem, să demon
străm.

Cunoașterea de către tînăr a 
ceea ce constituie planul său 
pe o anumită perioadă e un lu
cru mărunt ? Nu noi. ci prac
tica zilnică ne arată singură 
răspunsul. Rezolvarea presu
pune însă participare comună. 
Grija din partea celui ce con
duce, să repartizeze sarcinile 
de muncă, la timpul potrivit. 
Dorință din partea muncitori
lor de a-și apropia metoda ca 
pe ceva util șl de real sprijin, 
tonifiant în amplificarea pro
ductivității zilnice.

I



BUCUROȘI
DE OASPEȚI?

MEMENTO ENESCIAN
HERBERT SASS ne vorbește

despre

Mm ROMÂNEASCA

Recital ltaae Ster*
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LUCRĂRILE COMISIEI 
PENTRU CULTURA 

ȘI ÎNVAȚAMÎNT 
ȘI COMISIEI JURIDICE 
ALE MARII ADUNĂRI 

NAȚIONALE

ALBERTO TREIJE
a

Don Carlos“W
în ansamblul creației ver- 

diene, „Don Carlos" marchea
ză, alături de ..Puterea des
tinului", începutul ultimei 
perioade de creație, care va 
culmina cu „Othello" și „Fal- 
staff".

O mai mare pondere a e- 
lementului orchestral, fără a 
părăsi în tratarea părților 
vocale o melodică bogată, a- 
duce un plus de expresivita
te, o mai adîncită expunere a 
conflictului dramatic.

Sub bagheta dirijorului ita
lian Alberto Erede, echili
brul armonios dintre soliști 
și orchestră, care în „Don 
Carlos" capătă semnificații 
majore, a fost realizat în cel 
mai autentic spirit verdian.

Multă vreme colaborator 
al marelui Toscanini, dirijo
rul a imprimat spectacolului 
de vineri seara de la Opera 
Română nota celui mai au
tentic stil.

O rafinată știință a pro
porțiilor, coloritul timbral, 
ritmul și nuanțele, acompa
niamentul subtil au iăcut 
din orchestra dirijată de Al
berto Erede un personaj cen
tral al serii.

Fără îndoială că soliștii 
noștri au contribuit în cea 
mai mare măsură la reușita 
spectacolului.

Elena Cernei, o Eboli stră
lucitoare, Nicolae Herlea, a- 
celași Marchiz de Posa care 
a cucerit publicul Metropoli
tanului din New York, Ele
na Dima, trăind intens toate 
frămîntările Elisabetei, Ni
colae Florei, un Filip neier
tător, Cornel Stavru. redînd 
drama emoționantă a lui Don 
Carlos, și Valentin Loghin 
au merite egale în recrearea 
operei lui Verdi.

O mențiune specială meri
tă Ileana Cotrubaș. care. în- 
tr-un personaj fără mare 
întindere, a realizat o pre
zență plăcută, dovedind tot
odată că nu există roluri 
mici.
VL. POPESCU-DEVESELU

Oricare colocviu 
angajat in aceste 
zile cu unul dintre 
oaspeții Festivalului 
se centrează din
tr-un început asupra 
creației muzicale ro
mânești prezente 
în programele Fes
tivalului. Multitu
dinea pieselor, di
versitatea tendințe
lor și personalități
lor reprezentate, sînt 
de-a dreptul cuceri
toare pentru fiecare 
muzician străin că
ruia i s-a oferit 
posibilitatea unui 
contact îndelungat 
cu valorile artei ro
mânești.

Dintr-o bogată a- 
gendă de concerte, 
Herbert Sass direc
torul general la 
„Deutsches Musi- 
krat" și secretar al 
Comitetului Națio
nal pentru 
a acordat o atenție 
deosebită audierii 
pieselor românești.

Suita de concerte 
l-a obligat la un 
real tur de forță pe 
care ține dintr-un 
început să-mi spună 
ed nu-l regretă.

In mulțimea im
presiilor. la loc de 
frunte tint audițiile 
enesciene.

— Ce ați asculta: 
pînă ta prezent ?

— Tot ce s-a da
tat Enescu, din zi
lele în care am sosit 
la București.

O impresie deose
bită mi-a făcut-o 
Oedip. și Suita II-a 
in interpretarea lui 
Dorati. Aștept cu 
nerăbdare să ascult 
pene citeva ore o 
lucrare emcțic- 
nanti: poemul sim
fonic „Vox Mans'

Am adinca cor.- 
vinge-e că Oedip 
rămine

peră a teatrului liric 
contemporan, capa
bilă de a rezista 
celor mai înalte 
comparații. O im
presie cu totul unică 
mi-a lăsat colecti
vul Operei Române, 
care a construit 
literalmente in 
„Oedip" un specta
col grandios.

Protagoniștii Oe- 
dip-ului bucureștean 
au voci și virtuți 
actoricești rar întil- 
nite și în țări de 
străveche culturi 
muzicală. Găsesc cu

Interviul nostru

greu cuvîntul care 
să poată sublinia 
marea artă a lui 
David Ohanesian in 
Oedip.

— V-om văzut a- 
clamind eu însufle
țire corul ^Madri-

—
— Merita din plin 

ovațiile, ad ( « eu 
noastră prețuire. 
Din partea t^naror 
n-a—, auzit deci: su
perlative judecăți 
de vulocre.

Mari* Constantru 
a făurit un ansam
blu de o omogeni
tate și o cultură sti
listică care-i va des
chide drumuri spre 
o reală uotorieiGie 
mondiali. Aștept, 
de pe acum, cu ne
răbdare un turneu 
al ^Medriger-ulns, 
m R_F. < GermataeL 
O deose-
riU peutm. ^ceueit 
nocturn^' 
Vin. Piesa 
streazi na 1 
totul ieși: dr

Mă conving pe zi ce 
trece că școala ro
mânească de com
poziție rostește un 
cuvint original în 
contextul artei con
temporane. Drumu
rile ii sint larg des
chise.

— Veniți de la 
repetiția generală 
a baletului ^rinț 
șt cerșetor". V-ați 
grăbit...

— Laurentru Pro- 
feta ml-e un vechi 
cunoscut. Am șhrat 
si văd spectacol»! 
de două ori. Baletul 
e impresionant prâ 
noblețea UmbaruHu 
muzical, prin origi
nalitatea mijloace
lor regizorale. P~>- 
feza a scris o mu
zică de o czpttvcnil 
expresivitate.

Să nu uit. Am 
văzut ri
hu Pascal Beâzceu 
— «AflaonU dMtsv*. 
Excelentă parti
tură ’

Lucrăr^e
nerri -ii-o» roni w 
că ta Rzm£eăa 

ie
tore s Isrie
dă ^oede b 9 pare.

Fescâ- 
vota-' a

Ia lucrările să- 
mâa sri iaat parte 
eu maxim mte^es, 
tint reale eveni
mente muzicale eu
ropene, situează săr
bătoarea enescixeă 
la «iretal merUcr 
forumuri arăsăce 
tcr^emporuue.

Mi buzv eă gă
sesc prez^indeui a 
atmosferă tărrăro- 
matci. că numele 
taf Enescu e pe ba
rele tuturor bucu- 
retteeHor.

Au trecut în etapa a lll-a

In ziua de sîmbătă 16 septem
brie, a avut loc la Palatul Ma
rii Adunări Naționale ședința 
comună a Comisiei pentru cul
tură și învățămînt și a Comisiei 
juridice, sub președinția tovară
șului prof. univ. Paul Niculescu- 
Mizil. președintele Comisiei 
pentru cultură și învățămînt. 
Comisiile reunite au discutat 
proiectul de decret privind titlu
rile științifice in Republica So
cialistă România, trimis de Con
siliul de Stat spre a fi avizat.

Tovarășul Jean Liveecu. ad
junct al ministrului învățămîn- 
tului. a făcut o expunere asupra 
prevederilor proiectului de de
cret și a dat explicațiile cerute 
de deputați.

In urma discuțiilor, comisiile 
au avizat favorabil proiectul de 
decret. Avizul a fost înaintat 
Consiliului de Stat.

La închiderea ediției, redactorul no<tru muzical ne trans
mite de la sălile de concur?, hotăririle juriilor, la terminarea 
celei de a n-a etape.

In ultima etapă a competiției vor intra aioioniftli — Elena 
Adgemova. Angela Gavriil, Gabriela Ijac, Bogodar Koto- 
rvNiei, Jurțeii Pita. Mariana Sirbu. Mariko Takagi. Cornelia 
V orile. Zinori Vinnikov pianiștii — Joseph Alfidi. Samvel 
Aiumian. Dan Grigore. Radu Lupu. Pascal Mahe-Boge. Cris
tina Ortiz. Tîberiu Szasz. Anatoli Ltorski si dntâreții Alisa 
Djamacartian. Viorica Cortez-Gujuianu. Pompei Hărăsteanu 
Lndovic Konya. Lajos Miller, Niculina Mirea, Ionel Pantea. 
Maria Slătinaru. Margarita Smirnova, Șina Toțeva.

Cea de a ITI-a etapă in care violoniștii vor interpreta o lu
crare concertantă acompania ti de orchestră, iar pianiștii So
nata nr. 1 de Enesea si o lucrare concertantă, se va desfășură 
după următorul program : 17 septembrie (canto), 19 septem
brie (vioară) ti 18 și 2* septembrie (pian).

mamei — 36 puncte, Poloniei — 
>5 puncte. Anghei și Ungariei cu 
dte S3 puncte. Ultimele rezul
tate : c-sc : Kara Iliigeo (1LD.G.) 

m; înălțime: Okorova 
(UJLS-S.) 1,79 m ; ștafete 4x100 
m ; U-R-S-S 4o ; lungime: In- 
gr.d Becker R.F. a Germaniei) 
6.63 m ; suliță : Daniela Jawors- 
sxa Paiante- 5638 m; 800 m 
piat: Iterne Eriak (L'JLS.S. 
2W>1B

ACORD ROMANO-
iugoslav.

Sîmbătă 16 septembrie a.c. a 
fost semnat la București, între 
Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia. Acordul cu privire 
la colaborarea tehnico-științifică 
în domeniul folosirii energiei 
nucleare în scopuri pașnice.

Acordul a fost semnat de că
tre prof. Vojin Guzina, preșe
dintele Comisiei pentru energia 
nucleară din Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia și 
acad. Horia Hulubei, președin
tele Comitetului pentru energie 
nucleară din Republica Socialis
tă România.

(Agerpres)

Mă întîlnesc cu tovară
șul PETRE GHEORGHEI 
în mijlocul străzii. își duce 
bicicleta de coame și se 
îndreaptă spre... nu știam 
încă în momentul acela în
cotro o pornise). Nu mică 
a fost bucuria mea. Era 
tocmai omul de care a- 
veam nevoie în Săpînța : 
secretarul comitetului co
munal U.T.C. Mă duc la 
el plin de entuziasm (no
roc, noroc, bucuros de 
oaspeți ?), și-i aduc la cu
noștință că am venit pen
tru — apoi îi explic pe 
larg pentru ce am venit

— Bucuros, răspunde el 
în cele din urmă, scărpi- 
nîndu-se în cap. Numai că 
eu mă duc acum acasă.

Cînd aud una ca asta, 
entuziasmul meu nu mai 
cunoaște margini. Mă uit 
în lungul drumului și în
cep să mă gîndesc cum o 
să mă distrez de unul sin
gur. Tovarășul Gheorghei 
are treabă doar, se duce 
acasă !

— Și mai am și o revi
zie azi, tocmai de la ra
ion. Trebuie să mănînc în 
fugă și să mă întorc repe
de la agenția C.E.C.

Oftez și mă resemnez.
— Bine, zic, atunci ne 

întîlnim la agenție pe la 
2—3, nu ?

Și rămîn, într-adevăr, 
singur. Mă plimb pe uli
țele Săpînței, bat la por
țile oamenilor, intru și în 
cimitirul acela vestit.

Pe la trei fără ceva — 
hai la agenție I Revizia e 
în toi. Tovarășul Gheor
ghei nu e nicăieri. Stau și 
încep să aștept. Pe urmă 
continui să aștept. Însfîr- 
șit, mă plictisesc să aștept 
și pe la patru plec de la a- 
genție. Pe drum, de cine 
dau cu ochii ? N-o să mă 
credeți 1 De tovarășul 
Gheorghei în persoană. Cu 
bicicleta de coame. Era

patru fix, venea și dînsul 
la servici. Mă uit la el și 
mă gîndesc că e un func
ționar conștiincios, nu în- 
tîrzie la program. Dar ori- 
cît mă uit de atent, pe se
cretarul U.T.C. nu-l văd 
deloc. Numai pe funcțio
nar I Activistul a dispărut, 
probabil, undeva în spate
le lui sau a rămas uitat a- 
casă.

— V-ați descurcat, v-ați 
descurcat ? mă întreab 
plin de amabilitate,. * 
ționarul. A

— De minuir 
pund. Noror 
pe care 
știu 
gur.

mi
ce

■>. nu 
ii mult 

^ră el cu 
,-am spus că 

ue la raion, nu 
r. să lipsesc.
. ochii mari și abia 

atesc să-l întreb, îne- 
cîndu-mă de emoție, unde 
a stat tot timpul, ca eram 
și eu pe acolo. Pe mine nu 
m-a văzut cumva ? Prins 
cu mîța în timp ce voia 
s-o introducă în sac, el îi 
schimbă brusc destinația- '• 
încearcă s-o scalde.

— Da, dar știți- vedeți 
dvs... Am avut treabă pe 
acasă... Și din nou mă uit 
la tovarășul Gheorghei și 
caut, zadarnic, să-l desco
păr și pe secretarul U.T.C. 
Unde s-o fi ascuns secre
tarul ?

P’

D. MATALĂ

P. S. Cam asta-i tot. Da
că nu punem la socoteală, 
după cum am aflat la ra
ion, că tovarășul Gheor
ghei întîmpină oam de o- 
bicei oaspeții în felul a- 
cesta.

• Tradiționala competiție de 
polo pe apă pentru „Cupa Jad- 
ran“ începe astăzi la Split. în 
primul joc, echipa României va 
întilni formația Ungariei. Alte 
jocuri : U.R.S.S.—R.D. Germană ; 
Italia—Iugoslavia. Luni echipa 
României joacă cu Iugoslavia.

A fost recepționată policlinica
din Hunedoara

7.

8.

s.
1 ia.
1 ÎL

X 12.

11
1

1
1 2

*t*a-
ION

Pentru această etapă pronos
ticurile au fost acordate de 
estrul emerit al sportului 
VOINESCU

Programul concursului Pronosport nr 37
ETAPA DIN 11 SEPTEMBRIE 19C7

Petrolul — Universita
tea Cluj
Dinamo Bacău — Uni
versitatea Craiova 
Progresul — A. 8. A. 
Tg. Mureș
Jiul — F. C. Argeșul 
U.T.A. — Steaua 
Steagul Roșu — Dina
mo București

Chimia Rm. Vîlcea — 
Chimia Suceava 
Victoria Roman — Fla
căra Moreni
Siderorgtatul Galați — 
Politehnica București 
Politehnica Timișoara 
- C.S.M Reșița
Crișul Oradea — Mi
nerul Baia Mare
C.F.R. Cluj — C.FJL 
Timișoara
Metalul Hunedoara — 
Ind. Sîrmei C. Turzii

2

1

1

1

1

1 2

1 x

CINEMA . TELEVIZIUNE
ti'

AGONIE ȘI EXTAZ
— film pentru ecran panoramic

Patria (orele 12,15 ; 18 ; 21).
PROCESUL DE LA VERONA

Central (oele 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 
18 ; 20,45).

CASTELANII
Republica (orele 9,30 : 11,45 ;
14 ; 16,45 ; 19 ; 21,15), Circul de 
stat (orele 18 ; 20,30).

ȚAR ȘI GENERAL
Capitol (orele 9,15; 11,30;
13.45 ; 16 : 18,15).

8URCOUF. TIGRUL CELOR 7 
MARI

cinemascop —
Luceafărul (orele 8; 10,15;
12,30 ; 15.15). București (orele
8.45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 
21,15), Modern (orele 9,30;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20.45), 
Tomis (orele 8.30 ; 10,45 ; 13 } 
15,15 ; 17,30).

SINGUR PE LUME
Festival (orele 8,45; U4*;
18,30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Grivița 
(orele 9 ; 11.15 . 1M0 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30), Melodia (orala • ; 
11.45 ; 15,15 18 : 21).

CUM 8Â FURI UN MILION
— cinemasoop —

Victoria (orele 9,30;
15,30;----- ---------
rele
18.15 ;
830;
20,15),
16.15 ;
(orele 
20.45).

FILME ____
Union (orele 18 ; duminica o- 
rele 10,30).

BANDA DE LAȘI
Doina (orele 11,98 ; 18,45 ; M; 
18,30 ; 20.45).

MONDO CANE
Timpuri noi (orele 9—SI ta 
continuare).

8PARTACUS
— cinemascop —ambele serii

Feroviar (orele 8,30 ; 12 ; 15,30 ; 
19), Excelsior (orele 9,45; 
13,15; 16,45; 20.15).

INSPECTORUL ȘI NOAPTEA 
înfrățirea (orele 16; 18,154
20,30).

1130; 
1830; 21,15). Gloria (o- 
9; 11.15; 13.30; 16;

20,30), Aurora (orele 
11,30 ; 14,30 ; l?30 ;

Floraaaca (orala 11; 14 ; 
18.30; 20.45), Flamura 

* 11.45 ; 14.45 ; 17,45 ;9;
DE ANIMAȚIE

PANTERA NEAGRA
Daeta (orale 7,45—21 ta conti
nuare).

PRIZONIERA DIN CAUCA1
Buzesti (orele 15.30 ; 18).

MOMENTUL ADEVĂRULUI
Crîngași (orele 15.30; 18;
20,30).

SA-MI FACEȚI UNA CA 
ASTA !

Bucegi (orele 16 ; 18,15 ; 20,30). 
LADT MACKBETH IN SIBE
RIA

Unirea (orele 16; 18,15), 
UNDE ESTE AL HI-LEA 
REGE?

Tomis (orele 20).
PRINTRE VULTURI
— cinemascop —

Flacăra (orele 15,30 ; 18 ; 20,30). 
RROUL DE LA CONG LY

Vltan (orele 15,30 ; 18).
CĂLĂTORIE FANTASTICĂ

Progreeul (orele 20,15).
CU BĂRBAȚII E O ALTĂ PO
VESTE

Miorița (orele 14,30; 16,30;
18,30 ; 20,30), Volga (orele 16 ;
18.15 ; 20,30).

CRĂCIUN INSINGERAT
Viitorul (orele 15,30 ; 18 ; 20,80), 

JANDARMUL LA NEW YORK
Popular (orele 15,30 ; 18 ; 20,30),

CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKAN8A8 
"• cinemascop —

Arta (orele 15,30 : 18 ; 20,30). 
COMPARTIMENTUL UCIGAȘI
LOR
— cinemascop —

Munca (orele 10; 16 ; M; >0). 
UN HECTAR DE CER
— cinemascop —

Moșilor (orele 15,30 ; 18).
VIAȚA LA CA8TEL

Cosmos (orele 15.30 : 18 ; 20,30). 
FRENCH CANCAN

Pacea (orele 15,45 ; 18 ; 20,15). 
CIOCIRLIA

Colentina (orele 16; 18,15). 
COMISARUL X 
—• olnemascop —

Rahova (orele 15,30 ; 18).
Lumina (orele 9,15 ; 11,30 ;
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

I ■
DUMINICA 17 SEPTEMBRIE 

1967
9,00 — Ora exactă ; 9,02 —»

Gimnastică de înviorare ; 8,10 —»

Pentru copii și tineretul școlar ; 
10,00 — Emisiunea pentru sate ; 
11,20 — Al IV-lea Concurs și 
Feetival internațional „George 
Enescu- : Concertul orchestrei 
Filarmonice de Stat „George 
Enescu". Transmisiune din stu
dioul de concerte al Radlotele- 
viziunii : 14,15 — Fotbal : Rapld- 
Farul — Transmisiune de la 
Stadionul Republicii ; Steagul 
Roșu Brașov—Dinamo București. 
Transmisiune de la Brașov. în 
pauze : Atletism : Cupa Euro
pei : Transmisiune de la Kiev ; 
18,15 — Magazin 111 ; 19,30 —
Telejurnalul de seară ; 19,50 — 
Interpretul preferat; 20,10 —
Teatru în studio : — „Cocoșul 
eu două creste" — comedie de 
Gh. Vlad ; 21,20 — Varietăți
pe... 16 mm. ; 21,30 — „Escală o- 
bligatorie" de Yves Jamiaque 
(Film artistic de scurt metraj) ; 
22,00 — „Cînd felinarele se a- 
prind* : Emisiune muzicală de 
Stefania Dorian ; 22,30 — Tele
jurnalul de noapte; 22,40 
Telesport. '

• După o zi de odihnă, la Su- 
botica a fost reluat turneul in
ternational de șah al candidatelor 
la titlul mondial. Alexandra Nl- 
colau a remizat cu Konarkowska. 
Kislev» a cîștigat la Perevoznic. 
Alte rezultate: N’edelkovici-Kus- 
nir 0-1 ; Grath-Nowara 0-1 ; Mar- 
kovid-Fr.ethnann 1-0; Stadler- 
Aronson 1-0 Restul partidelor au 
rost îu erupte.

DEVA (de la co
respondentul nos
tru). — Zilele aces
tea a fost recepțio
nată fizic policlinica 
din Hunedoara, una 
din cele mai moder
ne construcții sani
tare de acest fel din 
țară, care va putea 
acorda zilniG 1 600 
de consultații în 
două ture. Construc-

ția Polialinfcii e 
dezvoltată pe trei 
nivele generale la 
care se adaugă două 
nivele parțiale. Pe 
lingă ea funcționea
ză un centru de re
coltare și conserva
re a sîngelui și in
specția sanitară de 
stat a orașului Hu
nedoara. Policlinica

face parte dintr-un 
ansamblu care va 
cuprinde un spital 
cu 700 de paturi ce 
va fi dat în folosin
ță în cursul acestui
an.

Valoarea totală a 
policlinicii și spita
lului — construcție 
și dotare — se ci
frează la 70 milioa
ne lei.

Se poate face
rău din dragoste?

(Drmare din pag. I)
primească un telefon acasă, de la 
un asemenea coleg (și asemenea ca
zuri sini inevitabile într-o relație normală 
de muncă), ea pălește, căci știe dinainte ce 
te va intîmpla „De ce a chemat „Ce-a 
vrut ? " „De ce ai rîs Curiozitatea se 
transformă în tortură. Un drum al ei în 
oraș este o problemă. Riscul de a întîrzia 
acasă, devine o tragedie... G. G. cunoaște 
cauzele acestei „tiranii", știe că la temelia 
ei stă un sentiment de dragoste profundă, 
știe și că 1. G. e, de fapt, „un om foarte 
bun și foarte cinstit"... Totul se explică mi
nunat teoretic — dar practic ?... Oricît de 
solid ar fi sentimentul de ambele părți, 
trebuie spus (G. G. n-a spus-o), că feme
ia trăiește în propria ei casă ca într-o în
chisoare. Orice om are o personalitate. O 
femeie are micul ei univers în care ar vrea 
să se simtă liberă („libertate" care nu con
trazice, In nici un f^l, deplina lor legătură). 
Dar G. G. se sufocă. Pînă și I. G. simte 
asta, recunoaște uneori, dar „nu poate face 
altfel". Dacă-ți vorbește despre dragoste, în 
general, I. G. va recunoaște că aceasta este 
în stare să facă minuni. Dar uite că minu
nea aceasta n-o poate face, nu-l poate de
termina pe I. G. să se schimbe.

Intr-un alt oraș din regiunea Brașov 
(prea mic pentru a ne încumeta să dăm 
inițiale), femeia dorea să studieze mai de
parte. Aceasta implica o mică navetă, pînă 
în oraș. Soțul era preocupat de griji: ,^i 
dacă naveta o va obosi r", „și dacă o va 
împiedica să-și vadă de casăP... „Și dacă...P“ 
Pînă la această dată, visul ei nu s-a putut 
împlini, cu toate că celelalte condiții exis
tau. Un om care iubește a împiedicat îm
plinirea visului unui om drag. Te poți în
treba : ,xe fel de dragoste e asta ?"

Dar să inversăm situația.
Doctorița I., dintr-un sat al regiunii Bra

șov este o femeie cochetă (în sensul bun al 
cuvîntuhii). Se preocupă mult de înfățișa
rea ei, are farmec, îi place să se știe admi
rată. Atîta timp cit va exista sexul feminin 
o asemenea înclinație e naturală, de înțeles. 
Ea este iubită de inginerul L. (sentiment 
reciproc). Răzbunîndu-și, probabil, con
soartele mai puțin voluntare, doctorița I. se 
com,place să-l lase în toate incertitudinile

posibile. La întrebarea „ne întîlnim astăzi ?" 
ea răspunde, „nu știu, depinde, să vedem", 
și promite să-l anunțe, pînă în ultimul mo
ment. Sau, dimpotrivă, în ultimul momet, 
ea revocă o întîlnire deja promisă, pretextînd 
„trebuii“ pe care nu le explică. 'Nu e nici 
o imoralitate aici. Ptnă și agronomul L. știe 
că în dosul acestor „capricii" nu se ascunde 
vreo cauză gravă Doctoriței L. îi place pur 
și simplu „să-l țină pe jăratec", să-l „e- 
duce", probabil. Dar iată cum arată rezul
tatele „educației". O bună parte din ener
gia creatoare a lui L., din liniștea Care 
i-ar cere să se adune într-un gînd, 
sau într-o lucrare mai complexă, se risi
pește în asemenea „torturi". Femeia are, de 
bună seamă, o idee exagerată despre „chi
nul îndrăgostitului'*. I se pare că el trebuie 
întreținut permanent, prin „jocul", în care 
unele reprezentante ale sexului ei sînt atît 
de dibace, menit probabil să dezvolte o ar
dere mai „intensă". Dar, dacă nu există 
acea etapă în care dragostea se așează într-o 
certitudine, într-o conviețuire liniștită am
bilor, ce se mai alege din înaintarea lor, 
din formarea lor multilaterală, din proce
sul „de alăturare", pe care acest mare sen
timent îl presupune ? L. o mărturisește în 
cuvinte și exemple simple : „iau o carie în 
mînă, aș vrea să mă cufund în bucuriile 
lecturii ei, dar încep gîndurile: „ce se în- 
tîmplă cu ea P“. „Și dacă... Aci, deci, 
nu mai e vorba de o gelozie exagerată, ci 
de una exagerat provocată. Și la ce bun 
toate acestea P Oare așa zisa „întărire a 
sentimentului" nu devine, de fapt, treptat o 
măcinare a sentimentului P

Alteori, lucrurile nu sînt atît de acute. 
Procesele de rău reciproc nu se petrec la 
asemenea tensiuni. Dar apar conflicte, fe
nomene de intolerantă, de încordare, care 
urîțesc un sentiment, menit, prin toate e- 
lementele lui fundamentale, să fie frumos. 
Nu voi insista asupra vinilor unuia sau a 
celuilalt, sau ale ambilor.

Cred însă — am mai spus-o — că 
există un „talent de a iubi"... Poate că 
principala trăsătură a acestui talent constă 
în capacitatea de a transforma intenția de 
a-l face pe celălalt fericit, într-o realitate 
faptică: de a evita, pe toate căile, răul 
dintr-o relație afectivă menită să aducă 
doar bine
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Studenții din orașul aus- 
alian Brisbane au orga- 
izat un mare miting în 
pararea libertăților poli
ce. Participanții au con- 
imuat acțiunile represive 
ie poliției împotriva parți- 
panților la demonstrația 
udențească de Ia 8 sep- 
mbrie și au chemat tine- 
•tul din întreaga țară să 
alăture acțiunilor de pro

st împotriva îngrădirii li- 
irtăților politice. După mi- 
rag a avut loc o demons- 
ație la care au participat 
;ste 5 000 de studenți și 
■ofesori de la Universita- 
a din Brisbane. Demons- 
ații și mitinguri de soli- 
iritate cu tineretul din a- 
st oraș au avut loc și în 
așele Sidney, Melbourne, 
mberra și Perth. Incer- 
rea autorităților „de a 
nita“ organizarea de mi- 
îguri și demonstrații a 
tîmpinat rezistența hotă- 
tă a organizațiilor sindi- 
le, studențești, de femei 
ale tineretului, anunță 

esa australiană.

I
Președintele Comitetului 
idențesc de coordonare a 
țiunilor neviolente, Rap 
•own, arestat în urmă cu 
eva zile, a fost transferat 
o închisoare situată la 
de km în afara orașului 

chmond (statul Virginia), 
opul acestei măsuri il 
nstituie evitarea tulbură- 
or de genul celor care 
iu produs vineri în fața 
;hisorii din Richmond, 
de se afla deținut Brown, 
ci de tineri de culoare au 
ganizat aici o manifesta- 
, cerind eliberarea lide- 
lui negru.

Preludiu

a
La Palatul U.N.E.S.C.O. din 

Paris s-au încheiat sîmbătă lucră
rile cehii de-al 6-lea Congres 
mondial al orașelor înfrățite care 
a avut ca temă : „înfrățirea 
colaborarea intercomunală 
slujba păcii între popoare", 
participat 800 de delegați și

Și 
în

Au 
.------- „ . Și ob-
servaiori din 58 de țări. Delegația 
română a fost condusă de Gheor- 
ghe Cambose, președintele Comi
tetului Executiv al Sfatului popu
lar orășenesc Iași.

Printre rezoluțiile adoptate la 
Congres se numără cea privind 
tineretul și educația. Rezoluția își 
însușește- inițiativele României 
privind educarea tineretului. 
Considerînd ca o necesitate pro
movarea unei educații internațio
nale a tineretului, în sprijinul 
idealurilor de pace, respect reci
proc, înțelegere și colaborare în
tre popoare, rezoluția face o se
rie de recomandări orașelor mem
bre, în legătură cu mai buna cu
noaștere între tineretul din di
verse țări.

• IN URMA moțiunii adopta
te recent de Comitetul special 
al O.N.U. pentru decolonizare 
(„Comitetul celor 2-4Cabine
tul spaniol întruni: la San Se
bastian sub prejeciztia genera
lului Franco, a hotărft să dea 
curs moțiunii, eocvocind o con
ferință constituțională in vede
rea acordării independente: Gu
ineei Spaniole, piuă in 
1956 Ministrul informa- i
Manuel Fraja care a anun*^ 
ceastă hotărire. a pw'rz.*. 
conferința va avea Loc La 38

firmă că delegația R.F.G. a fost 
Însărcinată să ridice această 
problemă la sesiunea Consiliului 
ministerial al Piețil comune, ce 
se va ține la 24 ri 25 
la Bruxelles.

octombrie

»>

ictr-un interviu publicat la Rio 
de Janeiro, dr. Isaltino Costa, 
care a cercetat timp de 12 ani 
problemele mortalității infanti
le. El a subliniat că „300 000 de 
copii mor de foame sau de sub- 
alimentatie în fiecare an“. ..în 
fiecare secundă — a adăugat el 
— pe continentul sud-american 
un copil este înmormîntat îna
inte de a fi împlinit vîrsta de 
5 arn"

tombrie. a
ar-

ce

La Washington a luat sfîrșit 
cea de-a șasea conferință la ni
ței ministerial a Comitetului 
•~.xt icpono-american pentru pro- 
biemt comerciale și economice.

La conferința de presă comună 
a ministrului de externe al Ja
poniei, Takeo Miki, și a secreta
rului de stat al S.UA., Dean 
r.-xsk. t-a arătat că cele trei zile 
de dezbateri au prilejuit o exa- 
miaan amănunțită a relațiilor e- 
ezmomice dintre cele două țări.

Conferință 
a ninistnlor 

invătâmintului 
din Europa

Dezvoltarea învățămîntului
în Chile

electoral
francez

se agenda vieții politice franceze a ajuns fn eet-xciirc'e 
ica înfruntare electorală- prilejuită de alegerile depana- 
■ntale. Campania electorală a fost deschisă joi. De fapt, 
igerile departamentale trebuiau să se desfășoare ia 
•mal, în primăvară. Ele au fost insă aminate cu
i pentru a nu coincide cu alegerile parlamentare 
'onsultarea, la care vor lua parte circa 15 milroca 
•ncezi (jumătate din corpul electoral), se ca desfăfun fa
ii tururi de scrutin, la 24 septembrie ,h La 1

și in cazul alegerilor parlamentare, la pri-niu tsir de 
utin vor fi declarați aleși candidații care obțin peste 
la sută din voturile exprimate; la cel de al doilea ;-r 
scrutin va fi necesară doar majoritatea simplă. Ctrcum- 
ipția electorală este cantorul care alege un sini-- ccndi-iat 
lista depusă.

Jrmează să fie aleși membrii consiliilor departamentale, 
i-numitele „parlamente locale". Aceste consilii tint alese 
șase ani dar, la jumătatea termenului, jumătate din -c-.- 
ie sint reînnoite. Sînt in joc la actuala consultare, la jumă- 
la legislaturii in curs, 1770 de mandate. Pe listele denuse 
urează peste 6 000 de candidați printre care personalități 
eminente ale vieții politice franceze ca, de pildă, —.rnistn.; 
iculturii, Edgar Faure, sau fostul ministru Pinay.
Jonsiliile generale departamentale, a căror componență 
nează să fie reînnoită, potrivit deciziei urnelor, se ocupă 
nai cu dezbaterea și rezolvarea problemelor de ordin 
ninistrativ. Ele decid asupra bugetului departamentelor 
tsupra unor chestiuni de interes local cum ar fi adminis- 
■ea școlilor și spitalelor, politica edilitară fi urbanistici 
Evident, caracterul și atribuțiile consiliilor depana—e-.- 

e își pun amprenta determinantă asupra campaniei elec- 
ile în curs de desfășurare. Problemele dezbătute sînt de 
'.ură internă și, în bună măsură, locală. ; otodetâ, conside- 
tele de ordin personal, persoana candidatului și creditul 
care se bucură au o influență mai mare decit in alegerile 
■lamentare.
>ouă împrejurări, de natură politică, fac insă ca actuala 
ifruntare electorală să suscite un interes mai mare ca de 
cei.
‘N PRIMUL R1ND este vorba de faptul că alegerile depa-- 
tentale coincid cu o perioadă de controverse și înfruntări 
nite de recentele decrete guvernamentale privind „reforma 
•srității sociale". Este, deci, de așteptat, ca dincolo de 
acterul local al disputei electorale, să fie abordate și 
fruntate pozițiile privind noua reglementare a securității 
Me și, intr-un sens mai larg, politica economică generală. 
N AL DOILEA RtND, trebuie remarcat că actuala can
are electorală se desfășoară intr-un moment cind se 
istată, pe de o parte, ceea ce LE MONDE numește „o 
.rare in gestație a coaliției guvernamentale" și, pe de 
i parte, o menținere a eforturilor stingii în direcția con- 
idării colaborării. Partidele și grupările de stingă au depus 
tare propria sa candidatură în diferite cantoane. Partidul 
ialist Unificat a propus insă prezentarea unor candidați 
ei ai stingii la al doilea tur de scrutin. Partidul Comunist 
ugerat, la rindul lui, reînvierea acordului electoral din 20 
embrie ISCti (acord care prevedea ca fiecare din partidele 
jrupările stingii să-și retragă candidatul in favoarea ace- 
i dintre candidații de stingă cel mai bine plasat după 
mul tur de scrutin).
Ivind în vedere toate aceste considerațiutii. observatorii 
itici din Franța sint îndemnați să creadă că dincolo de 
icterul limitat și local, înfruntarea urnelor de la 24 sep- 
tbrie și 1 octombrie ar putea căpăta valoarea unui test 
itic. Ea at putea oferi unele indicii despre evoluția și 
âlibrul forțelor pe arena politică franceză.

DUBROVNIK
(Urmare din pag. I) (n-am avut nici o strîngere de 

inimă, ințelegînd acest proces 
de permanentă adaptare prin 
conciliere, cînd cineva m-a in
vitat — eram Ia Split — să 
bem o cafea la cafeneaua din 
palatul lui tlioclețîan !). N-am 
asistat la spectacolele tradițio
nalului Festival de vară din 
Dubrovnik (cel de anul acesta 
este al 18-lea), dar directoarea 
acestei eminente instituții ar
tistice, Fani Muhoberac, a avut 
amabilitatea să-mi reconsti
tuie istoricul Festivalului. Răs
foiesc programele spectacole
lor, recunosc interioare din 
palate, fațade, piața Gundu- 
lici, coloanele palatului Spon- 
za — locuri unde se desfășoară 
toate acestea. Ce reprezintă, 
la urma urmelor, utilizarea a- 
cestora ca decor natural, fi
resc, pentru marile spectacole 
muzicale, teatrale, folclorice ? 
Același proces de veșnică inte
grare, și cred că în felul aces
ta spectacolul nu mai este ar
tă, ci act fundamental de via
ță, expresie particulară a vo
luptății adaptării, adică tot 
viață în desfășurarea firească

denți de la Academia de arte 
plastice din Zagreb) cu super
ficialele dar pitoreștile lor 
schițe făcute în diverse col
țuri ale cetății} cu bătrinul 
guslar din piața Gundulici, 
cu aroma cafelei care se bea 
ca apa. E o poftă dc viață care 
te trage de mînecă, deloc sfi
oasă, fără urmă de falsă pu- 
dicitate, desfășurată carnava
lesc. Dubrovnik, oraș cu o dez
voltată capacitate turistică o- 
feră vizitatorului imaginea 
pestriță a unei vieți multico
lore, fără fasoanele sobrietății 
rigide, plînse în numele unei 
clasice prejudecăți de acade- 
mîzanții stilului de viață. Ce
tatea care conservă cu respect 
memoria cetățenilor ei de va
ză (savantul Boskovici, poetul 
Gundulici, poetul și omul de 
stat Nicolica Bunici, fizicianul 
și matematicianul Marin Ge- 
taldiei, diplomatul și scriitorul 
Stjepan Gradici, supranumit 
„tatăl patriei", bărbatul de 
stat Harojica Kabuzici sau a- 
cea vestită frumoasă a Du
brovnikului, Cvijeta Zuzorici, 
femeie de vastă cultură, căreia

Dubrovnîkul nu este un 
muzeu. încerc să-mi lămuresc 
strania senzație pe care mi-o 
dă în miezul zilei toride de 
vară, plutind grea peste do
murile masive ale cetății ni
tuite de cele două mari porți, 
cea dinspre uscat (Pile) și cea 
dinspre mare (Ploce) în fața 
căreia plutește smaragdul 
insulei pe care fumatul este in
terzis (Lokrum). peste Palatul 
Rectorilor, Palatul Sponza, 
peste mica piață cu statuia lui 
Gundulici în mijloc, în jurul 
căreia de dimineață pînă sea
ra țăranii, mai ales din Bosnia 
și ilerțegovina, vînd turiștilor 
ceea ce aceștia cu incompeten
ță proverbială cumpără în 
toate piețele și bazarele din 
lume : „suveniruri". Cetate ? 
Mai de grabă un decor fas
tuos, o scenografie admirabilă 
pentru marile spectacole ale 
jocurilor de vară care abia 
s-au sfirșit acum pentru a opt
sprezecea oară. Aerul dintre zi
duri e plin de un zumzet ne
contenit, de un vacarm com
pus din strigăte, rîsete, frîn- 
turi de cîntece. Istoria nu se 
conservă, spiritul muzeal lip
sește, cetatea e asediată. Un 
asediu al veseliei și exuberan
ței meridionale („bătrinul 
nostru oraș e un sediu al tine
reții"), al fetelor cu fuste dea
supra genunchilor, zîmbind 
prietenos de pe cercul de pia
tră care înconjoară fintîna po
ligonală a arhitectului napoli- 
tan Onofrio della Cava (1438), 
al băieților gălăgioși dintre co
loanele palatului Sponza (1516 
—1521), in fine, al întregului 
cortegiu de obiceiuri care ani
mă un veritabil oraș turistic. 
Grăbit, îmi construiesc în min
te imputările, 
trebui să pot 
Placa, strada 
braț al mării 
odinioară 
ale orașului, să colind nestin
gherit cotloanele în care mă 
împing aceste înguste străzi 
laterale, spre mare și spre 
munte, să-mi aud pașii, so
lemn, în Palatul Rectorilor, în 
catedrale și biserici, să privesc 
cetatea, pustie, din fortăreața 
Lovrjenac, la picioarele căreia 
marea se zbate urlînd nepu
tincioasă, ori din turnul Min- 
ceta, cel mai înalt fort, con
struit după macheta unui Mi
chelozzo Michelozzi și George 
Dalmatul, să-mi număr ceasu
rile în cifrele romane, albas
tre, de pe turnul orologiului 
(1445) și să-i ascult pe „ze- 
lenci" (două statui în bronz 
de oameni verzi) bătînd orele 
din marele clopot verde și a- 
poi să trec, în amurg, prin fa
ța statuii poetului Gundulici, 
sculptată de Ivan Rendici, o- 
peră simbolizînd demnitatea 
spiritului de independență pe 
altarul căruia n-au pregetat să 
se jertfească eroii. Minat de 
clasice prejudecăți, aveam im
presia că pot sesiza mai bine, 
adică mai autentic, spiritul 
locului printr-o absență, igno- 
rînd în chip ciudat și parado
xal o prezență copleșitoare: 
vitalitatea prezenței omului 
modern care se mișcă cu o 
iritantă inconștiență între zi
duri de istorie. Dar istoria nu 
este o închisoare și iată că a- 
cești băieți veseli dintre coloa
nele impozantelor palate șî a- 
ceste fete care calcă cu grație 
piatra „cartierului latin" (da, 
este și aici un cartier latin) 
par a privi prin ziduri, cu 
ochii limpezi și albaștri, întin
derea albastră a mării de din
colo de ziduri. Ceea ce o clipă 
mi s-a părut impietate („zgo
mot, rîsete și cîntece într-un 
muzeu ?!“) este tocmai marea 
respirație organică a cetății, 
vitalitatea ei nemohorîtă, apti
tudinea de a trăi respirînd cu 
ușurință adolescentă din uria- 

A
ase- 
ce- 

nu-i

îmi zic că ar 
trece singur pe 
centrală, fostul 
care despărțea 

cele două cartiere

Pile — poarta dinspre uscat.
în vederea îndepli

niră acestor obiecti
ve, amil acesta a în
ceput construcția li
nei noi țcoli tehnice 
pe Ungă Universitatea 
amintită. Construcția, 
care va cuprinde sute 
de săli de clasa, la
boratoare ți un com
plex social, se va în
tinde pe o suprafață 
de 7 500 m*.

Se precede ca ase
menea școli tehnico- 
profesionale să fie 
construite și în alte 
orașe ale țării ca 
Santiago, Concepcion

datele

'erăxța

precede

de ani in

l 1953 a foci

în această acțiune re- 
cine Universității teh
nice din orașul Val
paraiso, ale cărei 
cursuri cor fi absol
vite in 1975 de 206 
ingineri ți tehnicieni 
p 240 cadre medii de 
formații profesionale.
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națională a Republicii Chile — Zjua independenței. Cu 157 
t primul guvern național chilian, moment care a marcat elibera

rea de sub dominația spaniolă.
îr. fotografie Palatul guvernamental La Moneda, din capitala țării Santiago de Chile.

șii săi plămîni de piatră, 
rezista academic acestui 
diu uman pe coridoarele 
tății-muzeu, înseamnă a 
accepta formula pe care ți-o 
propune, dintr-un snobism de 
data aceasta invers. Imaginea 
organică a cetății trăiește prin 
toată această vînzoleală esti
vală, prin fluviul de oameni 
ce leagă, precum apa fostului 
canal care e acum strada, cele 
două porți cu ziduri groase de 
piatră, cu interminabilele și 
surprinzătoarele galerii impro
vizate de pictură (vin aici stu-

i-au dedicat versuri Miho Bu
nici, Miho Monaldi, Dinko Zla- 
torie și... Torquato Tasso !), ce
tatea de al cărei sediu incepe a 
se vorbi pe la anul 609 — cind, 
alături de supraviețuitorii de
vastatului Epidaur, care își in- 
temeiaseră aici, la țărmul A- 
driaticii, o colonie, se stabi
lește o masivă colonie slavă 
— condusă de trei corpuri 
(Consilium maius, Consilium 
rogatorum și Consilium mi
nus), Republica care nu recu
noaște titlurile nobiliare stră
ine acordate cetățenilor ei, și 
care asigură printr-o serie de 
măsuri ferme neutilizarea pu
terii administrative în interes 
personal, subordonînd totul 
marilor țeluri comune, asigu- 
rindu-se, de asemenea, ca in
fluența personală să nu dege
nereze in tiranie, are a se 
mindri cu profund temei de o 
istorie al cărei sens continuu 
a fost reacția liberă și neîn
grădită care, desigur, a stimu
lat atitudinea lipsită de preju
decăți, excluderea dogmatis- 
melor care inhibă receptivita
tea și ambiția inițiativelor. 
Cum s-ar putea ca tocmai aici, 
în contact cu acest fel de res
pect purtat istoriei, să regreți 
inexistența patriarhalitate so
lemnă, să fii iritat de mulți
mea trecătorilor (localnici și 
turiști), cind tocmai în acest 
chip poți înțelege nu frumu
sețea stilului (de la cel roman, 
la gotic, tirziu pină la cel dc 
Renaștere), ci frumusețea sim
plei deprinderi de a locui a- 
cest stil! Viața într-o cetate 
păstrată intactă, cum este a- 
ceasta, se compune dintr-un 
șir de neîncetate și mereu re
înnoite adaptări. In permanen
ță are loc un proces de împă
care, de conciliere între spiri
tul omului trăitor azi aici, cu 
mentalitatea, obiceiurile, de
prinderile lui și mentalitatea 
umană care sălășluiește miste
rioasă, nenumită dar profund 
resimțită, în stilul și simpla 
existență a acestei construcții

dar proprie, specifici formu
lei care se impune aici. Men
talitatea locală este chiar a- 
ceasta și o reproduc atrâgînd 
atenția că nu poate fi vorba 
de nici o figură de stil a re
porterului : „Orașul este un 
foaier de concert. In pauză, 
spectatorul se poate plimba 
prin oraș fără să se îndepăr
teze de atmosfera de concert. 
Jumătate din atmosfera festi
valului o oferă natura Du- 
brovnikului".

Prin fiecare act al său ora
șul respiră, fiecare pas este o 
cucerire, copilul și bătrinul 
urmează același sens al inte
grării, iar pe traseul acestuia, 
spectacolul dramatic din zile
le Festivalului nu semnifică 
in esență altceva decît apari
ția trubadurilor pe treptele 
cetății sau carnavalul diurn, 
pestriț, al mulțimii care pri
vește cu veselie domurile lo
vite de soarele năpraznic. In 
vara aceasta, pe treptele bise
ricii dominicane, la fiecare 
miez de noapte, au răsunat 
șansonete și cintece populare 
— adevărate concerte noctur
ne, susținute de tineri soliști 
dintre localnici. Nici o clădire, 
nici un zid nu pot rămîne stră
ine ritmului local, deprinderi
lor, modului de a fi al celor 
care le locuiesc. N-ați văzut 
clădiri care-și modelează ca
racterul, ziduri cu tempera
ment, porți de piatră amabi
le, sau arcade gotice priete
noase și ocrotitoare ca strea
șină unei umane căsuțe de 
munte? Viața cetății se scur
ge, lăuntric, intr-o tulbură
toare mișcare de adaptare. 
Băieții și fetele Dubrovnikului 
privesc cu ochii albaștri, prin 
zidurile groase de piatră, în
tinderea albastră a mării A- 
driatice. Iorga avea dreptate: 
„Dacă marea o voiești, mai 
du-te la acel dumnezeiesc oraș 
al Ragusei dalmatine, cu zi
duri sure inălțindu-se pare că 
din marea de cobalt fără va
luri...-

EM. RUCAR

Acum, după ce F.NX. 
și F.L.O.S.Y. — cele doua 
organizații care conduc 
mișcarea de eliberare din 
Arabia de sud — au ac
ceptat și Înfăptuit înceta
rea ostilităților, chestiunea 
esențială este, firește. for
marea în comun a guver
nului și preluarea oficială 
a puterii. Dar, vor accep
ta oare britanicii ca lucru
rile să se desfășoare cu to
tul altfel de cum sperau 
ei cu numai două luni de 
zile în urmă ?

oricum, politica 
în această regiune 
din eșec în eșec, 
a vrut să păstreze

Căci, 
engleză 
a mers 
Londra 
Arabia de sud sub forma

de protectorat — in acest 
scop a fost creată faimoa
sa federație — și n-a izbu
tit Mișcarea de eliberarea 
silit pe britanici să accep
te acordarea independen
ței. A vrut apoi Londra să 
adopte o nouă formulă, a- 
ceea de a încredința con
ducerea noului stat unui 
guvern marionetă. Dar, în
tre timp, guvernul respec
tiv s-a pulverizat. Atunci, 
guvernul englez a încercat 
cea de-a treia stratagemă, 
adică recunoașterea numai 
a uneia din cele două or
ganizații, în speranța că 
'rajba iscată cu acest pri
lej va lua o asemenea am
ploare îneît situația va re
clama o prelungire a ..pre

zenței“ britanice și, impli
cit, luarea de „măsuri co
respunzătoare". Iată însă 
că prin acordul intervenit 
între F.L.O.S.Y’. și F.N.L. 
— ale căror deosebiri de

goare și deci se va retrage 
cu adevărat din teritoriul 
respectiv sau, dimpotrivă, 
n-a reținut nimic și în ac
tuala conjunctură va ela-

tuie în prezent 
pronunțat semn 
bare. Intenționează oare 
conducătorii armatei fede
rale (care, după „l’EX- 
PRESS", ar avea un efec-

cel mai 
de între-

„MAREA
vederi „nu sînt esențiale, 
ci se referă la detalii" du
pă cum arată Adbed Ka- 
wee Mackawee — nici a- 
ceastă încercare n-a dat 
rezultate. Tocmai acest 
lung șir de nereușite îi de
termină pe observatori să 
se întrebe dacă Londra va 

' fi tras concluziile de ri-

NECUNOSCUTĂ"
boia cumva un nou 
„plan".

Dar, la ce ar putea să 
mai recurgă englezii ? în 
cercurile politice se ia în 
considerație mai ales „va
rianta militară". Chiar da
că englezii n-ar intenționa 
să aducă armata federala 
la putere, aceasta consti-

tiv de 10 000 de oameni) 
să pună mina pe condu
cere ?

Se știe că membrii 
pulverizatului guvern fe
deral, înainte de a se îm
prăștia în patru vînturî, au 
făcut un apel „patetic" la 
armată cerîndu-i să preia 
puterea. Dacă liderii mili-

tori ar fi țintit la condu
cere, atunci prilejul ar fi 
fost minunat, cu atît mai 
mult cu cit ar fi existat și 
o aparență de legalitate î 
cererea din partea guver
nului. După cum este însă 
cunoscut, armata a refuzat. 
De ce, dar, ar încerca să 
facă acum cu atîtea riscuri 
ceea ce putea face cu o 
lună în urmă fără dificul
tăți ? Apoi, analizînd în a- 
mănunt situația, se ajunge 
lesne la concluzia că chiar 
dacă armata federală ar 
prelua conducerea, ea n-ar 
putea-o menține. Căci, 
ceea ce n-au izbutit cei 
12 000 de militari britanici, 
ajutați și de cei federali, 
nu e de presupus că vor

reuși 10 000 de oameni, în 
orice caz mai slab echipați 
9i instruiți.

Prin urmare, ce rol poa
te juca armata în Arabia 
de sud ? Pînă în prezent 
se pare că și l-a asumat 
doar pe acela de sfătuitor. 
Se știe că militarii au fă
cut apel la conciliere în
tre cele două organizații, 
și au acționat în acest sens. 
Majoritatea observatorilor 
consideră că armata fede
rală — în prezent o mare 
necunoscută în ecuația 
sud-arabă — are un singur 
drum de viitor, acela de a 
conlucra cu F.N.L. și 
F.L.O.S.Y’. pentru obține
rea independenței

ION D. GOIA
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