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UN NOU CONCURS DE ADMITERE
V _  V

ÎN INVATAMINTUL SUPERIOR
Ministerul învățămintului face cunoscut că pentru ocuparea locurilor ră

mase disponibile în învățămîntul superior, pentru cursurile de zi, serale si 
fără frecvență, se organizează un nou concurs de admitere care va începe 
in ziua de 29 septembrie 1967.

Condițiile de înscriere și de desfășurare sînt cele publicate în broșura 
.Bacalaureatul și admiterea în învățămîntul superior", ediția 1967. înscrie
rile la concurs se fac la secretariatele respective pînă în ziua de 28 septem
brie 1967, orele 15. Citiți în pagina a 5-a specialitățile, facultățile și institu
tele la care se organizează acest nou concurs.

In regiunea Oltenia

RITMURI... NERITMICE
la recoltatul porumbului

Proletari din toate țările, uniți-vă I
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planul I

9 luni îndeplinit

realizări au fost obți
nute de I.P.B.C.A. 
Do: cești. Uzina de pre
lucrare a maselor plas
tice Buzău, Vulturul 
Comarnic. Ceramica 
Pleașa și toate cele 
trei exploatări carboni
fere din regiune : Cen
tura. Filipești de Pădu
re și Șotinga.

IERI SEARA S-A ÎNCHEIAT

Trebuie să recunoaștem des
chis că vîrsta căreia ne adre
săm — și pe care-o investigăm 
în ancheta de astăzi — nu „di
geră" în mod special tonul pro
fesional, excesul de morală fă
cută cu degetul ridicat. De a- 
ceea ne-am propus ca, pornind 
prin oraș, să realizăm un dia
log spontan, sincer, în care 
ambii factori ai schimbului de 
păreri să aibă în încrucișarea 
replicilor drepturi egale.

Dar, oricît ne-am feri de cu
vinte mari, tema anchetei ne 
obligă să reamintim un ade
văr fundamental : MUNCA 
L-A FĂCUT PE OM 1 Ea — 
munca — i-a solicitat, dintot- 
deauna, energia și inventivita
tea, i-a oferit cele mai sublime 
satisfacții, proiectîndu-1 pe om 
pe o orbită unică, învestindu-l 
cu titlul — neomologat, însă 
absolut real — de stăpîn al 
lumii. Dacă astăzi putem sta li
niștiți acasă, privind cine știe 
ce meci sau concert de peste 
„șapte mări și șapte țări“ — 
asta datorită muncii o putem 
face. Dacă ne deplasăm cu vi
teze uimitoare pentru alte timpuri —-----
ultimă instanță înseamnă... prelungirea vieții, 
căci ne mișcăm mai iute in același interval ce 
timp — tot mulțumită muncii. Muncii cui ? Aici 
e aici ! Unul se culcă pe-o ureche și altul nu 
doarme nici nopțile, ca să realizeze, să născo
cească, să îmbunătățească existența omului : e 
drept așa, e cinstit ? De acord, fără de 
percepte moralizatoare, dar adevărurile tre
buie să fie comunicate, transmise celor mai 
tineri. De pe această poziție am porni: 
la drum, finind să vă spunem, de la bun 
început : munca e însăși viafa, viața de muncă 
și creație pe care orice om corect, întreg, care

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

MUNCA
Anchetă

MIHAI STOIAN

ceea ce, în te reepeetă 
ceilalți. indife 
o practică.

La drum !

r-j

O CINSTE,
O ONOAR E

ri pe 
'es.e.

Zile de practică? 
O plăcere

Din întinsa suprafață agricolă 
a regiunii Oltenia, peste 300 000 
hectare constituie, în aceste Zile, 
obiectivul numărul unu al 
preocupărilor țăranilor 
ratori. ” 
tului porumbului, 
zahăr 
sajul , , K._ „
tocmai pe o hartă cu situația re
coltatului la zi, se prezintă ast
fel : porumb, circa 50 la sută re
coltat ; sfeclă de zahăr 55 la sută; 
floarea-soarelui. peste 90 la sută.

Față de aceeași perioadă a a- 
nului trecut situația din Oltenia 
este îmbucurătoare la prima ve
dere. Dar numai la prima vedere 
pentru că o analiză mai atentă 
care să țină seama de posibilită
țile fiecărui raion în parte mar
chează cert ritmuri... neritmice. 
Ca sol și climă raioanele Olteniei 
se grupează în două mari zone 
distincte : de sud și de nord. Di
ferențele evidente dintre ele în
cetează totuși între raioanele din 
aceeași zonă. Cele din sud, cum 
sînt Corabia, Calafat, Caracal, 
Bailești au posibilități care le 
permit luarea startului simultan 
pentru aceleași lucrări. Iată, to
tuși, că acum, numai la două săp- 
tămîni și ceva de la declanșarea 
campaniei de recoltare a cultu
rilor de toamnă apar diferențe 
între realizări pe cît de mari pe 
atît de semnificative, diferențe 
determinate mai ales de modul 
în care a fost folosită forța de 
țnuncă, mecanică și manuală. în 
raioanele Corabia, Caracal, Cala
fat, recoltatul celor trei culturi 
depășește, în procente, cu mult 
media ne regiune, în timp ce ra
ionul Băilești — care dispune de 
brațe de muncă într-un raport 
mai mare decît celelalte — înre
gistrează o nejustificată rămînere 
în urmă. îndeosebi la recoltatul 
porumbului (doar circa 30 la 
sută). în anii trecuți, băileștenii 
susțineau cu dîrzenie și îndreptă
țită mîndrie o adevărată între
cere cu celelalte raioane amintite. 
Ce se întîmplă în acest an ? Se 
pare că acum. în complexitatea 
muncilor din toamnă, s-a pierdut 
din vedere corelarea atacării lu
crărilor în funcție de urgența și 
importanța lor. De altfel, același 
fenomen se manifestă și în raioa
nele fruntașe Ia recoltatul porum
bului : dacă recoltării porumbu
lui i s-a acordat importanta cu
venită, în schimb, sfecla de za
hăr a fost lăsată pe planul al 
doilea.

Aceeași lipsă de echilibru în 
balanța lucrărilor de sezon între 
raioanele apropiate se manifestă 
și îrr zona de noTfl. Dacă la Gorj 
și Oltețu situația se prezintă bine 
la recoltatul porumbului, în 
schimb Gilortul, Strehaia și Bal- 
șul sînt mult rămase în uimă.

în toate aceste pretendente la 
locuri pufin onorabile în disputa 
pentru strîngerea la timp și de
pozitarea recoltei de toamnă își 
desfășoară activitatea organizații 
U.T.C, puternice. în ultimul timp 
au avut loc minuțioase instruiri 
de la raion pînă la organizațiile 
de bază menite să dea activității 
tinerelului un conținut precis, cît 
mai bogat. Pentru tinerii satelor, 
cel mai de seamă obiectiv al 
muncii lor trebuie să fie, în aces
te zile, participarea cu toate for
țele la strinsul recoltei.
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Este vremea recol 
sfeclei 

și florii - soarelui, 
cîmpului, transpus

)pe- 
>lta- 

de
Pei- 
în-

„Ne permitem, să credem, in acest ceas al 
încheierii manifestărilor celei de-a JV-a 
ediții a Concursului și Festivalului inter
național „George Enescu", ca., ele au dat o 
nouă și înaltă expresie sentimentelor de 
caldă iubire și de profund respect pe care 
poporul român le poartă permanent a- 
mintirii ilustrului său fiu.

îndreptățesc sentimentul satisfacției 
noastre mărturiile remarcabililor oaspeți 
străini — compozitori, interpreți, muzico
logi și critici — darnici in aprecierile pe 
care au ținut să le împărtășească presei, 
televiziunii și radioului.

Ecourile carC ne-du venit de peste ho
tare și care constituie dovada că, și de 
data aceasta, manifestările consacrate ma
relui nostru George Enescu stau în cen
trul atenției lumii muzicale de pretutin
deni, sînt deopotrivă de natură să ne 
bucure

A ieșit, încă o dată, în evidență. în con
certele, recitalurile, spectacolele de operă 
și balet realizate de compozitori și inter
preți români, nivelul înalt al școlii noas
tre muzicale căreia Enescu i-a dat cele 
dinții și cele mai hotăritoare impulsuri...

Felicitări celor 80 de candidați prezenți 
ia Concurs pentru seriozitatea pregătirii 
lor în vederea competiției pusă sub sem
nul marelui artist care a fost 
ret un dascăl și un părinte.

(Continuare în pag. a

— Cosmonaut ? întrebăm în 
glumă.

— Aproape... De fapt sînt 
Junctor la Telefoane. Nu fac 
legături în Cosmos, dar pe pă- 
mînt fac.

— Citi ani ai ?
— 17.
— Ai absolvit, ce ?
— Școala de calificare elec- 

tro-mecanică. Asta e primul 
meu an de muncă.

— Iți place meseria pe care 
ți-ai ales-o ?

— Foarte mult. E curată, faci 
mișcare, oamenii te respectă...

fiu to: tipograf. tare cumsecade. 
Lru ara’.ă, îmi vorbesc frumos. 
Ei am ven t Ia București toc
mai din comuna Giurtelec. ra- 
;:r.ul Baia Mare. Nu m-am o- 
bișnuit ușcr cu Bucureștiul. dar 
acum nri-e drag, fiindcă aici în
văț meseria pe ca re-am s-o fac 
toată viața, nu ?

— Care-a fost cel mai plăcut 
moment pe care l-ai trăit aici, 
in București ? Legat de muncă, 
bineînțeles—

— Cînd am rărit, intr-o vi
trină de librărie, o carte cu 
coperta tipărită la noi. la ca- 
re-am ajutat și eu. E ceva. 
Poate c-așa a simțit și tatăl 
meu cind era de vîrsta mea 
s:-a semănat pentru prima 
dată ; pe semne că, atunci cind 
a incolt.t sămința. era cam la 
fel cu ce-am simțit eu la vi
trina librăriei—

— Exact care-o să-ți fie ca
lificarea ?

— Mașinist-țipărîtor.

V-a)
I. SAVA(Continuare in pag. a II-a)

M. DUMITRESCUde

Cind te respectă
oamenii

Primul nostru popas 
prinderea poligrafică . 
cembrie-. în «ala sa

pentru tine-

StraussbergerBerlin. — Piața

însă pe

VARTAN ARACHELIAN

(Continuare in pag. a Vl-al

înserării 
melan- 
poame

DE DRUMcum

C. USE!“
Un tînăr și talentat cîntăreț de mu

zică ușoară, George Runea, a iscat un 
gînd : „Clubul Teatrului „C. Tănase !“

Adică, zice el. măturindu-se una din 
destulele încăperi nemăturate ale tea
trului, aducînd acolo un pian și punînd 
pe pereți cîteva fotografii de mari cîn- 
tăreți — clubul ar fi gata...

Cei cîțiva buni cîntăreți ai teatrului, 
toți odată, sau pe rînd, ar veni aici să 
cînte și să învețe să cînte pe tinerii 
talentați, care ar deveni membrii clu
bului. în felul acesta, teatrul și-ar crea 
o pepinieră nesecată de tinere talente, 
ce-ar crește aici — devenind ceea ce 
numim noi schimbul de mîine...

Ideea mi se pare strălucită, și cred 
că conducerea teatrului și organizația 
U.T.C.'âr trebui s-o pună în viață.

Am văzut și vedem încă, nu mai 
departe decît la televizor, tineri ama
tori, cu ; evidente ’ virtuții’ vocale — în 
muzica ușoară — c^re nu cunosc o 
grămadă de lucruri : nu știu ce să facă 
cu propriile lor rriîirii,- nu știu să ex
prime fizionomie- cîntecul, sînt sufocați 
de tracul și emoția debutului, sau a 
infexperienței.... Oricît i-ar învăța și

povățul la repezeală Sorin Gr.gorescu 
sau Lazarov, inexperiența rămîne inex- 
periență și nu poate fi scoasă la :u'ealâ_ 
prin frecare, ca petele de pe pantalcnL

Educați pe-ndelete. supravegheat- s. 
conduși de experimentați c'.-tăre. . 
sprijiniți în complexul proces ce creș
tere și maturizare artistică, tinerele ta
lente ar avea astfel condițiile de a eli
mina tenta diletantistă. și a dever.:, 
încetul cu încetul, artiști în adevărata 
putere a cuvîntului—

Gîndesc că ideea unei asemenea pe
piniere ar trebui să fie îmbrățișată con
comitent și de Rad io televiziunea noas
tră, cît și de casa de discuri ^Electre- 
cord" — ambele interesate in egaiă mă
sură de noi și înzestrate elemente. Muzi
ca ușoară, ca și sportul, este, cum știm, 
o reală preocupare a tineretului și el 
are dreptul să fie ajutat de instituțiile 
apte să-i ofere asistență artistică, Nu-l 
văd nici pe Drăghici. nici pe Gică Pe
trescu. nici pe tînărul Dan Spătaru re- 
fuzînd să vină și să pună umărul ’.a e 
nobilă și aducătoare de satisfacții 
muncă cu tineretul.

Viitorii cîntăreți ar avea asemenea 
..academii muzicale”, iar oraș . 
nostru — modern și frumos — ar 
cîștiga cîteva asemenea cluburi, care-ar 
strînge tineri înzestrați, ajutîndu-: 
să-și fructifice și timpul și talentul.

I. GRINEVICI

seva muc -
„Sînt de la telefoane'.

CĂLCÎIUL

LUI ACHILE

PAGINĂ DE SATIRĂ

Șl UMOR

Semnează

AL MIRODAN
VASILE BÂRAN

• NICUȚATANASE
• A. DOHOTARU

înainte de termen
Pe șantierul termocentralei termo-electri- 

ce de la Deva a început, înainte de data 
prevăzută, ridicarea și montarea' fermelor 
de acoperire a balei mașinilor ce se în
tinde pe aproape 10 000 mp. Se folosesc 
soluții noi de lucru, precum și construcții 
metalice cu o structură economicoasă.

(Agerpres)

VASILE GUIȚ — .Atenție, tipărim !

NOTE

Toamnă
berlineză

Sfîrșitul Iui august trezește, 
subit, interesul berlinezului 
pentru prognoza vremii. Și 
aici ca oriunde ambiția de a 
fi profetul zilei de mîine se 
fixează cu cerbicie la o sip- 
gură variantă. Pîinea turistu
lui rămîne într-un asemenea 
sezon coeficientul dilatat de 
eroare al meteorologului de 
serviciu. N-am avut de ce ne 
plînge !

Pătrunzi spre oraș pe una 
dintre arterele sale radiane 
și senzația de culori și arome 
ale toamnei, de mișcare gră
bită a pietonilor Ia reverbe-

ra^ia crepusculara a 
îți insinuiază dulcea 
colie cu romanțe și 
bogate ale sezonului.

Ceea ce surprinde _ 
turistul străin debarcat în ca
pitala Republicii Democrate 
Germane, este ritmul egal, de 
organism robust și viguros în 
care muncește și trăiește ora
șul. Cu sobrietatea caracteris
tică oamenilor de aici, orașul 
se rînduiește în preocupările



PIERDERI
NEPLANIFICATE

Fabrica „România munci- 
ire“ din Cluj producătoare 
unor articole de lînă și mi
se ani la rînd, lună de 
iă, și-a realizat integral ser
iile de plan situîndu-se mult 
ip — în cadrul direcției ge- 
rale de care aparține — 
ntre întreprinderile cu cele 
ii mari beneficii. Fabrica se 
na printre acelea de la care 
poți aștepta surprize neplă- 

:e. Și totuși, o simplă, dar 
isistentâ cifră ne pune în 
a unui fapt împlinit: în 
imele două luni întreprin
sa a înregistrat pierderi de 

milion o sută de mii lei 
valoarea producției globale. 
Lflăm din discuțiile cu to- 
•ășul director AUREL BA- 
■IAN și cu tovarășul ingi- 

șef BECSEK EMERIC că 
astă situație are toate șan- 
; să se mențină. Afirmațiile 
t confirmate de evoluția 
>rva indicatori în prima de- 
ă a lunii curente. La mii 
bătăi s-a înregistrat un pro- 
t de 89,6 la sută, la metri 
rați țesături crude 82,9 la 
L la total țesături finite 
' la sută !
- începînd cu trimestrul III, 
spune tovarășul inginer șef, 
intrat masiv în producție 
Coaiele automate de țesut

1 produse de Uzina „Uni- 
* din Cluj. Mînuirea acestor 
)oaie pretinde o calificare 
rială, fiind mult mai com
ate decît războaiele meca- 
:. Dacă aveam aceste răz- 
ie înainte cu eîteva luni 
intrarea lor în producție, 
fi avut timp să ne pregă- 
noi cadrele necesare. Ne- 

td această posibilitate am 
obligați să adoptăm o so- 

3, aproape singură posibilă, 
care nu rezolvă situația, 
angajat in ultimele trei 
foarte multe muncitoare 

are le calificăm la locul de 
tcă. Dar pentru a realiza 
iul, calificarea trebuie să 
*ze circa o lună de zile, 
în acest timp, oricum în- 
i lucrurile, nu se poate 

mare lucru fiindcă eMe 
isibil ca, fără să fi văzut 
război de țesut, să dobin- 
i deprinderi și obișnuințe 
lut necesare meseriei 
tre. Pe muncitoarele care 
lobîndit o calificare suma- 
e repartizăm la vechile 
oaie, iar pe cele cu expe- 
ă îndelungată Ia războaie- 
utomate. (Așa se explică 
e 157 de țesătoare, aproa- 
) la sută din totalul forței 
nuncă își realizează pla- 
abia în proporție de 50 la 

n.a.). Dar nici 
tre corespunzător califica- 
entru războaiele _____
înt bine pregătite pentru 
jaiele automate. Dacă de
I măcar ar fi stabilizate 
Ble am putea spera intr-o 
lire la normal. Iată insă 
media îmbolnăvirilor in 
septembrie este de 26 de

»ane pe zi ceea ce deter- 
staționarea a 52 de răz- 

ț. Indicele de fluctuație 
de 1,7 Ia sută.
urma discuțiilor purtate 
ivarășii din conducerea 
prinderii aflăm că situa- 
-ezer.tată mai sus era pre- 
.ă încă din luna ianuarie 
exista o posibilitate — 

ra plauzibilă de altfel — 
u ca toate lucrurile să 
gă bine dar care s-a lo- 
le împotrivire.
în luna ianuarie, ne spu- 
ivarășul inginer Aurel 
an, directorul întreprir.- 
am propus înființarea 

școli de calificare. Cu a-
II organizațiilor U.T.C. și 
janizației femeilor, urma

să recrutăm tinere din Cluj și 
din regiupe (absolvente a opt 
clase) pentru o școală de cali
ficare. Am fi avut nevoie de 
circa 60 de tinere — firește re
crutate în i
— pe care 
patru luni 
soluția era 
o perioadă, 
ministerul 
(căruia i-am făcut 
propunerea), ne va 
ființarea unei clase de texti- 
liști în cadrul Grupului șco
lar de construcții al M.I.U. din 
Cluj.

In sfîrșit, după șapte luni, 
iată că se revine la această 
soluție, adică este acceptată. 
Deschiderea cît mai urgentă, a 
școlii este reclamată de faptul 
că ar putea echilibra situația 
întreprinderii. Fabrica propu
ne recrutarea din toată regiu
nea a cadrelor necesare școlii, 
ceea ce ridică problema unui 
cămin pentru circa 60 de per
soane. Se caută rezolvarea 
unui singur element (două săli 
de clasă e ușor să se găseas
că la o școală profesională, ca
dre sînt), necesar pentru ca 
propunerea amintită să dev-taă 
viabilă. întreprinderea a soli
citat sprijinul Sfatului poț*>- 
lar al orașului Cluj. Iar a: — 
așteaptă. Conducerea fabrici 
se întreabă : pînă cind ?

IOAN <U5U

urma unui concurs 
să le calificăm în 
de zile. Menționez, 
acceptabilă pentru 

adică
nostru

pină cînd 
de resort 
nu o dată 
aproba in-

P. S. Beneficiarii xas :.cr 
de la „Unirea- transxr. pea- 
ceastă cale constr-ctorLor că 
războaiele automate șuieră 
foarte multe definer.;e_ V.cra
țiile determină o ploaie de 
piese și e foarte ere _ de aSat 
norul din care au căzut Piuli
țele nu sînt asigurate, suvei
cile nu sînt bune, se rup frec
vent bolțuriie ce la rolele de 
bătaie, mar.eta se pornire se 
rupe des și se dereglează _«.rr 
etc. etc. Intrerupem aici o Se
tă mult mai iurgă cu ceea ce 
va trebui să ssea ta eter.ț a 
uzinei cor.strucîoere de *n>yni 
textile din Cluj. E' 
dan>a acest-ji subs

AZI
Dfl.curînd, peste 1 000 de 

tineri din regiune aii fost 
oaspeții Hunedoarei. Și-au 
dat aici întîlnire, tineri mi
nieri din Valea Jiului și din 
Munții Apuseni, harnice 
cooperatoare din Tara Hațe
gului și din ținutul Iliei, 
tineri din Valea Jiului și din 
Cugir, lucrători de Ia gurile 
forestiere ale Orăștiei... Cu 
toții doreau să cunoască 
preocupările renumiților si- 
derurgiști hunedoreni.

De la prima vedere, oaspe
ții au râma* copleșiți de di
mensiunile gigantice ale 
combinatului. Dta lumea 
fascinantă a industriei mo
derne au trecut apoi ta cea 
a istoriei. Urcind eîteva sute 
de metr: pe o pantă molcomă, 
ta fața privirilor lor a răsă
rit dta s:tacă. renumit și 
impunător. Castelul Corvi- 
nețiilor. Aia. alu ghizi — 
cercetători a: Muzeului re
gional Deva, profesori de 
istorie — i-au condus pe cei 
1 000 ce tineri prin labirintul 
de Încăperi ale Castelului : 
Sala cavalerilor. Sala Dietei 
capela, tumul buzduganelor, 
finttaă adinei de 30 metri 
etc. Tinerilor le este înfăți
șată întreaga istorie a acestui 
monument de arhitectură

I construit în secohil al XV- 
lea. ta timpul domniei lui 
Ioan Corvin de Hunedoara 
și al lui Matei Corvin. După 
vizitarea castelului. Uzina 
de preparare a minereurilor 
Teliuc. și barajul de la 
Ctaciș. au constituit ulti
mele obiective ale excursiei.

Această acțiune se înscrie 
ta șirul unor manifestări 
mai ample inițiate de către

Sarmizegetusa, la mormîn- 
tul lui Avram Iancu de la 
Tebea și la Gorunul de lingă 
care Horia îi îndemna pe 
iobagi la revoltă, apoi re
cent, la tradiționalul „tîrg 
de fete" de pe muntele Găina. 
Au avut loc excursii și în 
afara regiunii și chiar a tării, 
la București, pentru a se 
vizita Muzeul de Istorie a 
Partidului Comunist, a miș-

ÎNSEMNĂRI

tive propriu-zise, în progra
mul excursiei au fost în
scrise și eîteva puncte de 
destindere, de agrement. La 
baraj tinerii s-au plimbat 
pe lac cu vaporașul, au ad
mirat frumoasele priveliști 
sau au făcpt baie, iar după 
masă, toți au urcat pe dea
lul Chizidului de unde li s-a 
deschis panorama inimita
bilă a Hunedoarei. Aici a

La cele trei mari acțiuni 
organizate în cadrul regiunii 
au participat circa 10 000 de 
tineri !

Această largă acțiune tu
ristică condusă nemijlocit de 
comitetul regional nu a avut 
însă numai darul să înde
plinească o dorință a 
rilor, ci a avut și un 
nunțat caracter metodic,

tine- 
pro- 

a

DE ZECE MII DE ORI,
Comitetul regional Hunedoa
ra al U.T.C.

Comitetul regional al 
U.T.C. și-a propus să orga
nizeze vizite sistematice ale 
tinerilor la toate locurile din 
regiune legate de istoria 
poporului. de lupta lui pen
tru păstrarea și întregirea 
ființei naționale pentru eli
berare so-ială. începînd din 
r - -- - s-au organizat 
asemenea excursii la ruinele 
edificiilor romane de la

cării revoluționare si demo
cratice din România, la care 
ap participat 1 500 de tineri 
hunedoreni, și în Bulgaria, 
la localitățile în care au avut 
loc luptele purtate de osta
șii români pentru cucerirea 
independentei noastre na
ționale.

Tinerii au apreciat aceste 
excursii datorită conținutu
lui lor bogat.

Pe lîngă acțiunile educa I

avut loc o frumoasă serbare 
cîmpeneascâ, compusă din 
programe artistice, susținute 
de formațiile muzicale ale 
Casei de cultură și ale 
I.C.S.A., momente vesele, 
dans și un frumos foc de ta
bără. La Sarmizegetusa au 
avut posibilitatea să partici
pe la o tradițională nedee, 
la Vata (Brad) au făcut cu
noștință cu frumusețea fol
clorului local și a obiectelor 
de artizanat local.

cad relei

clasice

ibcr- 
arti- 

colul de față, dar urrarăș. oe 
la .-RorrJL'ia mjsdtoere* a- 
fî rmă U usnftca z ] râ ăeG

AM CERCETAT

— Sună bine ctad 
te -* -Xefoaze*.

SCRISOAREA DV.

constituit o demonstrație 
practică pentru comitetele 
raionale și orășenești ale 

------- Activiștii U.T.C. și 
participant, 

cu 
ca- 
au 
cu 

pre- 
ter-

U.T.C. 
toți ceilalți 
multi dintre ei tineri 
sarcini de răspundere în 
drul organizației U.T.C. 
avut ce învăța, începînd 
alegerea ghizilor, cu 
gătirea itinerariului și 
minînd cu dozarea timpului 
și îmbinarea acțiunilor prin
cipale cu cele complementare 
care au asigurat acțiunii va
rietate și culoare. Tocmai de 
aceea este regretabil că. de 
la comitetele raionale și oră-

șenești ale U.T.C. din Alba, 
Sebeș, Petroșeni n-a parti« 
cipat nici măcar un singur 
activist. ț)e asemenea, nici 
prezența comitetului regio
nal U.T.C. nu a fost marcată 
decît de eforturile unui sin
gur șef de comisie.

Cum am spus, acțiunea va 
continua prin alte manifes
tări asemănătoare. Pentru 
luna septembrie, sînt pla
nificate o mare excursie la 
Alba Iulia și un concurs de 
orientare turistică în stea la 
cetățile dacice din Munții 
Orăștiei... Dată fiind însă, 
amploarea pe care o capătă 
acește acțiuni organizate pe 
plan regional și greutățile 
ei inerente, excursiile ini
țiate de comitetul regional 
at U.T.C. nu pot fi suficiente. 
Se impune ca această sarcină 
să fie preluată și de către 
comitetele raionale și orășe
nești ale U.T.C. care au po
sibilitatea să organizeze cel 
puțin cîte o excursie la fie
care sfîrșit de săptămînă. 
Pînă acum pot fi enumerate 
CÎteva tentative în această 
direcție ale comitetelor ra
ionale și orășenești din Brad, 
îlia. Hunedoara, însă pașii 
făcuți sînt totuși sfioși, și 
arareori ei s-au îndepărtat 
de hotarul raionului.

AL. BALGRADEAN 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Hunedoara

Adresa
DEVA (de la corespondentul 

nostru).
Zilele trecute, cooperativa a- 

gricolă de producție din Simeria 
a livrat pentru Italia, prin inter
mediul întreprinderii „Romex- 
port", 15 tăurași în greutate to
tală de peste 5000 kg, beneficiind

de o primă de export de aproape 
13 000 lei. Asemenea venituri au 
mai fost obținute și de alte coo
perative agricole de pe raza ora
șului regional Deva și din raio
nul Orăștie, care au livrat, îm
preună, 50 de tăurași.

SÂ DISCUTAM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

zici : „Stat

alegi abia
" tavrea să

Pledoarie pentru 
ui vnovat?

pus, dar v-am pus și eu una, 
și vă rog să-mi răspundeți.

Recunosc aici că e greu de 
răspuns. Oricum, EMANUEL 
IANCU e în culpă, dovadă că 
trebuie să spună la autobaza 
la care are de gînd să urmeze 
cursul de șoferi, că... n-are nici 
o calificare ! E limpede că, dacă 
altcineva i-ar spune : „Ești un 
terchea-berchea, n-ai nici o o- 
cupație. nici o calificare î“, E. I. 
singur i-ar arunca în obraz : 
„Sînt electro-mecanic calificat!“ 
S-ajungi, la 17 ani, să-ți as
cunzi o calitate pe care ți-ai 
dobîndit-o prin muncă, prin în-

școală generală vrea să urmeze, 
mai departe, un curs de șoferi. 
Dar... e prea mic, să aștepte ! 
Ce s-aștepte ? Trei ani și ceva ? 
Pe parcursul acestor ani, e a- 
devărat, crește... dar și poate 
acumula cine știe ce... defecte 
(dacă n-are ocupație). Așadar, 
eventual o formă tranzitorie, 
căci, la urma urmei, și pio
nierii (deci pînă la 14 ani) în
vață, la Palatul Pionierilor, să 
conducă mașini. O formă în 
care, temporar, pînă la împli
nirea vîrstei să dețină califi
carea, să și-o „reîmprospăteze" 
eventual atunci cînd împlinește

așa, tără să te și califici in ceva, 
nu e pe gustul nostru. Ne-am 
angajat la fabrica de pîine 
„Pionierul**, deocamdată tot așa, 
muncă necalificată, ca distri
buitori, dar aici ni s-a făgă
duit (și tragem nădejdea că oa
menii or să se țină de cuvînt) 
că ne califică. începem de sîm- 
bătă lucrul (adică astăzi, 23 sep
tembrie 1967, ziua apariției an
chetei noastre în ziar ; să pro
fităm de ocazie și să le dorim, 
și pe această cale : SPOR LA 
LUCRU !)

— O întrebare fără supărare : 
cum se face că voi acceptați

MUNCA - O CINSTE
O ONOARE!

EMANUEL IANCU: „Sînt elec- 
tro-mecanic calificat, dar“...

De ee vrei să te faci x>- 
= acum, după trei ani 
lătură, după ce-a: ținut 
un loc pe care altul ar 
fericit să-’, ocupe, după 

re statul a cheltuit bani cu ca- 
uficarea ta. după ce — cine 
f * pe unde — lipsește un e- 
'.ertro-mecanic calificat, și a- 
resta ești dumneata !

.-.nărui e serios, meditează și 
răspunde :

— Eu am vrut să fac șoferia 
tocă de la 12 ani. Cînd am ab
solvit, la 14 ani, școala gene
rala. nu aveam însă dreptul să 
intru la o școală de șoferi. Ce 
să fi făcut ? Să fi golănit pînă 
împlinesc 17 ani și jumătate, 
adică 3 ani și jumătate pe bu
levard, prin holuri la cinema
tograf ? Mie îmi place să nu 
stau degeaba, și cel mai mult 
— ce vreți, puteti să mă dați 
și la ziar — îmi place... șoferi- 
tul. Și tata e șofer la Auto
baza 3—D.R.T.A. Aveți și dv. 
dreptate cînd îmi puneți toate 
întrebările pe care mi le-ați

K APĂRUT
vățătură, este condamnabil și 
trist.

— Ce-am învățat la electro
mecanică mi-ar folosi ca șo
fer, nu ?

Și pledoaria tînărului conti
nuă. invocîndu-se din nou (și 
nu fără sinceritate) „tradiția" 
profesiunii de șofer în familia 
lor, frumusețea muncii respec
tive. Ce e de făcut ? In orice 
caz, un asemenea tînăr merită 
— după opinia noastră — să 
fie ajutat, îndrumat mai înde
aproape. Fără îndoială va do
vedi, i 
sa pe 
păcat! 
varășe 
acestui 
urgent.

(O paranteză : forurile res
pective — din învătămînt, ca și 
din domeniul circulației, ar tre
bui să reflecteze mai temeinic 
asupra acestei situații : un tî
năr absolvent — 14 ani

vîrsta x, fără însă a putea pro
fesa înainte. E o sugestie la 
care ținem !

Doi tineri în căutarea... 
calificării

prin muncă, capacitatea 
care, deocamdată — ce 
— o tine sub lacăt. To- 
mecanic, găsește cheia 

i tip de lacăt 1 Și cît mai

Cișmigiul acesta îneîntător, de 
toamnă, a strecurat parcă ceva 
mai multă gravitate în sufletul 
(și de ce nu : și în mintea 1) 
tinerilor săi vizitatori. Tot pe 
o bancă, de astă dată în veci
nătatea celebrei „Buturugi", doi 
băieți. Dialogul nu întîmpină 
piedici (sînt amîndoi respec
tuoși și binevoitori) :

— De fel sîntem din comuna

așa, orice meserie vă iese în 
cale, numai din setea, îndreptă
țită, de-a dobîndi o calificare ? 
N-aveți vreo preferință ?

— Cinstit, nu ! Singurul nos
tru țel e să ne calificăm...

— Vedeți, ca să fiu și eu cin
stit cu voi, pe de-o parte îmi 
sînteți pe plac, fiindcă orice tî- 
năr care vrea să muncească, și 
să muncească avînd o calificare, 
e de respectat ; pe de altă parte 
însă nu-mi place că vă lăsați 
— aveți doar 17 și 19 ani — așa, 
la voia soartei ; am întîlnit des
tui tineri care vor să facă o 
meserie sau alta, fiindcă simt 
că în meseria aia pot munci 
cu maximum de randament. Pe 
cînd voi...

— Tovarășe, noi vrem să ne

LUPTĂ
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jua rubrică se definește 
ură. Anumite scrisori șl 
:ări ale dv. vor parcurge 
numai drumul CITITOR- 
•ACȚIE, CI ȘI REDACȚIE- 
TOR, REDACȚIE-ORGA- 
E CARORA LI SE A- 
ISEAZA SCRISOAREA, 
iltatele acestei investigații 
ie că dreptatea va fi de 
îa corespondentului ori nu 
or face obiectul anchete- 
i reportajelor care vor a- 
a Ia această rubrică.
i primit la redacție o scri- 

din partea unei tinere 
e. IULIANA TEODORES- 
ire 23 de ani și lucrează ca 
ntoare la întreprinderea^ de 
icație din Cîmpina. Cp .ne 
Iuliana ? Că de un an și 

tate nu este absenta, de la 
» audiență a Sfatului popu- 
I orașului Cîmpina. „Știu — 
:rie ea — că problema spa- 

locativ este dificilă în o- 
nostru. Am avut și am răb- 
pentru rezolvarea cererii 
Dar acum am și un copil, 

îl în care locuiesc a fost 
rat — chiar de comisia care 
vizitat — ca necorespunză- 
ientru o familie. Tovarășul, 
dinte, tovarășul vicepreșe-’ 
, cei de la spațiu mi-au 
că am dreptate și că voi fi 
tă la URGENȚA I.“.
respondenta ne povestește 
> la prima promisiune a tre-

UNORA PROMISIUNI
ALTORA LOCUINȚE 
ILEGAL

cerii la urgența tatii s-au făcut 
zeci de tabele, că a fost mereu 
„omisa", că la fiecare audiență 
i s-a* spus că prima locuință care 
se va da în Cîmpina a ei va fi- 
„Am mers din nou la tovarășul 
președinte al sfatului popular — 
scrie tînăra mamă — care, 
cum-m-a văzut în pragul ușii mi-a 
zis : „știu de ce ai venit. Pentru 
casă, nu ?“. Da, i-am răspuns eu. 
„Fii. liniștită — mi-a spus dînsul 
— data viitoare primești sigur".

Iuliana Teodorescu a mers a- 
casă- liniștită de aceste cuvinte 
magice pentru ea : „Data vii
toare primesc sigur". Dar de a- 
tun<4 au trecut zeci de dăți vii
toare — ne scrie tînăra. Eu nu 
am primit nici acum locuință, 
în schimb oameni cu posibilități, 
cu case proprietate personală, 
primesc apartamente. De ce exis-

tâ o asemenea situație ta orașul 
nostru ? — se întreabă Iuliana.

Intebarea este îndreptățită și 
am adresa-o la itadul nostru, 
forurilor ta drept Tovarășul 
Melinte Moldoveana, președinte
le Sfatului popular orășenesc 
Cîmpina arborează un aer de 
mirare și — iritat de întrebare 
— nu-i rămîne altceva de făcut 
decît să ne întrebe pe noi: 

„Cine a primit locuință, așa 
cum spuneți dv.

Dacă într-adevăr nu știți, to
varășe președinte, vă spunem. 
Deși, după cum știți și dv., orice 
ordin de repartiție poartă pe el 
(sau înainte de emitere) și sem
nătura președintelui, ca să nu 
mai, vorbim de-cea a celorlalți 
funcționari ai sfatului.

Dar, dacă totuși nu
teți cum se acordă ilegal locuințe

cunoaș-

la Cîmpina, vă informăm noi. 
Unul dintre acei care au primit 
astfel de locuințe, tovarășe preșe
dinte, este Nicolae Dragomir. A 
primit cu aprobarea Sfatului un 
apartament cu două camere, pen
tru că nu avea... decît o proprie
tate personală pe str. Eliade 
Rădulescu pe care, după ce s-a 
mutat în casa statului, a vîndut-o 
cu 18 000 lei. în blocurile din 
Piața centrală ați repartizat un a- 
partament cu alte două camere 
proprietarului Iuliana Teodorescu, 
care, în afara proprietății de Ia 
numărul 9, mai are încă una, cu 
patru camere, ceva mai sus, pe 
aceeași stradă. Omului care lo
cuiește în casa statului, și plătește 
o chirie modestă, îi dă mîna să 
stoarcă de la chiriași sumele ca- 
re-i convin. Nu zău, chiar nu 
știați acest lucru ? Ne miră fap
tul că nu ați aflat că Viorica 
Mirculescu, din strada Eliade 
Rădulescu nr. 15, căreia i-ați 
dat și ei un apartament cu două

camere, închiriază cele 4 camere 
care i-au rămas disponibile la 
patru băieți cu cîte 150 de lei 
camera. In total — 600 lei pe 
lună. Iar ea plătește statului 
49,50 lei. Ce ziceți, frumoasă a- 
facere I...

Corespondenta noastră ne scrie 
că jumătate din cei trei ani de 
căsătorie i-a petrecut pe la ușile 
sfatului pentru audiențe la dv și 
la ceilalți conducători ai acestei 
instituții. Iuliana Teodorescu a- 
vea^ dreptul sa vină în audiență 

spuneți 
dreptul

și dv. aveți datoria să-i 
deschis dacă are sau nu 
la locuință.

GHEORGHE BONCU și PETR U CALIN: „De ce M nu ieșim 
cu o meserie la baza ?"

situațiiSigur, știm, sînt
cînd solicită locuință și oa
meni care au condiții mai 
bune, sau mai puțin bune, 
dar au. De la caz la caz, pe 
baza cercetării faptelor, 
Sfatul popular hotărăște 
cui trebuie să dea și cine 
mai trebuie amînat. Dar 
cînd sfatul popular hotă
răște ca în cazurile aminti
te mai sus, după ce unui 
cetățean îi promite de ani 
și ani „urgența ce con
cluzie se poate trage ? A- 
cest răspuns îl așteptăm și 
noi de Za 
popular 
iești...

dv. și de la Sfatul 
al regiunii Plo-

I. TEOHARIDE I 
I

Dolhăești, raionul Huși. Eu 
(GHEORGHE BONCU, 17 ani) am 
terminat opt clase, el (PETRU 
CĂLIN, 19 ani) de asemenea. 
In București am venit ta 20 au
gust, trimiși de la Forțele de 
muncă din Huși, aici, pe un șam- 
tîer (I.C.R.B. 3, la Fabrica de 
tricotaje „Crinul", unde se in
stalează un cazan pentru o cen
trală). Dar ne-au tras pe sfoară. 
La Huși, unul Răducanu, ne-a 
zis că pe șantier avem școală de 
calificare, că ieșim cu o meserie 
la bază, și cînd colo, nimic (la 
fel ne-a spus și cel care ne-a 
adus pînă la București, tov. Cu- 
din). Așa că, după ce-am luat 
lichidarea, am plecat de pe șan
tier. Nu ne temem nici de mun
că brută, nici de greutăți, doar 
să știm că ne așteaptă și alt
ceva. Să muncești însă numai

facem o situație, asta-i ! Și de 
muncit o să muncim cum tre
buie, că voinici sîntem, și-acasă, 
la țară, am muncit dintotdeauna, 
așa că nu ne lăsăm pe tîn- 
jeală...

(Altă paranteză: dacă cele 
mărturisite de tineri în dialo
gul de mai sus — e vorba de 
„păcăleala" ce li s-a tras de 
către cei de la Forțele de mun
că din Huși — se dovedesc a fi 
reale, credem că forurile în 
drept ar trebui să ia măsuri 
împotriva acelora care folosesc 
asemenea întristătoare tertipuri 
în raporturile lor cu tinerii care 
sînt în căutarea unei calificări. 
Relațiile cu aceștia trebuie să 
fie demne, hotărîte, în orice caz 
absolut corecte !).

(Urmarea anchetei într-un 
număr viitor)

Editorial: Dinamismul econo
miei noastre naționale ; Constan
tin Lăzărescu : Evoluția lumii 
contemporane și principiile rela
țiilor internaționale

Dezbateri cu privire la dezvol
tarea învățămîntului 
Costin D. Nenițescu : Orientări 
noi în evoluția școlii superioare 
românești ; Gheorghe I. loniță : 
Istoricul — om de vastă cultură.

superior :

Sociologie : Haralambie Ene i 
Cercetări asupra raportului din, 
tre democrația cooperatistă și 
rezultatele economice ale coope
rativelor agricole.

Gpinii: Teodor Brateș : Știin
ța „m say „alături" de sfera 
productivă ? ; Gheorghe Anghel: 
Premise ale perfecționării siste
mului cointeresării materiale a 
salariaților industriali.

Probleme de cultură și artă: 
Petru Comarnescu : Marele re
pertoriu și valorificarea forțelor 
actoricești; Aurora Chioreanu» 
Radu Sommer : „Memoria cul
turală".

Documentar : Nivelul de trai 
în România ; Programul politic 
al Frontului Național de Elibe* 
rare din Vietnamul de sud.
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Dacă oj 5 critic literar, aș 
evita să scriu despre ultima 
carte a lui Fănuș Neagu pen
tru că as avea teama de a nu 
greși. De altfel, cind dau 
de un scriitor ca Fănuș Nea
gu. care scrie foarte frumos 
și nu se poate să nu-ți placă, 
cei mai muiți dintre critici șo
văie. De aceea, despre Fănuș 
Neagu. mai ales la etapa actu
ală, cei care cs. sanse de a 
spune ceva cit mai aproape 
de adevăr sin: scriitori, dacă 
vor ji dacă se despreswează 
de o invidie pină la nn punct 
normală. Critica se exprimă 
’K» si «teori sudtim despic 
autorii finiși si cu toate că 
ambiția lor er.e de a intui au
tori si opere se tem totuși, 
adesea, de w risc prea mare. 
Am fO»d tș> amendează ei 
roșiși uăecățuc cere ti se par 
cit de dl extremiste.

£ curios că tocmai roltmul 
ccre-î dezx>fine pe Fcmkf .Vea- 
a* cel md bine pe drumul 
unei estetici proprii, cw o țin
tă mai generoase, « pare că 
e mdecta cu o ușoară indoia- 

• .'ă .Vf se pare a fi la mijloc o 
nernteleoere. n a volumului 
ci a seria oruhri Fănns Neagu 
e așteptat de multă vreme să 
debuteze in roman, chiar el a 
întreținut ca inconsecventă

candoare această așteptare și 
unii s-au plictisit probabil că 
autorul nu le-a satisfăcut do
rința. Autorul insă s-a jucat 
pină acum pentru simplul mo
tiv că nu putea să o satisfacă. 
Sintern obișnuiți să urmărim 
doar activitatea editorială a 
unui autor (pentru că numai

care am putea-o considera mai 
slabă decît celelalte ale acelu
iași autor, ne poate da o mă
sură a temperaturii la care 
autorul respectiv a ajuns să-și 
topească elementele. Abia a- 
cum, după Vară buimacă, Fă- 
nuș Neagu se poate încumeta 
cu dezinvoltură să scrie ro-

lum unitar. E un tribut Indis
pensabil pentru întreprinderea 
marilor construcții. Ștefan 
Bănulescu, de pildă, întărește 
observația, prin excepție, 
Iarna bărbaților fiind uvertu
ra unor romane care cu sigu
ranță vor urma. In ceea ce 
îl privește pe Fănuș Neagu,

TREAPTA
DECANTĂRII )

aceasta ne este in putință) si 
neglijăm creșterile care se pe
trec î'n forul interior al artis
tului. Le evidențiem și pe a- 
cestea insă :ot după opere și 
deci putem aricind greși pen
tru că, din mai multe motive, 
de o sincronizare perfectă nu 
poate fi vorba. O carte, pe

Gh. Suciu

mane. S-a observat că cei care 
nu au debutat din capul locu
lui cu roman fac un travaliu 
mai îndelungat cu povestiri și 
nuvele pină cind dau un vo-

prin Vară buimacă a atins a- 
cest stadiu interior necesar. 
Cartea e o calitate nouă și 
din acest punct de vedere ea 
trebuie să primească elogiile 
care i se cuvin. Volumele an
terioare ale autorului, înglo- 
bind piese, unele de adevărată 
virtuozitate, nu aveau totuși

Aveți reputația unei actrițe 
lucide și inteligente. Pot 
deci să încep interviul cu 

dv. cu o întrebare poate mai 
puțin obișnuită pentru debutul 
unui interviu I Cum arată o 
vedetă ?

— Nu știu, n-am întîlnit încă 
nici una.

— Totuși ati participat la 
două festivaluri internaționale...

— La trei ' Și — vă rog să 
notați — de teatru. Dar la cele 
două ediții ale Festivalului de 
Ia Zagreb, ca și la Wroclaw, nu 
am văzut vedete, ci doar ac
trițe foarte, foarte bune. Actri
țe, ca suedeza care a cîștigat 
anul trecut premiul de inter
pretare la Zagreb, pentru care 
teatrul era cu adevărat o pro
fesiune, o dragoste, in orice caz 
un lucru care se face cu imensă 
seriozitate și cu un la fel de 
imens efort. Același lucru vi-1 
pot spune și despre actorii tea
trului lui Grotowski, actori de 
reputație mondială, pe care 
i-am văzut la Wroclaw ; actori 
perfecți, fără îndoială, dar, 
doamne, cită muncă și cîtă dă-

— De o cu totul altă factură. 
Andrei Șerban. care a realizat 
aceste spectacole, cred că se a- 
lătură acelor regizori (Ciulei. 
Penciulescu, Pintilie etc) care 
vor realiza o masivă atragere 
a publicului spre sălile de spec
tacol. Dar despre concepția lui 
asupra artei spectacolului este 
mai bine să stați de vorbă eu 
el. Eu vă pot oferi doar nn z~- 
gument semnificativ. La Zagreb, 
anul trecut, spectacolul eu ..Nu 
sint turnul Eiffel" a obținut nu 
numai Marele Premiu, acordat 
de juriu, ci și ..Premiul pentru 
spectacolul cel mai apropiat de 
public*4.

— După Zagreb și Wroclaw, 
după scena ,.Casandrei“ din 
București, cu ce sentimente vă 
duceți la Iași, ur.de știu că veți 
juca în această stagiune ?

— Nici nu vă dați seama cu 
cit de bune sentimente. Este 
paradoxal, dar cu toate că am 
participat la trei festivaluri in
ternaționale, habar n-am cum 
se comportă — văzută de pe 
scenă — o sală obișnuită, cu 
un public obișnuit, care să nu 
fie format în majoritate numai

GRIGORE HAGIU

INTERVIUL
NOSTRU

ruire ascunde această perfecți
une, greu v-aș putea povesti in
tr-un interviu.

— Credeți că o vedetă este 
lansată în primul rînd de cine
matograf ?

— Vă repet, nu știu ce în
seamnă exact „vedetă**. Dacă 
vedetă este și Jeanne Moreau, 
atunci — evident — cinemato
graful lansează vedetele. Dacă 
însă vedetă este Ursula 
Andress, sau Roger Moore 
(acesta mi se pare că e lansat 
de televiziune), atunci mi se 
pare că nu cinematograful lan
sează vedetele, _ ci un anume 
public generos pînă la clemență 
în erarhizarea valorilor, în rîn- 
durile căruia comoditatea re
duce preferințele estetice la 
programele de la televiziune.

— Oare, într-adevăr, în zilele 
noastre lumea se duce mai pu
țin la teatru decît altădată ? Și 
dacă este adevărat, publicul 
sau teatrul sînt vinovate de a- 
ceastă. să-i zicem, răceală ?

— Că este o realitate scăde
rea numărului de spectatori, a- 
cesta este un fapt confirmat de 
orice statistică. Dar este la fel 
de adevărat că în această luptă, 
care este de fapt vitală, teatrul 
a pierdut cîteva puncte pre
țioase, mulțumindu-se să fie 
ceea ce a fost înainte. Mă refer 
mai ales Ia spectacol și la regia 
lui. Unui om care calculează 
distantele de mii kilometri în 
ore de zbor, nu-i mai poți pre
zenta vodeviluri în maniera de 
acum 40 de ani. Rutina, como
ditatea, lipsa de idei, lipsa de 
îndrăzneală, iată ce îndepărtea
ză teatrul de spectatorul con
temporan. Unui om de știință 
nu i s-ar admite pentru nimic 
în lume aceste „atribute4*. De 
ce atunci în artă sînt uneori 
îngăduite ?

— Spectacolele în care ați ju
cat pe scenele internaționale 
grâu de altă factură decît cele 
pe care le incriminați ?

din critici sau colegi. Mai e 
ceva. Pînă aeum nn am jucat 
decît in regia Ini Andrei Șer
ban. Or. vreau să mă verific, 
să văd ce sînt în stare și in alte 
formule de echipă, in alte sti
luri regizorale.

— Ați vrea să juca ți și în 
film?

— Foarte mult. Îmi place să 
fiu firească, naturală, obișnaită 
dacă vreți, ori aceste caracteris
tici de joc cred că se potrivesc 
în primul rind filmnlni. Din 
păcate, regizorii noștri de film 
nu prea merg prin teatrele din 
provincie. Totuși, această even
tualitate mă sperie deocamdată, 
mai puțin. V-am explicat, vreau 
să joc, vreau să știu — ca s-o 
citez pe Ecaterina Oproiu — 
„cit sînt de departe de șoseaua 
națională*4.

VERA LUNGU

P.S. Cornelia Hâncu a ab
solvit anul acesta Institutul 
de artă teatrală și cinema
tografică „I. L. Caragiale44. 
In timpul facultății a făcut 
parte din echipa de studenți 
români, condusă de Andrei 
Șerban, care a cîștigat am
bele ediții ale Festivalului 
Internațional de teatru stu
dențesc de la Zagreb și a 
participat la Festivalul fes
tivalurilor de la Wroclaw 
(festival necompetitiv) cu 
„Nu sînt turnul Eiffel44. Tea
trul Național din Iași către 
care Cornelia Hâncu se în
dreaptă — după cum afirmă 
răspunsul la interviul de 
față — cu încredere, va avea 
posibilitatea să găsească răs
punsurile cele mai potrivite 
acestui sentiment. Cum, de 
altfel, va trebui să se pro
cedeze în toate teatrele unde 
absolvenții ultimei promoții 
își încep adevărata carieră 
actoricească ori regizorala.

BOGATĂ RĂDĂCINĂ
Ce vrei, ce poți și toate posibilele verbe 
in care miezul vieții flămind mereu se știe, 
aceasta este țara adeverită ție, 
din care-adună fruntea scăpărătoare jerbe.

Adine trăită-n tine și dincolo de tine, 
își mistuie prezentul din vasta îmbinare, 
din tot ce-i viu iși face prilej pentru mișcare, 
destinu-și adîncește in mina care-o ține.

Aceasta este țara pe culme așezată, 
cu vuietul de steaguri prin singe înrudită, 
din zare pină-n zare ea poate fi privită, 
inalt in cer deschisă, de cer cutreerată

Dar din adtncuri țara. — bogată rădăcină, 
cu mii de fire calde — ne-aprinde ochiul mintii, 
istoria se-asează in rind cu toți părințu. 
se face pină-n țărmul de dincolo lumină.

Si nici-un gest nu-i singur, nu-i singură o clipă, 
rostit de mult, cuvintul. nu-și va găsi apusul, 
prin spații și prin veacuri ii sintem noi auzul, 
la cel mai fin cutremur, de aer. sastă-aripâ.

RAZA DE VEGHE
Desăsirșiod lumina, adeverind-o-n tine, 
pe cimpuri zi si noapte cutreeră-nsotit 
de ciotul ce adie in ierburi liniștii, 
cufundă te in lanul adincwrilor line.

Cum se Incareă-n sine de cer nemărginita! 
și fure loc euforii de galben irizat.
Mă soarele in spice mai ferm si uderărat 
cind dincolo de soare il dace asfintiruL

Si orice fruct e-o sferă in taină împlinită, 
din centrul ei o rază lungită-n c-mp stelar, 
atinge-aproape punctul, pe care tot mai rar 
Și-I mată infinitul, ea fortă-neetinită.

$i merele de aur așteaptă in grădină, 
oricit de bun e somnul și visul de frumos, 
să nu-ti incline fruntea, molatecă in jo*. 
o sprijini intr-o rază fierbinte de lumină.

în zori inchină țârii aceste mere coapte 
pe aurul tipsiei străvechii Closti cu pui. 
mai sint destule fapte, și pomi mai sint destui, 
să nu-ți pierzi niciodată, zadarnică, vre-o noapte.

PE CIMPURI 
DUNĂRENE

Să cumpănim luminii întinderea și plinul 
in suflete și lucruri mai drept neîncetat, 
in boabe să se-aleagă doar aurul curat, 
pe dunărene cimpuri ne împlinim destinul.

Acolo unde țara făptura-și modelează, 
să lege laolaltă trecut și viitor, 
deschidem orice poartă și zare mai ușor, 
cu mina înstelată și-aprinsă-n chip de rază.

Să ne-nțelegi întreaga, statornică putere, 
privește cum se-ncheagă beton, și fier, și lemn, 
durate împreună la hofărîtul semn, 
priveliștea-ntregind-o pe hărți de șantiere.

Se-nalță-atît de repezi în aerul fierbinte, 
oțelării, baraje, cu bustul statuar, 
îneît pe orizonturi, o clipă încă, par 
cu totul nedesprinse din gînduri și din minte.

Tot ce-am clădit în lume vigoarea își arată, 
plantăm în urma noastră mari pietre de hotar, 
să ne găsească veacul mai repede, mai clar, 
și drumul să nu-și fringă săgeata niciodată.

acea unitate superioară care 
să-l poată îndrepta spre con
strucții ample și faptul că 
autorul nu a riscat pină acum 
așa ceva ni-l arată conștient 
de propria sa dezvoltare. 
Pină acum, Fănuș Neagu pu
tea să reia piesele de la vo
lum la volum, ele trăiau fie
care în sine, autorul le putea 
înșira ca pe mărgele, firul 
însă care le lega nu avea me
nirea unei optici. Iată că-n 
Vară buimacă nu a mai re
luat nimic din sumarul cărți? 
lor anterioare, pentru că — 
folosind expresia unui mare 
prozator — aici Fănuș Neagu 
are o temă a povestitorului, 
ea a adunat și ordonat bucăți
le și prin aceasta le-a dat o 
unitate, dincolo chiar de o 
gradație. Personaje cu identi
tăți diferite sînt surprinse la 
același gest nebulos de accep
tare a situațiilor critice în care 
se află, fără putința de a în
treprinde ceva pentru o eva
ziune care se impune. In nu
vele nici nu pot să facă ceva, 
romanul — posibilitatea gene
roasă de elucidare și finali
zare — devine deci iminent. 
Fănuș Neagu este la ora ac
tuală pregătit din toate punc
tele de vedere (gcuta lui forță 
de a crea atmosferă! etc.) și 
s-a îndreptat singur, după de
cantări și șovăieli, la linia 
startului. Acum nu mai poate 
face altceva nimic decît să-l 
ia. Privindu-i ultima carte din 
perspectiva iminentei treceri 
la roman cineva ar putea cre
de că facem prin aceasta un 
gest de evitare a conținutului 
propriu-zis. Nu, pentru că vo
lumul sub acest unghi e defi
citar. Vară buimacă este o 
carte prin excelență scrisă de 
Fănuș Neagu nu pentru noi, 
ci pentru sine. Artiștii au a- 
cest drept și sînt chiar datori 
s-o facă, iar noi, cititorul, dacă 
dorim o rîvnită calitate nouă, 
să așteptăm 1

Piesele din Vară buimacă — 
afară de Acasă, oare, așa cum 
s-a spus, atinge capodopera — 
pot conține exagerări în pla
nul artistic etc. și starea lor de 
magmă dinamică potrivnică 
totuși tiparului nuvelistic prin 
sugestia unor ample destine 
mi se pare în acord deplin cu 
observațiile de mai sus. A- 
proape niciodată capitolele u- 
nui roman nu trăiesc în sine. 
Dacă ar fi fost toate nuvelele 
de calitatea celei numite mai 
sus am fi avut de a face cu 
un volum excelent de nuvele 
și atit. Așa cum este însă 
lasă să se întrevadă o largă 
posibilitate. Asta și pentru 
faptul că Fănuș Neagu, care a 
avut pînă acum mult de furcă 
cu o calitate, la care alții as
piră și care la el prisosea, 
spontaneitatea, a ajuns prin 
Vară buimacă, dacă nu s-o 
supună total la dominația u- 
nei ordini, să fie conștient de 
pericolul ei.

♦ Fănuș Neagu : VARA BUI
MACA.

GHEORGHE PITUȚ

SOARELE
La pâmint!
Popoarele să cadă la pămint! 
Răsare vesnieul Dator.
Ce greu destin
să luminezi de-apururi 
chiar dacă moartea 
ti-*r ieși in cale 
eu toate nopțile din Vnirers.
Si dtă deznădejde-n firea lui 
de-a na putea nicicind trăi 
ea intunerieul in față 
ca doi dușmani cinstiți in sinea lor. 
In Soare contradicția e-ntreagâ 
Îngeri curați împreunați eu bestii 
trăiesc in el 
cu o egală ură 
iar peste graba noastră muritoare 
Strălucirea 
nu uita niciodată să răsară

MESTEACĂNUL
ARBORELE-MAMĂ

Ca un preot înalt
printre fagi 
l-am văzut 
cum cernea luminile soarelui 
singur.
La umbra lui
morocănoși
se înălțau încet gorunii 
ca o pedeapsă viitoare. 
Tîrziu, bătrîn 
cu mantia lui albă 
s-a arătat 
în poarta iernii 
plin de putregai — 
doar propria-i cămașă-1 susținea, 
apoi cu-n trosnet răgușit 
s-a răsturnat pe spate 
obosit
de umbrele copiilor 
care-i furau lumina.

Vernisaj la 3 expoziții
CRAIOVA (de la corespondent 

tul nostru).
Iubitorii de artă din Craiova 

au avut in ultimul timp satis
facția a trei întilniri cu frumosul, 
în sălile Muzeului de artă, picto
rul Dumitru Ghiață, artist al po
porului, își expune 57 de tablouri 
în ulei pe pînză și carton.

Theodora Kițulescu și-a în
scris numele pe afișul expoziției 
personale de ceramică. în portre
te, statui, vase din lut,, artista 
îmbină arta milenară a țăranu
lui ceramist cu o viziune mo
dernă.

A treia expoziție aparține de
butantului Sopov Cole Nicos, 
tînăr profesor de sculptură la Li
ceul de artă plastică din Craio
va, deschisă în sala galeriilor de 
artă.

M. D.

DACĂ N-AS SCRIE 
f j i i v -

Dacă n-aș scrie eu
■ silit
’ de vocile din mine
I m-aș spinzura

de primul pom
1 din cale.

Cum minte învelișul meu
| și fața
| că sînt un adăpost
. de liniști,
■ pe care le doresc
j dar nu-s —
I atit de mari
! să se audă ceața lumii
i cum intră în pămînt.

Mă-nchipui stins demult
și pe atîta alb
zăresc o pată neagră
stăruind
ca semn c-am fost,
că trebuia să fiu.

ȘTEFAN RADOF

VORONEȚ
La minăstiri in nord,
Cu arborele lui „Teseu"
Și facerea acestui pămînt.

I Sfinții părinți
i Au lăsat slujbele

Și au ieșit din zidiri.

i Au ieșit voevozii
; Cu doamnele lor,
l Din veacuri;
I
I Cu lumina, cu cerul,
i Cu aburul lor de culori
! Și iară și iară se minunează,

' De ce au mai făcut
Brațele acestui norod.

ur.de
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fotbal aflați, la ceas tirziu de noapte, 
în criză de adjective și metafore

Gol ” imparabil.
Dinamo București «= echipa din Șoseaua 

itefan cel Mare.
Ratat = a) de puțin b) copilărește.
înaintașii în fața porții adverse = a) s-au 

îstîcit b) s-au bîlbîit.
Mijlocașii = motoarele echipei ; acestea fie 

ă funcționează din plin, fie se sting.
Atacul = a) a asaltat poarta b) de o ine- 

icacitate exasperantă
I au întrecut “ confortabil.
Presiune = puternică (dacă nu chiar cres- 

îndă).
Net superioară echipa (ardă = a luat me

iul pe cont propriu.
Rapid =* echipa din Giulești.
CSMS = echipa de la poalele Copoulul1
Motiv de ofsaid — imaginar.
Gol anulat — perfect valabil.
Mare ocazie == ratată’
Suporterii “ înflăcărați.
Portarul =• intervine.
Agilitatea portarului = de panteră. 
Inspirația portarului = de zile meri. 
Publicul din tribune— majoritatea are o 
itudine sportivă, dar minoritatea s-a com- 
>rtat huliganic.
Victoria : a) e asigurată b) uneori

i află la un pas de...
Greșelile = copilărești.
Pasele bune ” cu adresă.
Fault = grosolan.
Meci nul “echipele și-au împărțit
le.
Start în campionat = a) bun b) slab
ițător.
Reputația echipei = știrbită.
Zi — bună sau rea.
Și-a dominat adversarul = categorie sau 
pios.
Clasamentul =■ a suferit modificări miei seu 
ari (niciodată mijlocii).
Terenul udat de ploaie — favorizează echi- 
le cu jucători tehnici.
Scorul final = a) a fost pecetluit
itut fi și mai mare.
Lovitura de la 11 metri a foet
ită “impecabil.
Jucătorii au făcut — o mare risipă

Apărarea a fost = a) la post b) impenetra
bilă. Sau : c) fragilă ® o jucărie pentru ata
cul advers.

întrecerea = a) echilibrată b) Viu disputată, 
învinsă pentru a treia oară consecutiv — 

echipa nu reușește să iasă din impasul în 
care se află...

.. Se află = a' de ’.a începutul returului 
b) de-un an c) de-ua deceniu.

9 Metoda e lear.e extensibili tuturor 
forms Pilor din campionat prin adăuga
rea lecuhd de baștină. cartierului sau 
instituție: după cuvintele ..echipa din..." 

t) Parale! eu două sau trei .jnari oca
zii’ fiecare meci cuprinde obligatoriu o 
ocazie si mai mare care poartă numele 
de rea mai mare ocazie

Bine. măi Viorel chiar din prima lună lecții 
așa de grele ? ? Profesorii nu se gîndesc pu
țin și la noi, părinții ?.M

Desen de C. TABACU

multă vreme mă bate 
gîndul să deschid un birou de 
audiențe. Nu unul unde să se 
poarte numai discuții, ci unul 
cu rezolvări operative. Am în
cercat acasă la mine, dar în 
două zile mi-am terminat toate 
rudele, de la fașă pînă la barbă 
albă, și am rămas fără clienți. 
în sfîrșit, am găsit rezolvarea. 
Am deschis un birou public care 
funcționează înte orele 0—24 
unde poate veni oricine și cu 
orice problemă. în nici un caz 
nu voi proceda ca vicepreședin
tele sfatului popular din orașul... 
(n-are importanță numele) care 
în 15 minute a „rezolvat" 10 ce
tățeni. Cum ?

Tovarășul avea oră de au
diență de la orele 16 la 17. A 
sosit la 16,45 și a început munca...

— Spuneți repede să le 
rîndul la toți ! „Bărbatul 
salariatul dv„ bea mult 
„Foarte unt din partea lui, 
tura dăunează sănătății. Să 
următorul. Vîrsta dv. 
ani“. „Care-i necazul ?“ 
copii". „Mulți înainte", 
copii nu mă ajută, 
rușine I Rîndul... 1“ „ _______
la „Aprozar" m-a apostrofat cu 
cuvîntul „lighioană". „Auzi, ne
cioplitul... să vină următorul"

„Eu sînt acela care a venit 
la dv. de vreo 18 ori în legă
tură cu casa" „Veniți peste 12 
luni. Rîndul!“

Tu ce mai vrei, măi, Spa-

vină 
meu,

vină
„80 de 
„Am 8 
„Care 

„Să le fie 
,Vînză torul

A fost un joc pentru eare -întreaga echipă 
srită laude.
Contraatacuri — extrem de periculoase.

Țî-am 
bureL.

— E și firesc. Țineți cont, e* de cind ați co
mandat mustul și pină l-am ados, a trecut 
ceva timp !

Desen de AL. CLENCIU

țiule Locativ r I „VI s-au apro
bat 4 camere că, vorba aia, acum 
sînteți... doi...". „Pînă la ora 20 
să am repartizarea, mobila trans
portată și telefonul instalat. La 
20 și un minut controlez I Să 
vină... adică nu, că e ora 17. 
Cei veniți, să vină... altădată".

Eu în nici un caz n-am să 
procedez așa. Dar ce să mai 
lungim vorba că e ora 0 și încep 
audiențele :

„Eu sînt primul și doresc..." 
„Vă rog luați loc. Nu, nu acolo,

stați în fotoliul meu, vă e mai 
comod. Și ce doriți de la mine ?“ 
„Vreau să fiu în pom“. „Dacă-i 
vorba de glume atunci să știți 
că în fotoliul meu sînteți ca și 
în pom“. „Nu, nu glumesc, vreau 
și eu să fiu în pom. Să vă spun 
ce mă necăjește : m-am dus în
tr-o zi la Mogoșoaia. Pe un afiș 
scria cu litere mari : „S-a deschis 
hanul cu prepeleac". De fapt 
e un mic Restaurant în pom. 
Dau să urc și ospătarul mă o-

prește. Ii spun că vreau și ap 
în pom. Nu se poate, îmi zice el 4 
e rezervat pentru tovarășul di« 
rector de la IPBSP5Y1; are 
aici o cumetrie. A doua zi era 
rezervat pentru același director. 
Și vreau și eu să fiu în pom".

„Rezolvăm imediat; vorbesc cu. 
directorul și-i spun să stea mîinf 
acasă și dv. o să fiți în pom. 
Așa, să facem numărul și Ala 
vă rog cu tovarășul director al 
IPBSP5Y1 Cum ? nu mai 
e ? A fost ridicat ? DaT ce, se 
îngrășase așa tare, nu se mai 
putea ridica și avea nevoie de 
ajutor ? Pentru ce ? Pentru 
BMBS ? Și ce mai e și asta ? 
Aaa... BĂGAT MÎNA ÎN BUZU
NARUL STATULUI ? Mersi. 
Am rezolvat I Tovarășul director 
e jos și „prepeleacul liber".

„...Vă rog, intrați dv, că sînteți 
cu fetița. Vai, ce drăguță e. Ia 
să-i dea ei nenea o ciocolată. 
Da, da, poți să te joci cu mingea 
în biroul meu... Spuneți, dv. ce 
doriți ?“ „Locuiesc în Bîrlad, pe 
strada Moldovei 18, și IGL-ul 
a aprobat să-mi repare casa. Re
parația e generală așa că în acest 
timp n-am unde sta".

„E mai greu, dar să ne gîn- 
dim. Am găsit. Eu am un a- 
partament. Dv. vă mutați acolo, 
iar eu dorm în bucătărie. Nu, 
s-ar putea să vă deranjez : dacă 
vreți să faceți un ceai la 12 
noaptea ? Mai bine dorm eu aici, 
la birou, am și mai mult spațiu"

Ce cumsecade sînteți dumnea
voastră. Tovară
șul președinte al 
Sfatului popular 
al orașului Bîr
lad mi-a spus că 
nu-1 interesează, 
ca pot să doim 
și în stradă". 
„Nu ați înțeles 
bine : și riînsul 
dacă ar fi fost 
în locul meu, la 
fel ar fi proce-

Audiențele 
continuă.

In grec și un ve- 
ian își lăudau 
Evul mediu glo- 
propriei națiuni, 

scul afirma că 
Grecia au ple- 

toți înțelepții și 
izofii. „Adevărat, 
punse veneția- 
, din cauza a- 
sta nu mai 
li nlciunul

★ 
in soldat nu 
fi primit în

ia lui Napoleon 
pricină că era 

3 tînăr. „E un 
set — recunoscu 
irul — dar îl co- 
:ez In fiecare

labela, 
extrem de mărunt 
la statură, că e 
înarmat cu o sabie 
uriașă, 
„Cine 
acestei 
nerele

gă- 
în

pu-
ar-

VASILE BARANGLUMA DE-A

lălăit în cap.
— l-adevărat, îi spuse drumețul și, mulțumiri- 

du-i, o luă la dreapta.

felul acesta. Sînt unii, de pildă, care-ți spun cu 
precizie care dintre peștii puși pe masă au sau 
n-au icre. Nu credeți P

— Cred, spuse drumețul.
— E bine că atunci cind nu știi ceva întrebi

I

I

I

i
ivizită la niște cunoscuți,

I
I Praful
I

Funda

O, dacă m-ați vedea dezlegată! se lauda funda,

Ilustrații de GH. SASARMAN

face 
tîrziu 
tine.

— Lenuțo. faci o gălăgie asur
zitoare !...

Ne jucăm, mamă: Gicâ 
pe tata cînd vine noaptea 
acasă, iar eu te imitam pe

Zăcea, întins pe iarbă, copacul doborît, nedes
părțit, pe cînd era în sus, de mulțimea păsări
lor de cîmpie batînd mereu din aripi, incit, co
pacul însuși păi use-un zburător.

Acum, in vîrful lui căzut, urcau zburînd 
lina lor. oile.bttr-o dimineață, visătorul 

țe mai tîrziu dedt iți
tmagmase că se va trezi ca 
sâ ajungă la timp în instituția 
de pre.ucrare a datelor sta
tistice in care lucra Prin ur
mare nu mai avu timp să-și 
bea ceaiul de anghinare (pen
tru suferința domniei sale de 
ficat) ți nu nun avui timp, 
dintr-o neglijență ooemă. nici 
să-ți încheie un șiret de la 
pantof încă somnambul, incâ 
ve jumătate aglomerat de vi
surile ți coțmarele de peste 
noapte, tocmai cind și-a dat 
seama că are țfretul descheiat 
calcă din goană umbra unui 
domn respectabil o» umbrelă, 
cu pălărie de catifea, ghete 
de porțelan, mustață in carouri 
și servietă ca o bombă ato
mică Domnul grav și masiv 
se scandaiiză Iți privi umbra 
Lipsea din ea, in dreptul umă
rului sting cit talpa ghetei cu 
șiretul dezlegat pe care o purta 
visătorul Făcu scandal, ii ce
ru socoteală pentru „încălca
re*1, îi atrase atenția că umbra 
domniei sale era

cotizația la zi in asociația co
lumbofililor. Vistătorul își ceru 
scuzele de rigoare, intimidat 
și plin de angoase pentru 
gestul său reprobabil. Domnul 
respectabil nu se declară sa
tisfăcut de scuzele visătoru
lui și îl dădu in judecată. Pre- 
‘indea că umbra lui este ea 
însăși o ființă vie și că prin 
urmare trebuie ocrotită! Da, 
dar umbrele nu știu să vor
bească, i se replică. Cu atit 
mai bine — își argumentă ple
doaria avocatului acuzării, nu 
odică al domnului respectabil 
S»nt discrete, malefice, subtile. 
Jurații stăteau strînși in jurill 
acuzatului care continua încă
pățînat să-și ceară scuze pen- 

impietatea comisă de a 
călca in picioare umbra mar
cantului personaj, dovedind că 
a făcut toate acestea neinten
ționat, dintr-o eroare evidentă 
de pieton jt că Argumentele 
lui au fost ascultate cu sobrie
tate. stenodactilograf iate, iar 
jurații, care aveau și ei um
brele lor, hotăriră să i se taie 
visătorului pidorul criminal, 
pentru a se putea completa 
astfel valoroasa umbră a acu
zatorului. Și cum logica visă
torului oddt de visător ar fi 
fost nu putea accepta această 
ri.rtu^nare a adevărului, jude
cata continuă din instanță în 
instanță, din recurs in recurs... 
Tulburat, neurastenizat. visă
torul calcă plin de revoltă 
umbrele juraților in picioare 
ți rise; rise de unul singur 
pe stradă, imaginindu-ți toate 
acer.ea după ce călcase intr-a- 
dtv&r fn picioare umbra unui 
eetdteen respectabil al orașu
lui ciudat In care se petrecea 

acțiunea.
Morala : Umbrele, m* rtnt 

ți ele niște *ttnte vH ?

— Lumea spune că-ți 
toate femeile, numai eu

— Taci, dragă. Dacă îmi 
toate, tu nu ești tot femeie ?...■

— Doamne, zise Eva într-o zi, 
și daca un pas greșit va trebui 
să tulbure căsnicia noastră, fereș- 

te-1 pe Adam... pasul acela să-1 fac 
mai bine eu I

frumusețea france
ză. „Doamnelor, re
plică celebrul com
pozitor, eu sînt mu
zician, nu mă pri
cep la pictură".

★
Celebrul matema

tician Charles 
Sturm era extrem 
de modest. Prin
tre nenumăratele 
servicii aduse știin
ței, Sturm e auto
rul unei teoreme 
care-i poartă nu
mele. Intr-o zi, cînd 
veni momentul s-o 
demonstreze elevi
lor săi și neș.tiind 
cum să facă spre a 
vorbi cît mai pu-

țin despre eh șopti 
roșind :

— Și acum, dom
nilor. am ajuns la 
teorema al cărui 
nume am onoarea 
să-l port.

★
La un bal. Na

poleon, care nu era 
prea îngăduitor cu 
femeile, se opri în 
fața unei contese 
cu reputație cam 
îndoielnică și o în
trebă cu glas tare :

— Ei, doamnă, 
tot așa mult vă 
plac bărbații 7

— Da, sire, răs
punse răzbunător 
contesa, dar numai 
cînd sînt politicoși.

exclamă : 
i-a atîrnat 
săbii, pe gi- 
meu 7“

★
Aflînd că un me

dic vestit a pără
sit religia catolică 
reformată, Henric 
al IV-lea îi spuse 
ducelui de Sully t 
„Cu siguranță că 
religia e grav bol
navă, dâcă o aban
donează 
cii...“.

membră cu

D 0
★

icero, vftzîndu-1 
ginerele său Do-

★ 
parizience 

și extrem
Două 

elegante 
de fardate îl între
bară pe Rossini ce 
părere are despre

și medi-

Și-a ...pătat obrazul Arc papagal
Desene de AL. CLENCIU

Autorul (povestind unui prie
ten) :

— Noua mea dramă e gata. 
Aș vrea însă ceva catastrofal la 

sfîrșit. Prietenul — Foarte sim
plu : reprezint-o, restul vine de 
la sine.

Șeful (mustrîndu-și subalter
nul) :

— Dacă te-ai prostit și nu 
mai ești în stare să ții minte ce 
ți se spune, fă ca mine ; notea- 
ză-ți pe hîrtie !

în vizită Ia niște cunoscuți, 
Mitică aduce vorba despre căsă
torie. Amfitrionul, neputind să-și 
aducă aminte de un cuvin t, îi 
roagă pe Mitica să-l scoată din 
încurcătură :

— Mă rog. cînd te-nsori cu o 
femeie. e monogamie. Cînd 
te-nsori cu două, e bigamie. Dar 
cînd te-nsori cu trei, cum nai- 
ba-i zice, nene ?

— Trigonometrie, domnule I
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pădurea de blocuri din 
ul nostru provincial există 
igă blocurile cu 8, 6, 4 
și unul cu 3. Acest bloc 

t repartizat, încă înainte 
Intra în finisare, coopera- 
mde lucrez și eu. Coope- 
se cheamă „Șuruburi cu 

e stingă".
tru că eu sînt omul care 
întotdeauna pe listele de 
ițiere, premiere și chiar 
tre la poziția nr. 1 (pe 

să n-avem vorbe, sînt 
inovator), am apărut și 

ta spațiului locativ drept 
care am primit aparta- 

il de la etajul trei. Deci 
bloc cu trei etaje a fost 
at cu salariații cooperati- 
sastre. La etajul trei eu, 
orul, Ia etajul doi, preșe- 
8 cooperativei, iar la unu, 
îilul șef.
ru că pe mine m-ați cu- 

din descrierea de mai 
îă simt obligat să spun 
cuvinte și despre ceilalți 

tari ai blocului cu trei 
La doi, cum am mai spus, 
eședintele. Președintele 
n om foarte capabil, bun 
zator, bun conducător,

INOVATORI»
tînăr, frumos, căsătorit, fără 
copii (soția e ingineră și ea), 
secretara în ajunul fiecărui 16 
aprilie ne amintește că pe 17 
tovarășul președinte sărbăto
rește aniversarea și să nu uităm 
de flori.

La etajul unu, care va să zică, 
locuiește contabilul șef. Om 
sobru, poartă ochelari, cărare 
la mijloc, ține cu U.T.A., și cind 
e chemat la București cu veri
ficarea balanțelor, ori mai știu 
eu cu ce, nu se duce la cuplajele 
fotbalistice, ci se întoarce cu 
primul tren, chiar în ziua în 
care a terminat treburile. în 
cazul cînd are tren abia a doua 
zi, în seara respectivă merge 
la concert. Dacă nu “
bilete, în nici un caz 
la Estradă. își petrece 
camera hotelului unde 
niște sublinieri în acte.

găsește 
nu intră 
seara în 
mai face

răscruce drumețul se opri și, privind cerul,

de NICUȚÂ TANASE
Acum, cunoscînd locatarii, să 

trecem la drama blocului nos
tru. Fiind tînăr și om de viață, 
președintele nostru de două, 
maxim trei ori pe săptămînă 
dă în locuința lui un fel de 
„ceai" la care participă toți pre
ședinții cooperativelor din oră
șelul nostru și vicepreședinții.

O săptămînă, sau chiar două 
de la mutarea în bloc nu m-a 
deranjat zgomotul care se auzea 
de jos în sus. Sînt tineri, mi-am 
zis. Lasă-i să se distreze. Cam 
în a patra săptămînă, dacă nu 
a cincea, am început să fac din 
povestea asta o problemă. I-am 
atras de cîteva ori atenția tova
rășului președinte dar fără nici 
un rezultat. Inovator cum sînt, 
mi-a venit o idee genială. Am 
scos parchetul din toate came-

DE LA
ETAJUL III

rele apartamentului meu, am 
făcut o instalație pe bază de 
magnetofon, radio șl niște cio
cănele, care, cu o singură intro
ducere în priză a unui ștecher, 
dădea impresia celor de sub 
apartamentul meu că la mine 
în casă dansează întreaga echipă 
de dansuri de la Teatrul de 
estradă „Constantin Tănase". 
Puneam instalația în funcție în 
nopțile * — - -
telui.

— Ce 
neata 7 
dintele _______ ______ _____
întîmplător, în atelier.

— Ne distrăm și noi, tova
rășe președinte.

Atît. Nici el nu îndrăznea să 
mă critice pentru că nici eu 
nu-i mai spuneam nimic. Totuși

de odihnă ale președin-

se petrece la dum- 
-* m-a întrebat preșe- 
cînd m-a întîlnit, nu

într-o bună zi a venit la mine 
cu o propunere :

— Ce-ai zice H te muți la 
etajul I 7

— Eu accept eu 
nu știu dacă va 
contabilul șef.

— Am discutat
Pot pune mina _ ___ _____

mănușă de azbest, că acest con
tabil șef nu se trage din mai
muță cum ne tragem noi toți 
ăștia, ci din iepure. Am ajuns 
la concluzia asta pentru că e 
tare fricos. Știți cum arăta 
apartamentul lui nou-nouț ? Ca 
după un cutremur de gradul 9. 
Și n-a scos nici o vorbă. Toată 
tencuiala de pe toate zidurile 
căzută, de ce ? Musafirii pre
ședintelui uitau robinetele des
chise. Uitau robinetele deschise 
și președintele și soția lui, și 
apa se scurgea în apartamentul 
de dedesubt. După ce m-am

plăcare. dar 
fi de acord

mutat l-am invitat pe tovarășul 
președinte să-i arăt situația. Și 
tovarășul președinte a luat mă
suri. Pe listele de evidențiere, 
de premiere, de la poziția unu, 
am trecut la poziția 62. Noua 
tencuială din noul apartament 
a început să cadă din nou după 
reparația pe care am făcut-o. 
Ce să fac ? Ați uitat că sînt 
inovator 7 Am cerut cîteva zile 
din concediul meu legal de 
odihnă pe anul în curs, și am 
mai făcut o inovație. Pe baza 
unei pompe centrifuge și a unei 
instalații mascată între tencuială 
și cărămidă am început să pom
pez apă în apartamentul tova
rășului președinte.

Dintr-o greșeală de calcul însă 
am băgat o presiune prea mare 
ceea ce a făcut să țîșnească apa 
și în apartamentul de deasupra 
președintelui. Ba a început, cum 
este și normal, să cadă și ten
cuiala exterioară a blocului. S-a 
făcut o anchetă. Vinovat ? Loca
tarul de la parter, usca rufele 
în pod și nu le storcea bine 
înainte de a le întinde pe frîn- 
ghie.

Și lucrările de reparare a 
blocului începură chiar a doua 
zi...

.*■W. V.W.W.%

La 1 ___r„._ _
îl întrebă pe omul de lingă fintină docă ar putea 
să-i spună care-i Vrsa Mare...

Ia — Desigur, domnule, îi răspunse omul de lingă 
ftnțină, cu toate că nu Jînt din partea locului. 
Mă descurc insă prin comparație fiindcă totdeau- 

| na Ursa Mare este mai mare decit Ursa Mică. 
Am cuonscut multi oameni care procedează

Ipe altul, își aprinse omul de lingă ftntînă luleaua.
Asta o fac și eu adesea, nici nu știu ce are ce-

Ia din panoplie, spuse generalul, arma care-o 
crezi mai nimerită, dar poți să nici n-o iei. Cicloa
nele dacă stai să judeci, le-nfrunți numai c-o 
ață pe care o înnozi; ele vor scoate munți din 
rădăcini dar ața n-o vor dezlega ; cu praful însă 
nu te măsura. Praful este peste tot, ca umbră a 
mișcării și nu te supăra că-ți spune deschis: tu 
însuți îl stîrnești

T 
O 
N Iu, aaca m-ați veaea dezlegată! se 

sărind printre fluturi, și se desfăcu. 
Și nu mai era fundă.



Plecarea unei delegații a C.C. al P.C.R. 
in Danemarca

Vineri dimineața a plecat la 
Copenhaga o delegație a Corni- 
teiului Central al Partidului Co- 
munis t Român, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Danemarca, va 
face o vizită în această țară.

Delegația este formată din to
varășii Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C, al P.C.R., Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretai al C. C. al 
P.C.R., și Nicu Bujor, șef de oec-

tor la Secția internațională a 
C.C. al P.C.R.

La aeroport, delegația a fost 
salutată de tovarășii Vasile Vîlcu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., Manea Mă- 
nescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
Nicolae Guină, Simion Bughioi 
și Ion Teoreanu, șefi de secție 
la C.C. al P.C.R., activiști de 
partid.

(Agerprei)

AL IV-lea CONCURS 
Șl FESTIVAL INTERNATIONAL 

„GEORGE
(Urmare din pag. I)

Indiferent de rezultatele pe 
tare le vor fi dobindit acum, 
cariera le va procura satisfac
ții cu singura condiție de a 
avea permanent in inimă și-n 
cuget exemplul vieții lui Geor
ge Enescu împletită din muncă, 
cinste, altruism, modestie, din 
aspirație și efort continuu că
tre perfecțiune".

Cu aceste cuvinte, Președin
tele Comitetului de organizare 
a celui de-al IV-lea Concurs 
și Festival Internațional 
„George Enescu" declara ieri 
seara închisă noua ediție a 
marii sărbători a muzicii ro
mânești care a făcut din 
București, timp de aproape trei 
săptămâni o capitală a artei 
contemporane.

In aplauzele asistenței, pro
fesorii Florica Muzicescu, 
Gheorghe Dumitrescu ți Victor 
Giuleanu au înmânat premiați- 
lor înaltele distincții dobindi- 
te in pasionanta competiție ar
tistică bucureșteană de cei mai 
buni dintre tinerii care s-au a- 
dunat la București să se în
treacă in numele marilor idei 
ale artei enesciene.

In încheierea adunării fes
tive, concertul laureaților a 
conturat cîteva din valorile 
interpretative lansate de cea 
de-a 14-a ediție a concursuri
lor enesciene.

Mariana Sîrbu, <n prima par-, 
te a Sonatei a Il-a pentru vioa- 

hrd și pian de Enescu, Nina 
Toteva, intr-un lied enescUtn 
și intr-o arie de Puccini, Sam
vel Altmian în prima parte a 
concertului tn re minor de 
Brahms, Cristina Orttz intr-o 
piesă de Villa Lobos, Zinovie 
Vinnikov tn prima parte a 
concertului lui Gaaikovski, Jo
seph Alfidi intr-un studiu de 
Liszt, Viorica Cortez-Guguia- 
nu Intr-un lied de Enescu, 
Mahe Rogi Pascal intr-un stu
diu de Debussy și Radu Lupu 
in prima parte din „Imperia
lul" beethovenian au dovedii 
muzicalitatea, pătrunderea, 
tehnica unor remarcabile ta
lente cărora le sînt cu sigu
ranță deschise drumuri largi 
spre sălile de concert ale lumii.

ENESCU"

1
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INFORMAȚII
In urma tratativelor purtate le 

București la Ministerul Comerțu
lui Exterior a fost semnat pro- 

K tocolul privind schimburile de 
^mărfuri între Republica Socia

listă România și Anglia pe anul 
1967-1968.

Protocolul constituie o bază 
pen tiu lărgirea în continuare a 
schimburilor de mărfuri dintre 
cele două țări.

★
Vineri a fost semnat la Bucu

rești, un acord româno-belgian 
cu privire la transportul rutier 
de mărfuri, efectuat cu vehicule 
comerciale.

Din partea română acordul a 
fost semnat de Pavel Ștefan, ad
junct al ministrului transporturi
lor auto, navale și aeriene, iar din 
partea belgiană de Honore Cam- 
Dier, ambasadorul Belgiei Îs 
București.

(Agerpres)

UN NOU CONCURS DE ADMITERE
IN

A. CURSURI DE ZI
1. ÎNVAȚAMÎNTUL 

PERIOR TEHNIC : construcții 
civile, industriale și agricole — 
Facultatea Construcții — 
București ;

— Construcții și instalații 
hidrotehnice — Facultatea 
Hidrotehnică Iași;

— Hidrotehnică agricolă — 
facultățile de hidrotehnică 
Iași și București și Facultatea 
de construcții Timișoara ;

— Drumuri și poduri — Fa
cultatea de Construcții Timi
șoara și Facultatea Construcții 
feroviare, drumuri și poduri 
— București ;

— Construcții și întreținere 
feroviară și poduri — Faculta
tea de Construcții feroviare, 
drumuri și poduri — Bucu
rești ;

— Geodezie și aistematiza-
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iNVÂTĂMlNTUL SUPERIOR
rea teritoriului — Facultatea 
de construcții feroviare, dru
muri și poduri — București ;

— Mecanică agricolă — Fa
cultatea mecanică agricolă — 
Timișoara.

2* ÎNVAȚAMÎNTUL SU
PERIOR ECONOMIC: Statis
tică — Facultatea economie ge
nerală — București ;

— Finanțe și credit — Fa
cultatea finanțe și credit — 
București.

B. CURSURI SERALE
1. ÎNVĂȚĂMINTE L SU

PERIOR TEHNIC: Mașini și 
aparate electrice — Facultatea 
electrotehnică — București;

— Electroenergetică — Fa
cultatea Energetică — Bucu
rești ;

— Comunicații telegrafo-te- 
lefonice — Facultatea electro
nică — București |

— Centralizări și semnali
zări feroviare — Facultatea e- 
lectronică — București ;

— Mașini termice — Facul
tatea Mecanică — București ;

— Tehnologia construcției 
de mașini — Facultatea teh
nologia construcției de mașini
— București și “ ’
Mecanică din 
șoara ;

— Turnătorie 
și metale neferoase — Facul
tatea de metalurgie — Bucu
rești ;

— Prelucrări plastice și tra
tamente termice — Facultatea 
de metalurgie — București;

— Material rulant — Facul
tatea de transporturi — Bucu
rești ;

— Automobile și tractoare
— Facultatea transporturi — 
București;

facultățile de 
Cluj și Timi-

de fontă, oțel

— Electromecanic — facul
tățile de electrotehnică din 
Timișoara și Iași și Facultatea 
de mecanică din Brașov ;

— Construcții civile, indus
triale și agricole — facultățile 
de construcții de la București, 
Timișoara și Cluj ;

— Tehnologia substanțelor 
anorganice — Facultatea de 
chimie industrială — Iași ;

— Tehnologia substanțelor 
organice — Facultatea de chi
mie industrială — Iași.

2. ÎNVAȚAMÎNTUL UNI
VERSITAR : — Limba și li
teratura rusă, secundar limba 
și literatura română sau 
ghiară — Facultatea de 
logie — Cluj ;

m.a-
fiilo-

— Limba și literatura ger
mană, secundar limba și Ute- 
ratura română sau maghiară

— Facultatea de filologie — 
Cluj ;

— Limba și literatura rusă, 
secundar limba și literatura 
română — facultățile de filo
logie Iași și Timișoara;

— Limba și literatura ger
mană, secundar limba și lite
ratura română ; limba și lite
ratura germană, secundar lim
ba și 'literatura engleză — Fa
cultatea de filologie — Iași.

C. CURSURI FĂRĂ FREC
VENȚĂ.

1. ÎNVĂȚĂMÎNT UNIVER
SITAR : — Matematică — fa
cultățile de matematică-me- 
canică din București, Ciluj, 
Craiova, Iași și Timișoara.

2. ÎNVAȚAMÎNTUL PEDA
GOGIC DE 8 ANI: — limba 
și literatura română — facul
tățile de filologie din Baia 
Mare, Constanța și Iași;

A CTUALITA TEA
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UN PORTRET PENTRU
ALBUMUL OV.

Audrey 
Hepburn
Audrey Hepburn 

vine parcă să dezmin
tă mitul vedetei ho- 
Uywood-iene la modă, 
ostentativ frumoasă, 
și atlt, căoi va aduce 
în filmul american 
imaginea feminității 
spiritualizate, a inte
ligenței neostentative, 
a umorului fin. Așa 
am cunoscut-o, re
cent, In comedia 
„Cum tă furi un 
milion" — gracilă 
și plină de far
mec, manevrînd un 
autentic „spirit ga
lic", așa ne-a apă
rut și în neuitata Na- 
tașa din „Război și 
pace" (1958), trecând 
sensibilitatea specifi
că rusească a perso
najului prin filtrul 
unei personalități re
ceptive...

La cei 88 de ani ai 
săi, Audrey Hepburn 
numără 14 ani de ca
rieră artistică în care 
a pășit realmente cu 
dreptul: primul ei 
film, „Vacanțe roma
ne" (1953) în regia a- 
celuiași William Wy
ler cu care a turnat și 
„Cum să furi un mi-

&

lion", i-a adus pre
miul Oscar. Ferin- 
du-și cu înverșunare 
viața particulară de 
privirile indiscrete 
ale reporterilor, o- 
colind publicitatea 
zgomotoasă. Audrey 
face artă adevăra
tă. O dovedesc 
și celelalte filme 
ale ei, (printre care 
„My fair lady"), o 
vor dovedi desigur

recentele ei filme: 
„Călătorie în doi" — 
o pledoarie pentru 
căsătorie, cum decla
ră ea, și „Singură în 
întuneric", unde de
ține rolul jucat pe 
scenă, la Paris, de 
Annie Girardot. In 
prezent, ea își pregă
tește viitorul rol din 
filmul „Așteaptă pî
nă diseară", în regia 
lui MeU Ferrer.

O nouă colecție: „ESTETIC A“
Anul viitor Editura științifică va adăuga încă o colecție 

la cele de pînă acum: Estetica, care va dezbate probleme de 
estetică, în general și teme legate de istoria literaturii și artei 
studențești, în special. Iată cîteva titluri : Concepțiile este
tice ale lui Lucian Blaga, de .D Micu, Gîndirea estetică a lui 
T. Vianu de I. Pascadi. Impresionismul critic de Ileana Vran- 
cea.

A. Strihan, I. Ianoș și G. Bălan vor semna, cîteva volume 
despre categoriile estetice fundamentale : tragicul, comicul 
sublimul.

-J Drumefind
cu... aspecto-

graful

CRAIOVA «• U 
corespondentul nos
tru). — In mai pațin 
de două ore, peste 
500 de elevi ai Grupu
lui școlar „Electro- 
p utere “ din Craio
va aveau stră
bată duminică dimi
neața o distanță de 
eîteva «ute de km 
din peisajul munți
lor Harghita, pînă în 
Delta Dunării. Punc
tul de plecare — lo
cul natural al Oltu
lui — Impresionează 
prin gama bogată a 
culorilor și reliefu
lui. Apoi lacul Ciucaș, 
înconjurat de mărea
ța horă a pădurilor 
de brazi* Tușnadul, 
Lacul Sf. Ana, Slăni- 
cul — fiecare își 
dezvăluie cu dărnicie 
frumusețea. De aici* 
prin Mărășești și 
Focșani — se ajunge 
în vechiul port re
înnoit al Brăilei. E- 
levii se îmbarcă în 
confortabila navă du
năreană „Săgeata", 
care îi poartă pînă 
la Galați.

La Tulcea se co
boară din „Săgeata" 
în bărcile pescarilor 
ou care va fi străbă
tut impresionantul 
labirint de verdeață 
al împărăției 
lui...

...Aplauzele 
cipanților la 
tă drumeție imagina
ră se adresa deopo
trivă frumuseților 
patriei prezentate pe 
generic, ca și ingine
rilor Andreia și Titus 
Băjenescu, care le-au 
înlesnit această călă
torie prin cîteva sute 
de Imagini color pre
zentate cu aspecto- 
graful. Pentru că 
drumeția prin țară a 
fost, de fapt, o întâl
nire a elevilor grupu
lui școlar „Electro- 
putere" cu cei doi ti
neri ingineri, cerce
tători la Institutul de 
energetică al Acade
miei, care au adunat 
pe peliculă, cu pri
cepere și ^pasiune, 
mii de îmbini din 
frumoasa noastră 
țară.

stufu-

parti- 
aceas-

BREVIAR COTIDIAN
Astâ searâ

Artă-seară, cortina Naționalu
lui bucureștean ■* ridică oma
gial, aducindu-ne la rampă, du
pă 20 de ani de așteptare, pre
miera piesei argheziene „Serin
ga". Ar fi fost, desigur, prefera
bil oa, respectîndu-și angajamen
tele repertoriale, teatrul să ne 
fi prezentat spectacolul încă din 
stagiunea trecută, pentru a pu
tea oferi și regretatului maestru 
posibilitatea do a-și vedea „Se
ringa" pe scenă. Piesa are de 
altfel o istorie zbuciumată: 
„...a fost scrisă tn 1943, în lagă
rul de la Tg. Jiu, cabana nr. S, 
camera numărul 8", preciza mae
strul.

Regizorul Mony Ghelerter 
ne-a declarat:

— Oricît de vehementă este 
satira, piesa nu îngăduie grotes
cul, nu îngăduie caricaturizarea 
personajelor, obligîndu-te Insă la 
caracterizarea lor limpede, subli
niată.

— Să ne așteptăm deci la un

spectacol grav, de atmosferă, 
cu intenții psihologizante ?

— Grav, poate : psihologic — 
sigur, plicticos însă — sper din 
toată inima că nu. Nu am ne
glijat deloc izbucnirile de umor 
ale piesei, elementele de come
die în care strălucește suculen
tul umor al verbului arghezian.

— Și totuși, echipa cu care ați 
lucrat rolurile principale nu are 
actori comici consacra# ca atare.

— Are însă actori de talent 
care, după mine, pot fi cu talent 
de comici, și dramatici, adică e- 
xact așa cum cere piesa. Și, lu
cru ce mi se pare esențial, în
cearcă să afirme noua echipă tî- 
riără a Naționalului: alături de 
maestrul Costache Antoniu și 
Silvia Dumitrescu, de Gh. Cozo- 
rici, Mitzura Arghezi și Mihai 
Fotino, îi veți vedea în spectacol 
pe Rodica Popescu, Traian Stă- 
nescu, Constantin Diplan, Marian 
Hudac, Cosma Brașoveanu, Și 
sper să vă placă...

S. F.

VARIE TĂȚI
PE GLOB

Mi ni-cometă
de

laborator

la 200 km/h, un 
flux continuu ase
mănător cu 
cometelor, dar 
zece miliarde 
ori mai mic.

coada 
de 
de

CINEMA TOGRAFE
■u

Spiritul inventiv 
al omului și-a do
vedit efervescența 
pînă și în realiza
rea unei comete 
miniaturale intr- 
un... laborator de 
cercetări. Recent, 
oamenii de știință 
L. R. Danielsson și 
G. H. Kazal de la 
Societatea „Adven- 
ced Kinetics" din 
Costa Mesa (statul 
California, 8.U.A.), 
au obținut, bom- 
bardînd în vid 
fragmente solide de 
bioxid de carbon 
cu un jet de hidro
gen accelerat pînă

Un camion
patruped

Constructorii de 
la „General Motors" 
au conceput un ve
hicul care posedă 
„picioare". Mașina 
este dirijată de un 
dispozitiv electro
nic șl a „mărșălu- 
it“ foarte bine cu 
cele patru „picioa
re" ale ei, lungi de 
1,80 m, pe un teren 
accidentat, reușind 
să depășească pan
te cu un unghi de 
înclinație de pînă

la 45 grade. O ast
fel de performanță 
nu a putut fi reali
zată nici măcar de 
vehicule cu șenile, 
fără a mai vorbi de 
cele pe roți.

Conducătorul 
cestuia apasă 
picioarele pe peda
le și cu mîinile pe 
niște pîrghii, iar 
mecanismele hidra
ulice și electroni
ce reproduo aceste 
mișcări, amplifi- 
cîndu-le considera
bil. Acest vehicul 
patruped se depla
sează cu o viteză 
de 8 km/h și trans
portă cîteva chin
tale. Se speră însă 
că aceste rezultate, 
modeste, vor fi a- 
mellorate o dată cu 
perfecționarea ma-

»- 
cu

(orel*
21,15).

(or*!* 
18.30;

FANTOMA» CONTRA SCOT
LAND-YARD-ului

rulează la Patria (orele 9,1»;
11.30 ; 14 ; 16,45 ; 19 ; 21,15).

țEFUL SECTORULUI SUFLE
TE

rulează la Republica 
9.30; 11.45; 14; 16,45; 19;

RECOMPENSA 
rulează la Luceafărul 
9; 11.15; 13.30; 18,15;
20,45).

SUS MIINILB DOMNILOR PO
LIȚIȘTI

rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,15; 13,30, 15,45; 18; 20,45),
Melodia (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 21), Aurora (orele 
8,30; 10,45; 13; 15.15; 17,30;
20).

FANTOMAS CONTRA SCOT- 
LAND-YARD-nlnl

rulează la București (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,43 : 21), 
Modern (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 
16,15; 18,45; 21).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 
7 MĂRI

rulează la Festival (orele
8.30 ; 11; 13,30 ; 16; 18,30;
21), Feroviar (orele 8,30 ; 
11,30; 13,30; 16: 18.30; 21). Ex
celsior (orele 9,45; 12,15; 14,45;
17.15 ; 20), Flamura (orele 8,30; 
10.45 ; 13 ; 15,15 ; 17,45 ; 20).

SINGUR PE LUME
Giulești (orele 10.30; 15.30; 18; 
20,30), Floreasca (orele 11; 
15,30; 18; 20.30).

MEANDRE
rulează la Central (orele 9.30; 
12,15; 15; 18; 20,45).

CASTELANII
ruleaxă la Victoria (orele 8;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45),
Grivlta (orele 9: 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30).

CUM SA FURI UN MILION
rulează la Lumina (orele 9;
12; 15; 18; 21), Bucegi (orele 
10; 11,30; 18,15; 21). Tomls
(orele 8,30; 11,30; 14,30; 17,30;
20,30). Miorița (orele 14; 17; 
20).

UNORA LE PLACE JAZZUL 
rulează la Doina (orele 11,30; 
15; 17,45; 20,30).

SĂ-MI FATEȚI UNA CA ASTA 
rulează la la Union (orele 15,30;

18; 20,30), Volga (orele 9.30; 
11,45; 18,15; 20,30).

MONDO — CANE, ambele aer», 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC Nr. 8/ 
1967

rulează la Timpuri Noi (orei* 
9—20 în continuare).

CANAUILB
rulează Îs Buzești (orele 15,30;
18).

FRENCH CANCAN
rulează la Dacia (orele 7,30— 
21 în continuare).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI

rulează la Unirea (orele 16; 
18,15).

PRINTRE VULTURI
Cosmos (orele 15,80; 18; 20,30).

WARLOOK
rulează la Drumul Sării (ore
le 15 ; 17,30 ; 20).

ÎN GENUNCHI MA ÎNTORC 
LA TINE. NU SÎNT DEMN DE 
TINE

rulează la Ferentari (orele 
11—19,30 în continuare) ;

JANDARMUL LA NEW YORK 
rulează la Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,30).

Televiziune
SÎMBĂȚA 23 SEPTEMBRIE

14,15 : Fotbal : întâlnirea din
tre echipele Rapid—Progresul. 
Transmisiune de la Stadionul 23 
August; 18,00 : „Vă așteptăm la 
ora 6 !“ Emisiune pentru femei ; 
18,30 : „La șase pași de o ex
cursie". Emisiune-coneurs pentru

tineretul școlar ; 19,30 : Telejur
nalul de seară ; 20,00 : Tele-enci- 
clopedia ; 21,00 : Turneul melo
diilor ; 21,30 : Film serial : Eva
datul ; 22,20 : Microvarietăți ;
23,00 i Telejurnalul de noapte.

LUPOAICA
rulează la Pacea (orele 
18; 20,15).

VIAȚA LA CASTEL 
rulează la Crîngafi 
15.30: 18 : 20.80).

CĂUTĂTORII DE 
ARKANSAS

rulează la Viitorul 
15,30; 18; 20,30).

UN LUCRU FĂCUT LA 
rulează la Colentina 
16; 18,15).

8PARTACU8
—ambele serii—

rulează la Gloria (orele 9; 
12,30; 16; 19,30), Arta (orele 10; 
13,30; 17; 20,30).

ȚAR ȘI GENERAL 
rulează la Moșilor (orele 16; 
18).

COMISARUL X 
rulează la Popular (orele 
18; 20,43).

FIUL CĂPITANULUI BLOOD 
rulează la Munca (orele 
16; 18,20).

CELE DOUA ORFELINE 
rulează la Vitan (orele 15,30; 
1«).

UNDE ESTE AL HI-LEA RE
GE ?

rulează la Rahova (orele 15,30; 
18).

UN HECTAR DE CER 
rulează la Progresul (orele 
15; 17; 19; 21).

CĂLĂTORIE FANTASTICĂ 
rulează la Lira (orele 15,30).

UCIGAȘII DE FEMEI 
(orele 18; 20,30).

— Limba și literatura ro
mână — (limba și literatura 
maghiară — Facultatea de fi
lologie Tg. Mureș ;

—.Matematică — facultățile 
de matematică din București, 
Iași, Oradea, Suceava și Tg. 
Mureș ;

— Istorie-geografie — fa
cultățile de istorie-geografit 
din București și Oradea.

3. ÎNVAȚAMÎNTUL SUPE
RIOR ECONOMIC : — Econo
mia industriei — Facultatea 
de științe economice Cluj și 
Facultatea de economie ge
nerală București;

—- Economia agriculturii — 
Facultatea de științe econo
mice Cluj și Facultatea de e- 
oonomie generală București;

— Finanțe și credit — fa
cultățile de științe economice 
din Cluj și Iași și Facultatea 
de finanțe, credit și evidență 
contabilă r- București ;

— Evidență contabilă — fa
cultățile de științe economice 
din Cluj, Craiova și Iași și 
Facultatea de finanțe, credit 
și evidență contabilă — Bucu
rești ;

— Statistică — Facultatea 
de economie generală Bucu
rești ;

— Economia comerțului so
cialist — Facultatea de comerț 
București.

României

La Ploieștii

1000 DE

CĂSĂTORII,

23000 NOU

NĂSCUȚI

La Ploiești s-a celebrat 
zilele trecute cea de a 
1000-a — căsătorie din 
acest an. Fericiții sărbă
toriți sînt electricianul 
Constantin Dragomirescu 
și laboranta Floricica Mitu 
— ambii «alariați la Rafi
năria Ploiești. Ei au fost 
întâmpinați cu flori și 
„ploaie" de conferii la Ca
sa căsătoriilor. Bilanțul no
utăților de acest sens nu se 
încheie aici. Dela începutul 
anului pînă acum au venit 
pe lume 23 000 de copii, 
iar în perspectivă, pînă la 
finele anului, maternitățile 
și casele de nașteri din co
munele și satele regiunii 
Ploiești mai așteaptă să 
primească alte 25 000 de 
viitoare mame.

1 T.

I
I
I
I

Ieri am sunat la 14.99.27, 
telefonul Automobil-Clubului 
Român.

— Ce noutăți ne comunicați 
despre Raliul României ? 
ne-am adresat tovarășului V. 
Angelescu de la serviciul 
competiții.

— Cea de a Il-a ediție 
— ne-a comunicat dînșul — 
se desfășoară pe un traseu 
care măsoară 1524 km pe dis
tanța de timp a 25 de ore și 
52 de minute. Itvnerariul auto- 
mobiliștilor va trece prin ur
mătoarele localități l Bucu
rești, Pitești, Rm. Vîlcea, Sibiu, 
Sebeș, Deva, Brad, Abrud, 
Cimpeni, Beiuș, Oradea, Cluj, 
Alba 
diaș, 
vata, 
pea, 
nov,

Iulia, Sebeș, Sibiu, Me
le mut, Tg. Mureș, So- 
Odorhei, Vînători, Ru- 

Feldioara, Brașov, Riș- 
Predeal, Sinaia, Tîrgo- 

viște, Ploiești, București.
— Cînd se dă startul ?
— Sîmbătă dimineața (azi 

— n.n.) la orele 8 și uri minut 
se dă plecarea primului auto
turism. Apoi din minut în 
minut vor lua startul cele 
72 de autoturisme înscrise la 
competiție. Sosirea va avea 
loc duminică, 24 septembrie, 
începând cu orele 10 și 53 de 
minute, cînd sosește primul 
concurent.

— Alte amănunte ?
— După sosirea la Bucu

rești, în incinta Pavilionului 
Expoziției Naționale, de unde 
se dă dealtfel plecarea, va 
avea loc o probă de circuit de 
viteză. Aceasta va fi cam în 
jurul orelor 12 și concurența 
vor evolua pe arterele din 
preajma Casei Scînteii, Arcu
lui de Triumf și Pavilionului 

I Expoziției Naționale

I
I
I

CONCURSUL PRONOSPORT Nr. 38

La etapa din 24 septembrie 1967 pronosticurile sînt 
acordate de maestrul emerit al sportului ION VOI- 
NESCU.

I. RAPID—PROGRESUL
II. U.T.A.—STEAGUL ROȘU

III. FARUL—UNIVERSITATEA CLUJ "
IV. A.S.A. Tg. MUREȘ—JIUL
V. F.C. ARGEȘ—DINAMO BACĂU

VI. FLACĂRA—METALUL BUCUREȘTI
Divizia B

VII. POLITEHNICA TIM.—VAGONUL „
VIII. INDUSTRIA SÎRMEI—CRIȘUL
ix.....................  —

Divizia A 1
1
1
1
1

METALUL HUNEDOARA—C.F.R. TIM.

X.
XI.

XII. 
XIII. SPĂL—MILAN

BRESCIA—CAGLIARI Camp, italian A 
INTERNAZIONALE—- ROMA 
SAMPDORIA—BOLOGNA
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Partidul laburist a inregis- 
rat o înfrîngere severă in ale
gerile parțiale care au avut 
oc joi în două circumscripții 
ilectorale pentru ocuparea a 
louă locuri în Camera Co
munelor, rămase vacante prin 
lecesul titularilor lor prece- 
r.enți. Laburiștii au pierdut 
.mbele locuri in favoarea 
onservatorilor. La Cambridge, 
uccesul 
arecum 
ătoare
onservatorilor 
yripția Walthamstow 
est, reprezentată in ultimii 38 
e ani de un deputat laburist, 
ste adevărat însă că laburiștii 
!x fost depășiți doar cu 62 de 
ituri și că succesul conservă
rilor se datorează în cea mai 
are parte abținerii unei 
irți importante a corpului
ectoral.

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE

Astăzi și mtine au loc în Norvegia alegeri municipale. Apro
ximativ 2,4 milioane de norvegieni vor alege 11000 de con
silieri municipali. își prezintă candidați etâz cele patru partide 
din coaliția guvernamentală fconservatori, liberali, creștin-popu- 
lari, centriști) cit fi cele trei partide de opoziție focial-demo- 
crați, socialifti-populari p. coutunișt;

Deși aceste alegeri au un caracter mai limvat tur campania 
electorală e ajutiâ, in buni măsură, pe probleme interne fi 
mai des locale, se remarci m mterti sporit rn comparație cu 
precedentele terutine r-^nuapde. Acest interes se vădește atât 
prm faptul ci toate partidele au prezentat candidați 'ceea ce 
nu s-a întâmplat in route corafrmiărde r.^mcipale , cit fi prin 
faptul că desîâfurerea ccmpanăci electo^e a fost mai de ca 
de obicei n»34r»J adunirilor p •mrt^zsurilor electorale a cunos
cut un ceritabd record m zețăria ^egeriior municipale norve
giene).

Interesul sporit ce se acordă setudei confruntări electorale 
derivă, in y-i mul rină. <fm imp^emirarea ci fa constituie pri

ori ncțsomdi aupi alegerile pzrlamentare 
ind periidsd socsat-democrot a pierdui 
terneee tara tiaap de 30 de ani. Pentru 
-^tueer.t^e rcrutârm! municipal repre- 
fieehc după doi ani de guvernare. Ele 
■a e&rtonalâ vecina „stabilitatea eco- 
deotâ dar rigvrd". Perfidele de opoziție 

c:aa eiîertiwufa pe ideee ci guvernul de 
eu lent". ele abordează necesitatea redu
ce fs indsrecte. Deși ternele privind poli 
Efear pe un Hen principal in dezbaterile 
U, de tu fast t-^uți prezente in atenția 

Fnbieme pertscipirii Norvegiei la N.A.T.O., 
B staMri: mor reisțâ mai strinse cu Fia (a 

cbseetul larg; p-eocupări în opinia
K* rrmncM

NEW YORK 22. — Trimisul 
special R. Căplejcu, transmi
te : Joi după-amiază, Biroul 
Adunării Generale (din care 
fac parte, după cum se știe, 
președintele, cei 17 vicepre
ședinți, precum și președinții 
celor șapte comitete principale) 
a continuat discutarea ordinei 
de zi a actualei sesiuni. Au 
fost recomandate fără vreo 
obiecție pentru a fi înscrise 
pe ordinea de zi definitivă o 
serie de probleme printre care, 
situația din Orientul Apropiat, 
restabilirea drepturilor legiti
me ale R. P. Chineze la Na
țiunile Unite, tratatul pentru 
interzicerea armelor nucleare 
în America Latină, tratatul 
pentru folosirea pașnică a 
fundului oceanelor. Pînă în 
prezent, s-a recomandat în
scrierea a 93 de puncte. A fost 
aminată discutarea a două 
puncte de pe ordinea de zi 
provizorie : situația care s-a 
ivit între Guineea și Coasta de 
Fildeș privind imunitatea di
plomatica și problema folosirii 
aparatului O.N.U. pentru res
pectarea drepturilor omului. 
Aceste două probleme vor fi 
luate în discuție de către Birou 
astăzi după-amiază. cînd se va 
trece și la repartizarea pe co
mitete a punctelor recomanda
te a fi înscrise pe ordinea 
de zi.

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Intr-o declarație remisă Comite
tului General (Biroul) al Adună- 
nării Generale a O.N.U., secre
tarul general al O.N.U., U Thant, 
a anunțat că a primit informații 
neconfirmate, -potrivit cărora 
autoritățile din Coasta de Fildeș 
au eliberat grupul de diplomați 
guineezi reținuți în această țară 
de trei luni și guvernul Guineei 
a pus în libertate echipajul unei 
nave de pescuit din Coasta de 
Fildeș. U Thant, care solicitase 
Comitetului General să înscrie 
problema diferendului dintre 
cele două țări pe ordinea de zi a 
Adunării Generale a O.N.U., a 
cerut în declarația sa ca o hotă- 
rîre în această chestiune să fie 
amînată pînă cînd situația va 
putea fi clarificată.

„Copilul 

minune"

După cum trans- 
te corespondentul 
1 Buenos Aires al 
'enției France Pres- 

fostul președinte 
Argentinei, Arturo 

ia ar fi fost pro- 
cat la duel de ge- 
ralul în retragere 
scual Pistarini, fos- 
' comandant al for- 
or armate terestre 
■e a condus tovi- 
a militară de stat 
i anul 1966 ce a

provocat înlăturarea 
de la putere a lui 
lllia. Citind relatările 
agenției argentinie~ie 
Telan, corerponden 
tul menționează că 
generalul Pistarini 
i-ar fi reproșat lui 
lllia unele aprecieri 
ofensatoare la adresa 
sa formulate dumini
ca trecută la Rosano. 
El a trimis la IUia 
martorii săi miercuri 
seara, fostul președin
te acceptând provocz-

prea dr scrutinul municipal de
i senubig ia torțelor pe

de opinie publică par 
rTOcrz rr.rzzrg focid-drmocratâ. Ultimul son- 

tew.sia ci un procent de 43,9 la 
F-!» pronunțat pentru social-democrați 
< dos MS goâtl-democrații au obți- 
t’Zturdf exprimate . Cei mai mulți ob- 
pndență m pronosticuri. Folosind o 

amed. respectabilul TIMES opinează 
am Chiu^Scrutinul din 24 și 25 sep- 

taute ai gemene mult cu bătălia de la
r:-■- p'zbabilități că el va prilejui o luptă 

rz- -u-.-J Ji protagonist ca fi obținută la limită", 
dură răsturnarea spectaculară din toam- 

iszil c^jrpuhit electoral norvegian trezește interes.

Duminică vor avea loc în 
trei circumscripții electorale 
din Franța alegeri legislative 
parțiale ca urmare a invalidă
rii de către Consiliul Consti
tuțional a candidaților aleși la 
scrutinul din luna martie a.c.

Cu prilejul reuniunii electo
rale de la Saint Brieuc și-a fă
cut reintrarea pe arena poli
tică. după o absență de mai 
multe luni, fostul prim-minis- 
tru al Franței Pierre Mendes 
France. în cuvîntarea rostită 
cu acest prilej, el a adus cri
tici serioase guvernului în le
gătură cu reforma securității 
sociale

pe scena 
politică

ina Nouă, două avioane ame- 
ane au violat joi spațiul ae- 
,n al R. P. Chineze efectuind 
>ruri deasupra arhipelagului 
ișa și Peninsulei Lucijou dir. 
jvincia Guandun. în aceeași 
o navă de război americană 

jătruns în apele teritoriale ale 
•ii, la nord de Insula Bindan 
i provincia Fuțzian.
Jn purtător de cuvînt al Mi- 
terujui Afacerilor Externe al 
P. Chineze a fost autorizat să 
i Statelor Unite un serios 
»rțisment în legătură cu aces- 
noi acte de provocare.

I DIN Madrid s-a anunțat că 
zernul Franco a numit joi în 
icția de vicepreședinte pe 
eamiralul Luis Carrero Blan- 
pină acum subsecretar al 

îședinției. Carrero Blanco, 
isiderat în Spania ,,eminența 
tușie“ a regimului franchist, 
cede generalului Augustin 
noz Grandes, șeful marelui 
t major și în același timp 
mbru al Consiliului Regatu- 

organul. consultativ suprem 
țării. Noul vicepreședinte al 
iului — relatează corespon- 
iții de presă — are cele mai 
lte șanse de a ocupa postul 
prim ministru la sfîrșitul a- 
tui an. cînd urmează ca ge
niul Franco să ia hotărîrea 
a separa funcțiile de preșe- 
te al statului și șef al guver- 
ui.

• IN octala 
continui 2 
niinisirilcr 
africane di 
care pârtie 
ministru! frar rec a! 
Si finanțelor. Part 
minează probleme 
ra li za rea comerțu!i 
respective.

Eforturi pentru solutionarea

Comisia arabă tripartită, < 
stituită în vederea aplicării > 
dului intervenit între R.A.U. 
Arabia Saudită, și-a inch 
prima fază a lucrărilor prelim, 
re la Beirut, informează 
Cairo.

In cursul celor trei zii' 
bateri, comisia formată d 
niștrii afacerilor externe ai Suda
nului, Marocului și Irakului, a 
avut convorbiri cu reprezentări-; 
fracțiunilor politice din Yemen.

Potrivit informațiilor apărute 
în presa epigteană. cu acest pri'e 
reprezentanții fracțiunilor politice 
din Yemen și-au exprimat adeziu
nea față de acordul intervenit la 
Khartum între președintele Xas

apartheidului

in orașul Benin, capitala 
provinciei nigeriene de 
centru-vest. recucerită de 
trupele federale, situația 
a redevenit normală, rela
tează agenția France 
Presse.

Colonelul Mohammed, coman
dantul unităților federale, care 
controlează acum întregul oraș 
Benin, a anunțat prin interme
diul postului de radio local că 
cei care se vor deda la jafuri sau 
alte acte ilegale vor fi pasibili 
de pedeapsa cu moartea.

Camerun și Niger. împăratul 
Etiopiei, Haile Selassie, a pri
mit un mesaj de la Lagos in 
care se arată că guvernul 
deral nigerian a acceptat 
acest comitet consultativ 
viziteze capitala federației 
27 septembrie, informează 
genția France Presse.

Toamnă berlineză

Comitetul Consultativ 
O.U.A. desemnat la reuniunea 
la nivel înalt de la Kinshasa 
in vederea reglementării situa
ției din Nigeria, urmează să 
se intilnească la 26 septembrie 
in capitala Ghanei. s-a anunțat 
oficial la Addis Abeba. După 
cum s-a mai anunțat, comite
tul este format din șefii a șase 
state africane: Etiopia, Libe
ria, Ghana, Congo (Kinshasa),

O lovitură de stat care tre
buia să pună capăt „Republicii 
Biafra" a fost dejucată, iar au
torii ei au fost arestați, a a- 
nunțat vineri postul de radio 
„Vocea Biafrei". Nici un de
taliu nu a fost furnizat asu
pra circumstanțelor acestei lo
vituri, relatează agenția Fran
ce Presse. Colonelul Ojukwu 
Odumegwu a rostit o cuvintare 
radiodifuzată in care „a cerut 
populației Biafrei să-și spo
rească vigilența pentru a de
juca comploturile ce pun în 
pericol existența Republicii 
Biafra“

„Copilul minune" se apro
pie de,o vârstă nemiloasă cu 
vedetele ecranului : 40 de ani. 
La această vîrstă cînd stelele 
cinematografiei se gîndesc cu 
groază la apusul carierii lor, 
mica vedetă de odinioară a 
renunțat definitiv la ideca de 
a se reîntoarce pe platourile de 
filmare. Pentru ea, cinemato
graful reprezintă un capitol 
încheiat. A cunoscut gloria în 
anii copilăriei, cînd numele ei 
aducea în sălile de cinemato
graf milioane de spectatori. 
Shirley Temple însemna un 
..copil minune" pe care pu
blicul îl adora, dar cînd co
pilul a crescut, cînd micuța și 
inocenta fetiță a devenit o 
frumoasă domnișoară, publicul 
a refuzat metamorfoza. Spec
tatorii rămineau fideli micuței 
Shirley și vedeta s-a văzut si
lită să renunțe. A făcut-o îm
potriva voinței ei. la vârsta 
tind decepțiile sint mai du-

«de zilnice cu ambiții de geo
metru. Reconstituirea centru
lui, întîrziată prin atenția a- 
cordată pînă nu de mult lăr
girii zonelor de locuit în cen
tura periferică, se grupează 
ordonat în jurul noului turn 
al televiziunii aflat în zilele 
vizitei noastre la cota 180 m, 
avînd în perspectiva sa zveltă, 
verticală, de atins, dublul a- 
cestei lungimi. Alexander 
Platz este astăzi un întins și 
rotund șantier de construcții, 
edificate după proiecte și so
luții tehnice modeme, con
temporane gîndului arhitec
tonic de azi. Exploziile surde 
care răzbat pînă departe, 
spre periferie, îndepărtează 
de pe harta orașului negii ma
ligni pe care i-a lăsat războ
iul, ecarisînd locul pentru 
întruparea la scafă naturală 
a unor edificii imaginate pînă 
nu de mult pe planșete sau 
ridicate la mic în machete 
migăloase. Totul se petrece 
exact, matematic. Doar trece
rea subterană pentru pietoni 
realizată pe cîteva piste din 
vecinătatea dublei gări (a tre
nului local și a metroului) de 
pășește zona închisă a șantie
rului, lăsând trecătorilor 
curioși o fereastră minusculă, - 
dar suficientă pentru o" su
gestie exactă, a ceea ce se

construiește dincolo fi mai 
ale< cum. Căci aici, nodal 
gordian al circulației subte
rane se realizează in condiții 
dificile : străpungerile vor 
traversa nu numai adinei fi 
complicate fundații dar «i un 
teren nisipos, omniprezent in 
această zonă de ronstrucții. 
care solicită alte probleme 
tehnice de rezolvat

Aerul tare al șantierului 
le-nvecinează aici — gene
ros pentru scrutătorul de a- 
sociații gazetărești — cu 
centrul comercial rinduit cu 
largi ferestre în care vitrinie- 
rul anonim a lansat cu gust 
și cu o înțeleasă filantropie un 
întreg bazar modern cu bu
nuri.

Strada berlineză, toamna, 
nu propune vizitatorului o 
ahimație deosebită. Preferin
țele berlinezilor în timpul li
ber se consumă mai degrabă 
în mijlocul familiei sau în 
„ieșiri" în grup, neapărat în 
grup, în afara orașului. I-am 
urmat într-o duminică dimi
neață, într-un luxos vas de 
agrement, de-a lungul a cinci 
ore de călătorie, cu muzică 
și dans, cu preparate calde 
și reci, cu nelipsita bere, pe 
canaturile berlineze. Și cu 
nelipsitele aparate de fotogra
fiat! Zelurile noastre turis
tice au fost temperate însă 
de o ploaie măruntă, deasă,

meteorologul de serricra 
e întotdeauna un amator de 
farse.

Fără ■ fi luxuriante 
vegetație. canaJuriie bei 
alcătuite pe un traseu plin de 
capricii — probabil pentru 
neinițiat — legate de Spree 
fi oferind doritorului de 
imensități acvatice prin ceie 
două pungi întinse pe cițiva 
kilometrii pătrați, — marele 
și micul Mâggel — agremen- 
țări... maritime, se constituie 
în fața pasagerului înfruntind 
ploaia la bord într-o deltă 
berlineză plină de farmec. 
Ochiul descoperă, fără efor
turi, lungi și pitorești treceri 
acvatice populate simetric de 
rinduite vile sau case înălțate 
cu gust de insolit și culoare 
veselă, aproape copilărească. 
Melancolia după soarele ge
neros, chiar și din rarele clipe 
ale verii, găsești supapă aici 
în exploziile de carmin și 
ocru limpede, de roșu cardi
nal și largi transparențe de 
sticlă. „Mica Veneție" de pe 
until din canalele berlineze e 
unul din locurile unde sîmbăta 
și duminica berlînezul trăie
ște cu interioară exuberanță, 
în miniaturi copilărești, întîl- 
nirea cu natura. E o întîlnire 
pe care o împodobește per
manent cu ingeniozitatea ve
rificată în practica produc-

Suzanna Rattazzi, care a fost două luni în Vietnamul de sud ca 
delegată a Societății internaționale de Crucea Roșie, semnează în 
ultimul număr al săptămînatului italian „T Espresso". o amplă rela
tare despre activitatea militarilor americani în Vietnam. După 
ce și-a terminat misiunea de a inspecta și organiza serviciile de 
asistență ale Societății internaționale de Crucea Roșie din Vietna
mul de sud, Suzanna Rattazzi a prezentat un raport pe care 
consiliul guvernatorilor al societății l-a respins, motivînd că „con
cluziile sint inspirate de vederi politice".

în relatarea din Jî"Espresso", se arată; ,Am fost in. Vietnam 
și îmi dau seama că dacă cineva ar trebui să-i judece pe americani 
după acțiunile lor politice și militare de aici, nu poate încerca 
decît un sentiment de aversiune. Ceea ce fac americanii în Viet
nam provoacă repulsie...".

Autoarea citează cazul unui ofițer american, care, suspecting 
prezența unor elemente ale forțelor patriotice, a condus o acțiune 
de bombardare cu napalm a zonei. „A urmat apoi „cuiătirea" 
finală a terenului, cu elicopterele", i-a relatat ofițerul autourei 
articolului. Suzanna Rattazzi scrie că, în vizitele pe care le-a făcut 
în spitale, a văzut transportîndu-se în fiecare zi copii rămași orbi, 
fără brațe sau fără picioare, ca urmare a bombardamentelor. Din 
lipsă de medici anesteZiști, la operație mor 50 la sută din pâcienți.

„Pentru mine, nimic nu justifica nici măcar un singur bombai- 
dament asupra unui sat cu populație civilă, lansarea hombeloi 
cu napalm asupra copiilor. Am văzut copii arzînd clin cauza na- 
palmului și mi-a înghețat sîngele în vine. Am fost întrebată dacă 
ddresc să-i fotografiez și am început să tremur. Cred că puțini 
își dau seama în Europa de ceea ce se întâmplă în Vietnam. Nu 
am fost în nord, dar ceea ce se petrece în Vietnamul de Sud 
constituie un afront la adresa civilizației. în numele libertății sint 
uciși zilnic oameni în modul cel mai barbar", scrie autoarea arti
colului în încheiere. M. R.

reroase și mai greu suportabi
le. S-a resemnat, totuși, pen
tru că averea strînsă in epoca 
de glorie îi permitea o exis
tență ferită de furtuni. Au ur
mat, însă, decepțiile matri
moniale. Primul mariaj n-a 
fost tocmai fericit, dar deveni
tă. între timp, doamna Charles 
Black. Shirley Temple și-a 
regăsit liniștea. îngrijirea co
piilor îi oferea satisfacții, con
semnate de cronica mondenă, 
care nu ignora nici preocupă
rile ei filantropice. Onorabila 
doamnă Black dorea. însă, o 
reîntîlnire cu publicul, simțea 
nevoia aplauzelor, a titlurilor 
de o șchioapă din ziare. Cole
gii ei de la Hollywood au ins
pirat-o : lansîndu-se în politi
că, au ajuns vedete ale actua
lității, într-o zi s-a aflat că 
Shirley Temple debutează pe 
•cena politică. Drumul parcurs 
spre această curajoasă tentati
vă nu-1 cunoaștem. Știm doar 
că a optat pentru republicani 
(e mai comod să lupți în opo
ziție) și că năzuiește să do
rină membru al Camerei Re
prezentanților. Aptitudinile ei 
politice urmează abia să fie 
puse la încercare. Deocam
dată. a ținut o conferință de 
presă în California și, cum stă 
bine unui candidat republican, 
a azvârlit critici cu nemiluita 
la adresa Casei Albe. Rolul l-a 
jucat cu destul talent — afir
mau reporterii care, de astă 
dală, i-au înlocuit pe cronica
rii cinematografici.

Shirley Temple dornică să-și 
asigure succesul în campania 
electorală a făcut apel la ve
chii ei prieteni din cetatea fil
mului. Primul care a răspuns 
a fost Bing Crosby. El s-a de
clarat dispus să o ajute pe 
Shirley Temple în bătălia pen
tru voturi. „Copilul minune“ 
mizează pe spectatorii de ieri, 
deveniți alegători. Dar ei vor 
rămâne credincioși vedetei pe 
care odinioară o divinizau ?


