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Moment important in viața organizațiilor U. T. C.

din școli și facultăți

ADUNĂRILE DE
DARE DE SEAMĂ Proletari din toate țările, uniți-vă !

Șl ALEGERI
Perioada de început de an școlar și universi

tar coincide cu desfășurarea în școli și institutele 
de învățămînt superior — inclusiv la nivelul cen
trelor universitare — a adunărilor de dare de 
seamă și alegeri — moment de importanță deo
sebită pentru viața organizațiilor U.T.C., a tu
turor uteciștilor, pentru îmbunătățirea întregii 
activități politico-educative desfășurată de orga
nizația noastră în rîndul elevilor și studenților.

Pornind de la rolul pe care trebuie să-l aibă 
alegerile în viața organizației U.T.C., adunările 
generale sînt chemate să analizeze multilateral, 
exigent, activitatea desfășurată, sarcinile ce revin 
organizației U.T.C. din școli și facultăți în lu
mina indicațiilor Congresului al VIII-lea al 
U.T.C., a ultimelor măsuri stabilite de Biroul 
C.C. al U.T.C. cu privire la îmbunătățirea ac
tivității U.T.C. în rîndul elevilor și studenților. 
Adunările generale vor trebui să ofere tuturor u- 

teciștilor posi
bilitatea de a-și 
exprima părerile 
cu privire la 
activitatea des
fășurată, de a 
contribui Ia ana
liza întregii ac
tivități de orga
nizație, să-i so
licite să facă 
propuneri care 
să îmbogățească 
programul acti
vităților inițiate 
de U.T.C. in 
noul an de în- 
vățamînt.

Rezultatul con
cret, esențial al 
adunărilor de

Anticipații
/

la o 
sărbătoare
i------------------------

alegeri îl va constitui, fără îndoială, creșterea ro
lului educativ și mobilizator al organizației 
U.T.C. pentru stimularea răspunderii elevilor și 
studenților față de învățătură, instaurarea în 
colectivele școlare și studențești a unui climat de 
disciplină, precum și înviorarea tuturor activități
lor politico-educative, cultural-artistice, distrac
tive, sportive și turistice organizate pentru elevi și 
studenți.

Experiența organizației U.T.C. arată că nivelul 
la care se vor desfășura adunările este condițio
nat de o muncă făcută cu grijă și spirit de răs
pundere pentru pregătirea acestora. Aceasta în
seamnă, în primul rînd, îndrumarea biroului și 
comitetelor U.T.C. din școli și facultăți pentru a 
pregăti din timp, cu atenție, materialele ce vor fi 
prezentate în adunări. Darea de seamă va trebui 
să întrunească calitățile unui document de orga
nizație în măsură să constituie punctul de ple
care al unor dezbateri vii, pasionante, combative, 
al unei analize eficiente. O asemenea dare de sea
mă care trebuie să cuprindă un bogat conținut de 
idei, să aibă un caracter analitic profund, o va
loare educativă, nu poate fi decît rezultatul unei 
munci colective, al unei largi consultări a uteciști
lor și a cadrelor didactice. Evident, darea de 
seamă, care se cere a fi concisă, la obiect, 
scurtă, nu va putea cuprinde tot ceea ce a în
treprins organizația. Va trebui, de aceea, sâ se 
facă o riguroasă selecție a problemelor principale, 
specifice organizației de bază respective, pentru 
a fi incluse în darea de seamă. Analiza trebuie 
să fie concretă, bazată pe fapte vii, semnificative, 
r^nunțîndu-se la practica dăunătoare de a în
cărca darea de seamă cu cifre și situații statis
tice, lipsite de viață, cu generalități.

..Scînteia tineretului"
(Continuare in pag. a II-a)
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

APORTUL LOR
In această perioa

dă. sute de elevi 
argeșeni s-au alătu
rat țăranilor de pe 
ogoare. Care este 
aportul lor ? In acest 
scop ne-am îndrep
tat spre rabăra de 
muncă de la Cos- 
testL Zilnic, peste 
150 de elevi de la 
liceele din Costesti 
și Mozăceni. sînt 
prezenți activ la cu
lesul porumbului 
sau strugurilor. Echi
pele îndrumate de 
profesorii diriginți

sînt în permanentă 
întrecere.

Din caietul de în
semnări al șefei de 
fermă Inotești, tinâra 
ingineră Elena Do- 
bre. ne-am notat 
cifra 76. care repre
zintă tonele de po
rumb depănușate de 
elevi într-o singură 
zi. cînd timpul nu a 
permis ieșirea în 
cimp la cules. In 
pauza ce masă, în 
afară de bilanțul 
zilnic obișnuit i-am 
găsit pregătind un

concurs pe tema 
«Regiunea Argeș în 
contextul economiei 
naționale* * Tn planul 
de activități au mai 
prevăzut o întrecere 
sportivă între cele 
două licee și o reu
niune. La închiderea 
taberei, care coinci
de cu ziua recolte;, 
direcția LA_S. i-a 
invitat la aceasă săr
bătoare. Va fi și ziua 
unui bilanț al lor eu 
rezultate frumoase.

E vfbmeacînd oame
nii se adună în jurul tea
scurilor și zăcătorilor, cînd 
ciobanii coborî-nd de la 
munte au și însemnat ber
beci și batali ce vor atîrna 
în chingi cînd se aprind 
focurile și miroase a muj
dei. în liniștea nopților, în 
locul ostenitului greier, auzi 
susurul budanelor pornite în 
fermentație, șoaptele fetelor 
și băieților sporind numărul 
nunților de toamnă. Intră în 
„campanie" lăutarii satelor. 
Semnalul ? în dimineața zi- , 
lei de 1 octombrie, de Ziua 
recoltei.

De astă dată bănățenii au 
hotărît să ridice paharul 
pentru țăranii cooperatori 
din Lenauheim, Tomnatic și 
Iț^uțî și pentru mecani- 

de aici care au obți- 
nS^nul acesta cele mai mari 
producții de grîu din regi-

* Line : 4 247 kg la hectar. In 
tîrgul de la Arad se va vorbi 
și despre fruntașele raionu
lui — Peregul Mic, Macea 
si Sînmartin — care au rea
lizat producții medii de grîu 
de peste 3 000 kg la hectar. 
Pentru asemenea succese vor 
fi sărbătoriți și cooperatorii 
din Iecea Mare, Peciu 
Nou, Cărpiniș și din alte co
mune.

Abacul contabililor a aler
gat mult adunînd într-un bi
lanț de uh an succesele co
operatorilor din Banat. La 
Tomnatic. Macea, Lovrin 
Curtici, Dorobanțu. în toate 
cooperativele agricole din 
bazinele legumicole ale A- 
radului. Timișoarei și Sînni- 
colaului Mare. oamenii 
se vor bucura că încheie a- 
nul după ce au trimis pe 
piețele din regiune, din țară 
și străinătate, adevărati 
munți de legume și zarza
vaturi, care le-au sporit fai
ma de grădinari și le-au a- 
dus bani frumoși. Planul pri
melor opt luni de livrare a 
legumelor și zarzavaturilor 
— pe piața internă și ex
ternă — a fost depășit de 
cooperativele agricole din re
giune cu circa 10 000 tone. 
La roșii, cea mai răspîndită 
cultură a grădinilor bănă
țene. planul a fost depășit 
cu 2 359 tone.

Vor ridica paharul în Ziua 
de sărbătoare pentru succe
sele anului 1967. dar cu gîn- 
dul vor fi la viitor și nu 
numai cu gîndul. La Jimbo- 
lia. Curtici. Macea. Tomna
tic și lingă Timisoara, prin 
cooDerare, meșterii cooDera- 
rivelor agricole finisează alte
9 hectare de sere. I

Certitudinea că am muncit 
bine, că au chibzuit gospo
dărește avutul comun le-o 
dă acum bănățenilor și 
grajdurilb în care numărul 
taurinelor a sporit cu peste
10 000 capete, adăposturile de 
porci în care sînt acum cu 
25 000 animale mai mult ca 
la începutul anului. Multe 
adăposturi s-au construit și 
se construiesc pentru cele 
658 328 de păsări — cu aproa
pe 400 000 mai mult — care 
populează acum bătăturile 
cooperativelor agricole din 
Banat.

Va fi mare sărbătoare. In 
Timișoara, care își sărbăto
rește și venerabila vîrstă de 
700 ani, în Arad, la Lugoj. 
Deta și Sînnicolau. dar mai 
ales în sate, acolo unde se 
făurește pîinea.

ION ȘERBU

V. BĂVESCU

Copil îmi plăcea, despoiat de veșminte 
să intru-n picioare în cada de griu, 
cufundat pîn’la gură in boabe de aur 
Pe umeri simțeam o povară de riu

(LUCIAN BLAGA : Mirabila sămînțâ)

Fotografia: ION CUCU

Feste liniile calde ale arhitecturii românești plutește memoria ma
relui poet al tradițiilor... (Casa menwrială M. Sadoveanu de la 

Mănăstirea Neamțului)
Foto : Agerpres
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Cu planul 
pe 9 luni îndeplinit

ORADEA (de la cores
pondentul nostru) f Planul pro
ducției globale și marfă pe pri
mele 9 luni ale anului a fost 
realizat la Uzina de alumină 
din Oradea cu 10 zile înainte 
de termen. In acest fel, s-au 
produs suplimentar 3 032 tone 
alumină calcinată, echivalentă 
cu 1 600 tone aluminiu. Spo
rurile de producție amintite 
sînt rezultatul numeroaselor 
îmbunătățiri aduse aci proce
sului tehnologic de fabricare a 
aluminei. Aceste îmbunătățiri 
au dus în primul rînd la scă
derea prețului de cost, prin 
reducerea căruia s-au obținut 
economii în valoare de 5 mi
lioane lei. Valoarea beneficii
lor realizate peste plan este, 
de asemenea, de 10 milioane 
lei.

„Ziua 
recoltei" APLAUDAȚI IERI,

r ~..... ~~
Am cercetat scrisoarea dv.
Am mai scris și altădată des

pre copiii care au uitat de pă
rinții lor, exact atunci cînd aceș
tia au nevoie mai mult ca oii- 
cînd de ajutorul lor. Am și acum 
in față scrisoarea lui Ionel Pro- 
topopescu care ne semnalează 
un caz asemănător.

...Căsuța bătrinei Zinca Stana 
se află in comuna Bolintinul din 
Vale, pe o străduță cu construc
ții mari, arătoase. Casa ei e cea 
mai mică. Ușile nu se închid 
bine, pereții au fugit într-o 
parte, gardul din stradă e rupt, 
iar curtea e plină de buruieni 
din care nu te vezi nici călare. 
Nu era nimeni acasă. De la ușă, 
printre buruieni, o potecuță duce 
spre fundul curții. Am pornit 
pe potecă. Ea nu se termină 
aici, ci continuă dincolo de gard 
căruia 'îi lipseau citeca seînduri, 
în curtea vecinului.

Acest drum îl face oătrina în 
fiecare zi, iarna sau vara, pri
măvara sau toamna. Poteca duce 
în ograda factorului poștal Con
stantin Crudu care, înduioșa: de 
situația bătrinei părăsită fi uitată 
de toți cei 5 copii a luat-o tub 
aripa sa, o îngrijește. Am fost 
tentați să credem ci feciorii ți 
fiicele măicuței Stana sini de
parte, în cine știe ce orașe. Dar 
nu. Doi dintre ei au gospodă
ria chiar lingă mama lor, unt 
„vecini? ei I Am intrat din nou 
în curtea mamei Stana. Am stu
diat gardul lui Nițâ Marin, zidar, 
unul din cei cinci feciori. De la 
ușa bătnnei, nici o potecuță nu 
duce spre gardul feciorului. Mai 
mult chiar, gardul este atît de 
des incit nici o vrabie n-ar 
putea trece prin el. Alături lo
cuiește Ștefan, brutar în comuna. 
Cei doi frați au case cu camere

POTECA NU
SPRE COPII

multe, cu mobilă bună etc. Atunci 
insă tind au făcut planul noilor 
locuințe nu s-au gindit «d lase 
un loc cit de mic și pentru mama 
lor. în două odăițe ea a crescut 
cinci copii. A dormit pe jos, 
sau cu capul pe masă numai ca 
ei să fie sănătoși. A mîncat mai 
puțin, uneori deloc, numai ca ei 
sâ aibă de toate.

Marin, zidarul, trece acum prin 
fața casei părintești de citeca 
ori pe zi, vede că șiereții s-au 
înclinat peste propria-i mamă 
dar nici prin gind nu-i trece sâ 
facă o cit de mică reparație. El, 
zidarul I Ștefan, brutarul, vine, 
în fiecare seară acasă cu o pîine

MODERNIZAREA 
UNOR ȘOSELE

In cursul acestui an se va 
termina modernizarea a încă 
300 km de drumuri naționale. 
Printre acestea amintim șo
selele București — Roșiori 
de Vede — Craiova — Timi
șoara, Scoarța — Cărbunești; 
Dej — Bistrița ; Slobozia — 
Călărași. De asemenea, se 
lucrează intens la asfaltarea 
șoselelor Cîmpulung Muscel
— Bran — Brașov ; Reghin
— Toplița ; Tg. Jiu — Bum- 
bești Livezeni; Oravița — 
Moldova Veche ; Suceava — 
Dorohoi care vor fi termina
te în anul viitor.

Proiectele acestor lucrări 
prevăd îmbunătățirea circu
lației rutiere prin ameliora
rea pantelor mari și a curbe
lor periculoase, construirea 
de pasaje denivelate.

(Agerpres)

în Toscana — 
San Gimignano, 
o așezare cu e- 
couri medievale

CĂLĂTORIND PRIN ITALIA

caldă în mină, trece pe la pyzrta 
maică-si, care de multe cri nu 
are ce mi nea, duce pline caldă 
acasă fi celei care l-a crescut 
nu-i Iasă, nici, măcar, o bucă
țică. Niculae, cel mai mic fe
cior, zidar la Piatra Neamț, a 
venit și el în concediu la Bo
lintinul din Vale. Credeți ca a 
pus mina pe mistrie sâ îndrepte 
casa? l-a luat bâtrînei lucrurile 
mai bune de prin casă fi le-a 
vîndut pentru ca sâ aibă de 
băutură.

Pe Niță Marin l-am întilnit 
în fața casei. Am acut o scurtă 
discuție cu el pe care o voi 
reda în întregime.

UITAȚI RUPĂ

ABSOLVIRE...
Discutam în paginile 

ziarului, acum cîtăva vre
me, despre modul defec
tuos în care este concepută 
repartizarea absolvenților 
actori, ceea ce constituie 
unul din motivele de că- 
pătîi ale instabilității lor 
în teatrele unde-și încep 
profesia. Spuneam atunci 
că raportul dintre actorii 
tineri și teatre nu se sta
bilește îndeobște pe baza 
unor criterii reale, ci se

naște întîmplător, prin, ha
zardul unei „ordini" arbi
trare de intrare în fața co
misiei de repartizări și al 
unei dorințe de moment a 
absolventului (dictată de
seori de rațiuni extra-ar- 
tistice). Clădit pe o ase
menea temelie de nisip, e 
firesc ca acest raport să se 
clatine, ba chiar să se nă
ruie la cel dinții prilej.

Dar actul repartizării 
este numai o etapă. Dacă

DUCE
— O cunoașteți pe bătrîna 

Stana Zinca ?
— Da.- e mama mea.
— Cum o duce dinsa ?
— Mai trăiește—
Am pricit, la plecare, încă 

odată căsuța înclinată, buruienile 
fi mai ales potecuța aceea care 
pornește din fața casei ri duce 
spre inima generoasă a factorului 
poștal fi la gardul acela înalt 
și des al feciorului, care se crea 
el însuși un zid între fiu și 
mamă.

O propunere pentru tovarășii 
de la Procuratura raionului Titu. 
Mama care a crescut 5 copii nu-i 
cheamă de rușine în fața ins
tanței pentru lipsa lor de grijă 
față de ea. Socotiți dumneavoas
tră rîndurile de față o chemare 
în fața legii pentru toți cei cinci 
fii ai ei.

GH. NEAGU

J

{iricinile fluctuației cadre- 
or actoricești tinere s-ar 
limita la atît, ele ar fi les

ne de înlăturat printr-un 
simpla efort administrativ. 
Ar dispărea astfel toate a- 
cele consecințe neplăcute 
pe care „voiajul" perma
nent le provoacă atît tea
trelor cît și actorilor aflați 
Ia început de drum. Tea
trelor — proiecte reperto
riale cu neputință de a 
mai fi realizate, premiere 
recente a căror distribuție 
rămîne „descoperită", de
zechilibru în structura co
lectivului. Actorilor — dis
continuitate în pregătirea 
profesională, un schimb 
brusc de mediu și de cri
terii exact în momentul 
cînd ceea ce le trebuie 
este o perioadă de fixare, 
de statornicire a acumulă
rilor. Toate aceste neajun
suri ar trece cu ușurință în 
domeniul amintirilor ne
plăcute. Dacă n-ar fi de
cît repartizările...

Din păcate, încă o serie 
de elemente contribuie la 
provizoratul raportului tea- 
tru-actor tînăr. Ele se

SEBASTIAN COSTIN
(Continuare în pag. a U-a)

LIVORNO,
ORA 3

E ora 3 noaptea și casierul stației din Livorno cu o 
amabilitate demnă de invidiat este dispus să poarte o 
convorbire mai îndelungată. Se interesează cum e timpul 
în România, îmi dă amănunte despre starea timpului la 
Livorno, despre ploile care, în ultima perioadă, nu mai 
contenesc. De altfel, nu erau necesare atîtca detalii pen
tru că se auzea distinct răpăitul imperturbabil al ploii. 
Apoi, sînt întrebat dacă am soție, ce vîrstă am, dacă am 
copii. Răspund răbdător, străduindu-mă să fiu cît mai 
exact, urmărind ecoul cuvintelor franțuzești la interlo
cutorul meu, care îmi împletește, observ, uneori italiana 
cu franceza... Sînt obosit, călătoria nu a fost tocmai 
simplă, iar schimbările numeroase de peisaj, sentimentul 
unei singurătăți bruscate alunecă timpul către o parado
xală nemișcare. Minutele trec greu. Răspund răbdător. 
„Da, soția mea e brunetă". Coincidență, soția interlocuto
rului — de asemenea. Ei se înțeleg de minune. Remarc 
că toți bărbații fac asemenea confesiuni, apropo de înțe
legerea în familie : că, adesea, femeile nu se grăbesc cu 
asemenea declarații. Italianul e de acord, izbucnește în 
rîs ; situația îi pare universală. Se pregătește pentru încă 
o întrebare. Amenințat însă de o toropeală tiranică, îl 
dezamăgesc adresîndu-i — fără vreo legătură cu restul 
convorbirii — întrebarea pentru care acceptasem pre
lungirea convorbirii, confesiunile conjuncturale. Nu, nu 
știe nimic de mitingul de care-1 întreb. E trecut de trei 
jumătate noaptea. Renunț, mulțumesc pentru discuție; 
celălalt regretă că nu mai putem continua —- se schimbă 
abia dimineața. Traversez parcul din fața gării, bleste-

NICOLAE DRAGOȘ

(Continuare în pag. a IV-a)



AZI ARTICOLE • CRONICI • ANCHETE

ADUNĂRILE DE

DARE DE SEAMA

Șl ALEGERI
(Urmare din pag. I)

Analizînd activitatea desfășu
rată de organizațiile U.T.C., de 
către toți uteciștii, de la alegeri 
pînă în prezent, dările de sea
mă vor conține problemele ma
jore ale activității de organizație 
și, în primul rînd, ceea ce este 
pozitiv în activitatea uteciștilor. 
Acestea vor evidenția experiența 
valoroasă, formele și metodele 
care au contribuit la dezvolta
rea unei atitudini înaintate față 
de învățătură, la educarea pa
triotică, moral-cetățenească a 
elevilor și studenților, vor face 
cunoscute activitățile politico-e
ducative, cultural-distractive și 
sportive inițiate de organizație, 
care se bucură de apreciere în 
rîndul elevilor și studenților 
și cunosc o largă participare, 
întrucît răspund preocupărilor 
tineretului studios, dorințelor 
sale, sînt rezultatul aplicării în 
viață a inițiativelor elevilor • și 
studenților. Totodată, dările de 
seamă vor trebui să conțină în
tr-o măsură corespunzătoare 
inaliza problemelor vieții inter
ne de organizație, modul în care 
>e respectă disciplina utecistă. 
mm s-a trecut la aplicarea 
ndicațiilor recente ale Biroului 
3.C. al U.T.C. cu privire la ac- 
rivitatea U.T.C. în școli și făcui- 
:ăți. In același timp, dările de 
seamă să dezvăluie cu curaj, cu 
iscuțit spirit critic și autocritic, 
principial, lipsurile manifestate, 
malizînd cauzele acestora. Pe 
:emeiul unei asemenea analiz? 
iubstanțiale, dările de seamă 
not și trebuie să cuprindă, rin- 
tetic, principalele direcții ale ac- 
ivității de organizație pe baza 
larcinilor trasate de Congresul 
il Vin-lea al U.T.C., pr^- 
:um și a ultimelor indi
cații ale Biroului C.C. al 
U.T.C. privind îmbunătățirea 
ictivitățH organizațiilor U.T.C 
iin școli și facultăți.

Programul de activități, care 
va fi prezentat în adunarea de 
alegeri imediat după citirea dării 
Je seamă și supus apoi di «cutiei 
H aprobării uteciștilor, constituie. 
Ie asemenea, un document de 
bază în adunarea de alegeri, 
i’entru a asigura atributele nece- 
iare programelor de activitate. 
;e cere în primul rînd orani2>- 
;iilor U.T.C. să mite deficien- 
ele semnalate la alegerile treeu- 

de 
e- 
de 
în

uncție de cerințele colectivului 
le uteciști și tineri. Comitetele 
■aionale și orășenești U.T.C-. 
prin activiștii lor, vor trebui să 
ndrume birourile și conrite- 
ele U.T.C. din școli ri 
acuități, să elaboreze cu grija 
ii răspunderea cuvenită progre- 
nele de activități. Acestea vor 
cuprinde activități concrete, mâ
lurile ce vor fi luate pentru îm- 
junătățirea întregii vieți de or
ganizație, termene și respor.- 
abilități concrete. în program 
'or fi înscrise acele acțiuni prin 
:are organizațiile U.T.C. vor 
contribui, alături de cadrele di- 
lactice, la îmbunătățirea activi- 
ății școlare și universitare a ete
rilor și, respectiv, a studenților, 
a întărirea disciplinei; se vor 
jrevedea activități politico-edu
cative specifice
U.T.C. din școli și facultăți. A- 
zînd în vedere că — așa cum a 
stabilit Biroul C.C. al U.T.C. —

organizațiile U.T.C. din școli 
bucurîndu-se de sprijinul condu
cerilor, al cadrelor didac
tice — vor răspunde de organi
zarea întregii activități cul- 
tural-artistice, distractive, spor
tive și turistice, programe
le elaborate vor trebui să cu
prindă pe larg tot ceea ce se 
va iniția pe acest plan în noul 
an școlar. Totodată, este foarte 
important ca, atît darea de sea
mă cît și programele de activi
tăți prezentate în fața studenți
lor uteciști să facă referiri con
crete, pornind de la experiența 
existentă, la modul în care or
ganizația U.T.C. sprijină asocia
țiile studenților să se ocupe de 
organizarea activităților cui tu- 
ral-artistiee, distractive și spor
tive pentru studenți. Programele 
de activitate să fie străbătute 
de ideea călăuzitoare că tot 
ceea ce va întreprinde orga
nizația U.T.C. in jcoH și facul
tăți, va trebui să concur*  la ob
ținerea unor rezultate bune b to- 
vățăturâ. Ia instaurarea m rmdnl 
elevilor și studenților a anei •»-

tate.
Birourile r cote tetele CTC 

din școli p facuhăp cunoac din 
proprie expenență d*  de cS 
este sâ concepi actS'^atea de 
organizațâe. pe baza cari larc 
consultări a eterdor p stadexsți- 
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îndoiala. ow
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îndoială, mandatul lor acelor 
tineri care vor fi capabili să a- 
sigure traducerea în viață a sar
cinilor ce-i revin organizației 
noastre : celor mai buni elevi 
și studenți, fruntași la învăță
tură, oameni cu inițiativă, di
namici, buni colegi și prieteni, 
exigenți și combativi totodată, 
care s-au distins în muncă, au 
experiență, sînt pricepuți ani
matori ai vieții cultural-artistfce 
și distractive, sportive și turis
tice, sînt capabili și prin pro
priul lor exemplu să mobilizeze 
colectivul în activități intere
sante. tinerești.

ti vi ta tea sportivă și turistică b 
«coli va fi
U.T.C ea 
ftufiloc al 
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CRONICA SPRE
ENTUZIASMUL PUBLICULUI TÎNĂR

A existat cîndva un voievod al 
operetei. 11 chema N. Leonard. 
In istoria teatrului românesc mu
zical acest nume marchează un 
capitol peste care nu se poate 
trece.

Sceptrul acestui inegalabil Leo
nard l-a preluat, la cîtva timp, 
Ion Dacian, și opereta, de ce 
n-am recunoaște, gen desuet azi, 
cu foarte puțină priză la publi
cul tînăr — a trăit și iși duce 
viața încă, în mare măsură prin 
talentul și eforturile sale. Anima
tor entuziast, tenor și interpret 
prețuit, Ion Dacian remorchează 
după el, de foarte mult timp că
ruța operetei. II admirăm de a- 
V.ta timp îi aplaudăm talentul, 
curajul și temeritatea.

Dar... Există deci și un dar. 
Trăim totuși într-o epocă mo
dernă și opereta chiar dacă face 
încă săli pline, îndeplinind cu 
bdo planurile de „casău, trebuie 
să se adapteze unor exigențe ar
tistice.

Publicul cu păr argintiu care 
u populează seară de seară fo
toliile, în virtutea unor melanco
lice amintiri, se va epuiza la un 
moment dat, și atunci ce va ră- 
mine din acest gen contemporan 
cu mustățile și favoriții lui Franz 
lc:d ? Este clar că teatrul, fie 
el și muzical, nu se poate face 
numai din cutiile de conserve ale 
trecutului. Se cerea deci o revi- 
talizare a acestui gen perimat. Șt 
acest lucru iî putea face numai 
Ion Dacian, animatorul numărul 
unu și supraviețuitorul atît de 
prețuit al operetei El a înțeles 
situația yi a chemat pentru revi- 
tam.nizarea echipei artistice un 
regizor modern, yi foarte talentat, 
Ion Cojar. Lupta lui Ion Coja*

ADRIANA CODREANU

cu 
chită s-a văzut.

„Ana Lugojana", într-o nouă 
versiune regizorală, e cu totul 
altceva decît opereta reprezen
tată acum ctțlva ani. Lupta cu 
stilul vechi, cu șablonul, cu cli
șeul repetat sub aceleași forme, 
la fiecare premieră o aplaudăm. 
Ion Cojar și asistentul său Bu- 
garin Dușan au imprimat opere
tei un ritm nou, scoțînd-o din 
cantonamentul ei rămas la epoca 
1940—1950.

Muzica lui Filaret Barbu e fru
moasă, melodică și pune în va
loare nebănuite teme folclorice 
Păcat că și libretul nu e la aceea
și înălțime. Se conversează prea 
mult și inutil pe scenă și se cîntă 
prea puțin. Adriana Codreanu 
(Ana Lugojana) este prima forță 
artistică. Multiplele sale calități

le-am vedea însă mai bine reali
zate pe marea scenă a operei, 
decît la operetă. Credem în vo
cea, talentul și frumoasa ei pre
zență artistică. Nu aceleași adjec
tive le putem întrebuința însă 
pentru partenerul său, tenorui 
Eugen Fînățeanu. (De ce n-a 
cîntat Anton Negoițescu, incon
testabil o voce mai mlădioasă, o 
prezență fizică agreabilă). Foarte 
adecvați în roluri: Nicolae Ță- 
ranu, Gabriel Gheorghiu și Toni 
Buiacici, specializat în ultimul 
timp pe post de comic aplaudat. 
In restul distribuției cu calitățile 
și Arhicunoscutele lor defecte ve- 
detiste mai atenuate de actuala 
regie: Maria Wauvrina, George 
Groner, N. Ionescu-Dodo, VaUi 
Niculescu, Ștefan Glodariu etc. 
Costumele — o luminoasă în- 
cîntare pentru ochi. Decorul,

în căutarea unei cît mai auten
tice rusticități, banalizează chiar 
coloana lui Brâncuși. Coregrafia 
— păcat de costume — încâl
cită și înghesuită. Dorința de 
a umple mereu scena operetei 
cu tot ansamblul — de s-ar putea 
chiar și mașiniștii — a devenit un 
șablon.

Coregrafia rămîne un semn de 
întrebare al operetei. Un ansam
blu coregrafic trebuie să fie 
aspectuos, tînăr și mai ales ta
lentat. Și dacă se poate și cu 
puțină școală. Incîlceala de pe 
scenă, piramidele de tip sărbă
toresc de sfîrșit de an la grădi
niță, supără.

Am avut recent un exemplu 
de modernitate coregrafică: 
baletul francez. Să luăm exem
plu și să nu rămînem la exerci
țiile obișnuite: fandare, mîinile 
sus, mîinile întinse, lateral, aple
care în față. Coregrafia e cu 
totul altceva decît gimnastica de 
înviorare. Și o coregrafie buna 
ar ridica și ea valoarea artistică 
a spectacolelor de operetă. Se 
poate spune totuși că teatrul de 
operetă a călcat cu dreptul în 
această stagiune. O operetă ro
mânească mai modern pusă în 
scenă, cu preocupări de stilizare 
și în genere mai suportabilă este 
actuala stagiune. E un pas îna
inte.

Dar noi dorim ca opereta să 
ajungă un spectacol nu numai 
pentru un anumit public cople
șit de amintiri. Prin moderni
zarea ei — așteptăm de atiția 
ani, mult anunțata, „My faire 
Lady“ — opereta are toate șan
sele să câștige pentru fotoliile ei 
și entuziasmul publicului tînăr.
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LARGA" A FORULUI TUTELAR
ÎNCURAJEAZĂ 0 LOGICĂ COSTISITOARE

ti este proprie preocuparea de a 
Huliri fiecare ban. Se gindește din vreme re-i trebuie, iși 

tocouaia și abia apoi trece la cumpărături. Altfel 
efeetariarcă banii fârg «ă-«i procure totul sau să 

‘ucruri de care nu are nevoie, lată insă că intîlnim 
r attfei de gospodari: dintre cei la care noțiunea trebuie 
i-:eiea«ă intre ghi’imele. Despre gesturi care atestă un ase- 

profil de go«podar ne relatează tovarășul N. NICHI- 
TA. controlor revizor principal, foiosind elementele culese 
eu prilejui un<ri control ia Combinatul siderurgic Calați- In 
abâertii r Folosiree fondurilor valutara.

Este taurii desgor. să insistăm 
ta a decoestra tropertanța oti- 
bzâr.: raționale a fondărilor va
lutare. Destinate să asigure pro
curarea dr- aapor» • utilajelor 
na poesefor de scr.nnb necesare, 
votata Mpane. prin «cmlficație, 
deneetati grwi. obhgatia de a fi 

ce e necesar tnQ-o anume peri
oadă, ev?tind, pe orice cale, sto- 

snpranormatfv Dacă tn an- 

acest sens, o sztuape wen ui icata 
la CoDbnutul siderurcic Galati 
na drtnowtK«i unele «răpiri 
RipMtoare. Să eaempliAcăm.

Stocurile existente la sfinții 
anului trecvt asigurau în totali
tate necesarul de cilindri pe anul 
1967. Tn parte chiar ți pentru 
anul viitor. Cu toate acestea — 
cura să tnțeleaem acțiunea ? — 
tn anul acesta w prevăzut achi
ziționarea din import a încă 30 
de cilindri, deia contractat!. Dacă 
nu trebuie, pentru ce s-au adus0 
ne întrebăm firesc. Ce se va în- 
titnpla cu cilindrii ? Vor rămîne 
bmefnțe’es. în stoc la sflrșitul a- 
nuhn, creind serioase imobilizări.

O altă secvență, din lucrări:? 
de asigurare a pieselor de schimb 
pentru lectorul de investiții. Pen
tru vagoanele lecției de hnfoti- 
ere, proiectul IFROXfET pre-

vede un anumit număr de arcuri, 
inclusiv cele de rezervă. Prevă
zător însă, combinatul a solici
tat din import eu 10 bucăți mai 
mult Să fie, să se găsească. Deși 
numărul prevăzut tn proiect este 
suficient chiar pentru 3-4 ani. 
Ceea ce apare elocvent în ce pri
vește „tehnica" contractării este 
și următorul amănunt. Nu întrea
ga comandă de vagoane lingotiere 
va putea intra pe poarta combi
natului în 1967 și 1968, o parte 
urmînd a se executa ulterior. Prin 
urmare, și cele aproape 1 500 
arcuri își vor aduce contribuția 
la perpetuarea aceluiași feno
men : umflarea stocurilor.

Felul tn care organele 
răspunzătoare de această si
tuație au procedat lasă 
descoperită o viziune inex
plicabilă in ce privește mî- 
nuirea fondurilor valutare, 
îngrămădirea pe lista de 
cereri din import a ce tre» 
buie și ce nu trebuie nu ră- 
mine numai un fapt de 
combătut, ei o practică 
pentru eliminarea căreia 
trebuie ti se ia neintirziat 
măsurile corespunzătoare. 
Căci avem de-a face eu o 
manevră care încalcă indi-

• Cînd te conduci după principiul: să fie, să se găsească. • Să luăm 
din producția internă ? La asta nu ne-am gîndit...

cațiile existente în acest 
sens.

Normal ar fi ca înainte de a te 
repezi să cumperi din import 
cele necesare, să faci demersuri 
pentru a sonda posibilitățile certe 
de aprovizionare din producția 
indigenă. Ceea ce nu este cazul, 
în unele situații, la Combinatul 
din Galați. Ne oprim la următo
rul exemplu. Era nevoie de o 
mașină de bordurat tablă. Fără 
să se convingă dacă Uzina meca
nică Timișoara poate furniza a- 
eeastă mașină — s-a emis un te
lex și lucrurile s-au oprit aici. S-a 
și operat contractarea din import 
a mașinii, cu toate că, uzina ti
mișoreană, la timpul respectiv, 
putea livra utilajul dorit evitînd 
contractul extem.

în fața realităților oferite de 
glasul implacabil al documente
lor te întrebi : cum de apar astfel 
de lucruri dorite parcă, în sens 
invers logicii ?

O explicație ne este la îndemî- 
nă : gestul filantropic al forului 
tutelar — Direcția generală si
derurgică din Ministerul Indus
triei Metalurgice — care a repar
tizat acestei unități plafoane va
lutare mari, din caie cauză o 
parte din ele nici nu au putut fi 
consumate, cu toate că s-au pro
dus supraevaluările arătate. A ră
mas neacoperită cu fise tehnice, 
deci fără posibilitate de consum 
o sumă importantă pentru anul 
în curs, ca să nu mai vorbim de 
plafonul repartizat pentru 1968

unde situata este și mai puțin 
elucidată, deși termenul maxim 
de întocmirea documentațiilor 
tehnice a rămas cu mult în urmă.

O consecință a aprovizio
nării neoportune din import 
o reprezintă înscrierea cu 
cantități însemnate de ma
teriale și a unui important 
număr de utilaje fără utili 
zare sau cu utilizare lentă.

Pentru o bună parte din aces
te agregate nu se întrevăd nici 
posibilități imediate de montaj, 
fie pentru faptul că halele unde 
urma Să se execute montajul au 
primit altă destinație (cum e ca
zul atelierului de întreținere me
canică sau al atelierului de între
ținerea furnalelor), fie pentru că 
achiziționarea lor nu s-a făcut în 
concordanță cu planul de punere 
în funcțiune a lucrărilor respec
tive de investiții. Mai mult, se 
constată achiziționarea unor ma
teriale și utilaje din import încă 
de mult timp, care nu au fost fo
losite pînă în prezent absolut de 
loc și nu au nici perspectiva de a 
primi vreo utilizare în această 
unitate. Ne mărginim la cazul 
unei mașini automate de sudat 
adusă din import din anul 1962, 
care stă și acum în depozitul 
combinatului fără utilizare. încer- 
cînd să atenueze efectele acestei 
achiziționări neraționale de uti
laje combinatul a început să 
„bombardeze**  cu adrese direc-

ția generală, solicitîhdu-i o re
zolvare (care n-a sosit însă).

Apare cu suficientă claritate, 
credem, necesitatea unei atente 
cîntăriri la solicitarea din import 
a diferitelor produse. De prisos 
poate să menționăm că ser-xgse 
obligații revin și organeloȚcjb 
specialitate din cadrul Dirtfljrei . 
generale siderurgice din M.I.M.,a 
care trebuie să-și sporească exi- ' 
gen ța cînd avizează cererile uni
tăților din subordine și 
contractare efectivă.
trebuie eliminat obiceiul 
recurge la achiziționarea 
port atunci cînd nu aceasta re
prezintă unica soluție și ceea ce 
este și mai dăunător, așa cum s-a 
arătat, de multe ori nici nu sînt 
necesare.

trec la 
Oricum 
de a se 
din im-

N. UDROIU

De 7000
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Aplaudați ieri, uitafi după absolvire... I
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(Urmare din pag. 1)

vesc, previzibile sau nu, 
n viața majorității colecti
velor teatrale din țară.

Marea călătorie în pro- 
esie a tînărului actor în- 
:epe, după repartizarea sa 
Ie către institut, pe teri- 
oriul precis delimitat al 
inui teatru. Aici, desigur, 
eriozitatea și probitatea 
ia artistică, alături de 
eriozitatea și probitatea 
:elor caie sînt datori să-l 
ndrume, șă-1 sprijine și — 
îu un termen mai neele- 
șant dar mai limpede — 
;ă-l folosească, constituie 
criteriul de baza al evolu- 
jei sale. Citim în relată- 
ile cîtorva cronicari tea- 
:rali despre performanțele 
ictoricești ale unor tineri 
Uneori îi vedem în turnee- 
e întreprinse la București 
ie diverse teatre din pro
vincie și remarcăm exce-

lentul lor nivel profesional. 
La Consiliul teatrelor ni 
s-au citat numeroase ca
zuri de logodnă fericită 
între teatre și actorii ti
neri : Costel Constantin și 
Elena Bartok de la Iași, 
Mihai Mihail de la Galați, 
Ovidiu Schumacher și Ire
ne Flamann de la Bacău, 
precum și mulți alții, s-au 
stabilizat — cel puțin 
deocamdată — în colecti
vele respective, afirmîn- 
du-se hotărît din primii 
ani de profesie și ajun- 
gînd să se numere printre 
actorii fruntași ai 
teatre.

Există însă cel 
tot atîtea cazuri de 
tineri, care după 
realizări meritorii într-un 
teatru diptr-o regiune, 
cedează cu ușurință „ten
tației Capitalei**  și se tran
sferă (sau pleacă prin de
misie) la un teatru bucu-

acelor

puțin 
actori 
cîteva

reștean, unde, în majori
tatea cazurilor, nu sînt uti
lizați intr-un mod care să 
le asigure o dezvoltare 
profesională normală. Cî
teva nume din ultimele 
trei-patru promoții (Virgil 
Ogășanu, Cătălina Pintilie, 
Mariela Petrescu, Ioana 
Manolescu, Adina Atana- 
siu-Poenaru) mărturisesc 
lipsa de răspundere cu 
care unele teatre din Ca
pitală „racolează" la în
tîmplare cadre actoricești, 
fără să-și motiveze apoi, 
prin roluri de răspundere, 
opțiunea.

Justificate în parte de 
indicația bizară de a nu li 
se repartiza absolvenți-ac
tori (ca și cum e)e n-ar 
avea nevoie, ca oricare 
teatru, de actori tineri), 
teatrele hucureștene con
travin în felul acesta nu 
numai normalității dez\ol- 
tării artistice a celor pe

care-: angajează, dar și u- 
nei dispoziții legale ioart^ 
precise: aceea a obligati
vității stagiului de 3 ani 
pentru absolvenții institu
telor de învățămînt su
perior. Sesizat de multă 
vreme, Consiliul teatrelor 
a propus încă din toamna 
trecută (8 noiembrie 1966) 
conducerii Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă 
sancționarea acelor con
duceri de teatre care se 
fac vinovate de încălcarea 
legalității, precum și unele 
măsuri de sancționare a 
neseriozității actorilor ti
neri care dovedesc un 
„surplus de mobilitate' 
(printre altele, interzicerea 
colaborării lor la teatre, 
radio, televiziune, cinema
tografie). Pînă în prezent 
nu s-a întreprins însă nici 
o acțiune eficientă în acest 
sens.

De ce pleacă actorii ti-

neri din teatre ? Cîțiva 
faeton concur! la perpetu
area acestei situații anor- 
male. Umori, în teatrul 
unde au fost repartizați, 
ei nu găsesc o atmosferă 
de creație convenabilă, o 
utilizare judicioasă — și 
în asemenea cazuri, exodul 
lor spre Capitală sau spre 
alt teatru regional este ab
solut explicabil. Un exem
plu : plecată (după multe 
dificultăți administrative) 
de la teatrul din Petroșani 
la cel din Craiova, actrița 
Luminița Iacobescu și-a 
găsit abia acolo locul și ro
lurile potrivite ; două ex
celente interpretări au 
consacrat-o repede în sti
ma publicului craiovean.

Alteori, în psihologia d- 
nerilor actori intervine un 
fel de îmbătrînire prema
tură, o blazare de „exilați**,  
neiustifieată de nici un 
factor concret. Sînt actori

care se simt înstrăinați 
„departe de București**  
(deși familia lor nu se află 
în București). Toate aces
tea nu sînt, de fapt, decît 
reflexe ale neîndestulătoa
rei educații pe care o ca
pătă tinerii actori în insti
tut. Se face acut simțită 
necesitatea întăririi mun
cii de educație etico-pro- 
fesională a viitorilor actori, 
în așa fel îneît toți, fără 
excepții, să considere 
drept superioare interesele 
profesiei lor față de inte
resele mărunte legate de 
— să zicem — apropierea 
de București.

Există însă și o serie de 
cauze reale care determi
nă o atare nefirească psi
hologie chiar la tinerii ac
tori serioși, aflati în plină 
evoluție artistică, utilizați 
cu grijă și perseverență în 
teatrele unde se află. Prin
cipala este insuficienta a-

tenție care se acordă tine
rilor actori după absolvi
rea institutului de către 
presa și opinia teatrală.

„In institut — opinea
ză Radu Nicol ae, directo
rul Teatrului Național din 
Craiova — viitorii actori 
debutează zgomotos, toată 
critica de teatiu este cu 
ochii pe ei, le semnalează 
fiecare succes și fiecare 
înfrîngere. Cum ajung însă 
în teatrele din regiuni ei 
sînt uitați în mod inexpli
cabil. Cînd și cînd, cîte un 
cronicar teatral, care se a- 
bate din întîmplare prin 
orașul respectiv, le dedică 
două-trei rînduri. Ar fi 
mai mult decît necesară 
o supraveghere organizată, 
de către institut și oamenii 
de /specialitate, a evoluției 
tinerilor actori. La un an 
sau doi după absolvire, ar 
trebuie să se revină asupra 
promoției, să se analizeze

în profunzime realizările 
ei. Numai așa orizontul 
lor interior ar putea fi fe
rit de inhibarea care ia 
naștere din cauza lipsei de 
atenție*.

Pe de altă parte, tre
buie in sfîrșit tradusă in 
practică ideea deschiderii 
in Capitală a unei săli în 
care fiecare teatru din pro
vincie să prezinte anual 
cîte o microstagiune. în 
felul acesta se pot înlătura 
treptat diferențele create 
în mod artificial între tea
trele bucuieștene și cele 
din regiuni, diferențe care 
reprezintă unul din izvoa
rele principale ale fluctua
ției actorilor tineri. Teatre 
de categoria I, a Il-a sau 
a IlI-a — iată un nonsens 
conservat cu prea multă 
îndărătnicie.

SEBASTIAN COSTUM

I
î
I

I

I

Ziua de duminică în Brașov 
a fost a Elevilor, cu majusculă 
pentru că de dimineața pînă 
seara orașul a fremătat de ti
nerețe, și-a completat îneîntă- 
toarea sa paletă cromatică au
tumnală cu culorile proaspete 
ale obrajilor încinși în jocuri 
sportive și la dansuri, ale tri- 
courilor și costumelor naționale. 
Orașul și-a pus la dispoziția ce
lor mai tineri locuitori ai săi, 
terenurile de sport, stadioanele, 
ringurile de dans, orchestrele. 
Dimineața a fost rezervată în
trecerilor sportive : atletism,
volei, fotbal, gimnastică, ștafete 
distractive. demonstrații de 
lupte și box. Cea maț spectacu
loasă competiție a fost cea de 
handbal ; cei mai buni sportivi 
— elevii școlilor profesionale 
„Hidromecanica", „Tractorul" și 
ai Liceului nr. 5.

După amiaza a început cu 
serbări desfășurate în sălile de 
festivități ale școlilor, precum 
și pe scenele altor săli din oraș. 
Coruri, soliști, formații de dan
suri, recitatori și-au îneîntat co
legii și părinții în spectacole 
ample, de o mare frumusețe. Iar 
seara, sportivii,’ artiștii amatori, 
suporterii și spectatorii s-au 
distrat în ritmul muzicii de 
dans, cu jocurile de societate 
și surprizele pregătite.

Festivalul cultural-artistic și 
sportiv organizat de Comitetul 

■ ’T.T.C. a 
fost o demonstrație convingă
toare că elevii răspund „pre
zent" invitațiilor interesante, 
la petrecerea timpului liber.

M. V.

I sportiv ursaiiixai ue 
orășenesc Brașov a] U. 
fost o demonstrație c(

■



LONGEVITATEA UNEI PASIUNI
ani, în lumea 
intelectualilor

Acum 125 de 
meseriașilor și 
din Lugoj entuziastul anima
tor cultural, Josif Farcaș, pu
nea bazele unui teatru de a- 
matori care avea să fie. prin 
repertoriul stagiunilor și prin 
continuitatea lor, unul din 
cele mai vechi teatre de ama
tori din țară — Lugojul fi
ind de altfel și în alte dome
nii ale artei un centru de ira
diere culturală pe toată zona 
Banatului.

Jubileul de acum este cu 
atît mai impresionant cu cit 
de pe scena acestui teatru, a- 
veau să se lanseze pentru soe

an
Stagiune festiva

la Teatrul „M. Eminescu"
promoție

din Botoșani
MARATON

Prima

CINEMATOGRAFIC
SĂTESC

ie-

I. BELDEANU

actorilor botoșă- 
în cadrul natural 
Suceava au con-

d» prestigiu ne vom 
cu „Viforul*4 șl „Para-

ingineri

Fescr. aloi.

tem, constituie unul din deliciile plimbărilor cu

Somnul electric ?

acute
preocupările 
ale medici- 
încearcă de

noapte de

h 22 oc-

caz — adăugăm noi, un original mijloc pentru practicarea ci
clismului. Cu un mare inconvenient: ești lipsit de plăcerea tfe 
a o lua în viteză înaintea prietenilor tăi. Ceea ce, să recunoaș- * t j,jciclețat

SPORT ț

astAzi, din nou
LA FOTBAL

Televiziunea transmite 
Steaua—F. C. Austria 
Rapid—Trakia— Plovdiv

La numai o săptămîr.ă de ănd fe 31 
disputat partide programate de marile c 
și din care bineînțeles n-au lips:: mri • 
lui românesc — astăzi alte 5 formații mdneftl Ml 
versari valoroși.

In deplasare, Rapid, „naționala de tinere:'
acasă, Petrolul și Steaua. La pr..T.u. ex 
nului, pe care giuleștenii l-au facecu: c_ 
lului“ se arată totuși optimiști și socotesc 
moment de răscruce, care va însemna apar.: a 
atît de mult așteptat în acest campionat. Cei cu 
de vorbă, duminică seara în Gara de Nord, inai 
la Plovdiv : Val Stănescu, Victor Stănculeseu. E>^z.:tr. _ r .

U Motroc, ne-au amintit că în toate meciurile oficiale «a<bi 
v în Bulgaria, Rapid n-a cunoscut pînă ars— faiMaaere*.  s 

doresc cu ardoare păstrarea acestei frumoase *.^2.:  - _ 
ziunea noastră va transmite aspecte din această paradă _» 
17,30 și vom fi, cum se spune pe faza.

Chiar acasă. Petrolul are o singuri griji, si joace fn— 
încercînd astfel să facă oamenii si mai uite aoal G-J. Okiciae 
este convins că Dinamo Zagreb, care in primivari • câ 
Pitești cu F.C. Argeș nu poate pierde la Ploiești rc ■ 
de 5 goluri.

Și dacă cumva Petrolul ne oferă o snrprizâ. ;oi pcbLrăm o 
cronică * pe prime pagină):

Steaua are pe „Republicii" (și de aici aspecte la :eleviz:-r.e — 
ora 15,45) prima șansă, nu numai pentru că a învins acasă pe 
F.C. Austria, dar mai ales pentru că în ultima vreme a intrat... 
în pas, se apropie de nivelul solicitat primelor noastre for
mații de fotbal.

Juniorii și „speranțele olimpice" întîlnesc la Odesa și res
pectiv Eskhilșehir formațiile similare ale U.R.S.S. și Turciei.pectiv Eskhilșehir formațiile similare ale U.R.S.S. și 
Două meciuri amicale fără miză, de la care așteptăm 
ieții 
tate.

noștri să fie principalii actori ai unor spectacole

Turneul internațional de Volei de la Cluj

54 de ingineri ab
solvenți ai Facultății 
de mecanică, secția 
mașini agricole de la 
Institutul politehnic 
din Cluj — prima 
proaacție de «pecia- 
ttRi a acestei secții 

itat

absolvenții 
noștri — spunea con
ferențiarul universi
tar dr. Ioan Drâgan, 
decanul facultății de 
mecanică — iși vor 
aduce contribuția la 
îmbogățirea mecani
zării agriculturii. 
Pregătirea lor în
dreptățește această 
speranță, pentru că.

lucrările de diplomă, 
îndrăznețe și actuale, 
constituie cu certitu
dine și o garanție". 
Cei 54 de proaspeți 
absolvenți au fost 
repartizați in unități 
agricole, în unități 
S.M.T. și agricole de 
stat. Le urâm.

BREVIAR COTIDIAN
FINTINA CENTENARULUI

C!N1 A VR.UT S-O UCIDĂ 
PE JESSIE?

ie largă

Spectacolele 
neni susținute 
al Cetății din 
stituit una din revelațiile esti
vale din acest an. Cu ce gînduri 
si proiecte se prezintă la în
ceput de stagiune colectivul tea
trului din Botoșani ? Am solici
tat în acest sens cîteva relații 
directorului. Stelian Preda.

„Pentru început vom prezenta 
un spectacol de „sunet și lumi
nă". chiar la Ipotești — ne-a 
declarat el. Casa, curtea și sta
tuia poetului vor constitui prin
cipalele elemente de susținere 
ale spectacolului. De fapt, staj 
giunea se va desfășura pe două 
mari coordonate : omagierea 
personalității lui Eminescu. pri
lejuită de împlinirea în august 
1961 > zece ani de la înființarea 
teatrului ce-i poartă numele și 
continuarea spectacolelor de e- 
vocare istorică. în acest scop, 
pe lingă piesa lui Mircea Ște- 
făneseu vom realiza. în colabo
rare eu poetul Marin Sorescu, 
un nou text dramatic — ..Emi
nescu •, ambele prezentate în 
erîngul din Ipotești, la Casa 
uoriid. ia parcul din Botoșani. 
Experiența etatizată in aborda
rea teatrului de evocare istori
că va permite, in «ffrșit. prin 
montarea Luceafărului să În
cheiem reprezentarea triologiei 
lui Delavrancea. Cele trei dra-

e vor f! jucate la Cetatea de 
au din Suceava.
Pentru a oferi spectatorilor o 

sugestivă asupra epocii 
Ștefan, ne-am propus 

triptic dnma- 
din întreaga

trilogie. în realizarea acestor 
proiecte, teatrul nostru va primi 
sprijinul unor colaboratori va
loroși, printre care amintesc pe 
artistul poporului George Celbo- 
reanu, regiaoarea Sorana Co- 
roamă, actorii Elisabeta Preda 
de la Teatral Național din Bucu
rești și Teofil Vîlcu de la Tea
trul Național din Iași. Tot în 
această stagiune Teatrul „Mihai 
Eminescu" va mai pune în sce
nă piesele ..Iată femeia De care 
o iubesc" de Camil Petrescu, 
..Explozie întîrziată" de Paul E- 
verac, comedia ..Hibernatus" de 
Jean Bernard Luc si o piesă de 
Lope de Vega.

— în anul artistic precedent 
teatrul din Botoșani s-a dafini' 
si Drin producțiile realizate îr 
cadrul studioului experimental 
Ce ne puteți spune în aceaaW 
privință ?

— Acel început modest, apre 
ciat de criticii de specialitate 
va fi continuat. Stagiunea nou? 
se deschide la sala mică cu ur 
spectacol intitulat „Vechi vode 
viluri românești**.  Adresîndu-s< 
publicului larg, el va putea f 
mai apoi prezentat în turner 
spectatorilor de la sate. Tot 
pentru sala mică este progra
mat nn spectacol „couppă", in- 
cluzînd trei piese într-un act 
semnat de dramaturgi contem
porani și oare tratează proble
me ale tineretului. în sfîrșit, 
colectivul nostru artistic așteap
tă ca emoție Festivalul națio
nal de teatru. La acest examen 
artistic
prezenta 
bole".

VARIETĂȚI PE GLOB

QUADRODECIMALOPEDUL."

MECIUL ZILEI
, Japonia a evoluat din nou, 
r luni după-amiază, în compa

nia reprezentativei Bulgariei. 
Rezultatul: 3—1. Acesta a fost 
meciul zilei și cel mai specta
culos din cîte s-au văzut în ca
drul primelor două zile ale 
turneului internațional de la 
Cluj, meci care a smuls ropote 
de aplauze pentru voleibaliștii 
din Țara soarelui. Echipa bul
gară a început meciul in forță, 
a cîștigat primul set cu 15—7 
dar în setul al doilea, japone
zii și-au organizat blocajul și 
pînă la sfîrșitul meciului mul
te dintre mingile trase de bul
gari nu au depășit plasa sau 
au fost salvate de „zburătorii"*  
japonezi deși, văzindu-le ful- 
gerind prin aer, nimeni nu 
mai credea că vor putea fi 
„prinse". Japonezii au oferit 
un joc spectaculos, caracteri
zat, in primul rind, prin com
binații inteligente fi pline de 
fantezie. S-ar putea spune 
multe și despre pregătirea mo- 
ral-volitivă a acestei echipe, 
ducătorii niponi nu sint ner
voși și nici nu se descurajează. 
In clipele de oarecare tensi-

une, antrenorul cere timpul 
reglementar de odihnă. Jucă
torii se adună în jurul lui, iși 
unesc miinile și rostesc un cu- 
vînt sacru care le aprinde dir- 
zenia în priviri. N-am văzut 
nici un jucător japonez ner
vos, în schimb toți au voință 
și o ambiție rar întâlnită.

în alt meci, echipa Poloniei 
a dispus ușor cu 3—0 de cea 
a R. D. Germane care pare 
ieșită din formă. Reprezenta
tiva noastră i-a învins pe ti
neri cu 3—0 intr-un meci de 
55 de minute. S-a putut re
marca o evidentă revenire a 
primei noastre reprezentative 
sub toate aspectele ceea ce in- 
dreptățește optimismul antre
norului principal, Sebastian 
Mihăilescu, care intr-un mo
ment de răgaz ne-a declarat: 
„Cred că vom ciștiga acest tur
neu. Oboseala echipei, surve
nită in urma unui antrena
ment forte, a dispărut. Echipa 
g revenit la forma normala. 
Față de principalii pretendenți 
avem ciieva ptunri cere spe
răm că n» vor rărtâne secrete". 
Sperăm fi noi.

BUSU IOAN

Cel 14 tineri din fotografie revendică un titlu mondial: record 
absolnt in materie de... sport cu pedale. Cei 14, majoritatea stu- 
denți din orașul englez Warwick au conceput, construit și uti
lizează în scopuri de agrement „Quadrodecimalopedul" din fotat 
grafie a cărui lungime egalează, după cum vedem, cel mai volu
minos tip de omnibus existent azi în Marea Britanie (10 metri). 
Pentru adăpostirea lui, constructorii au apelat la bunăvoința 
proprietarului unei săli de dans, fiindcă nici unul din cei 14 nu 
posedă, bineînțeles, o magazie sau un garaj de asemenea dimen
siuni. Cu 14 rînduri de pedale „Quadrodecimalopedul" are o for
ță de tracțiune de circa o tonă și constituie, după cum declară 
tinerii lui proprietari un bun mijloc de promenadă. Și, în orice

Insomnia este una 
din cele mai _ 
probleme ale vieții 
moderne. în multe 
țări ale lumii se con
sumă 
noapte milioane de 
pastile somnifere și

ina din 
actuale 
nei. Se 
mai mulți ani reali
zarea unui dispozitiv 
pentru producerea e- 
lectrică a somnului, 
care s-a dovedit a fi

SC RTE ȘTIRI
„CUPA CAMPIO
NILOR EUROPENI" 
LA HANDBAL FE

MININ

• La Bratislava a 
avut loc tragerea la 
sorti a meciurilor 
din cadrul celei de-a 
8-a ediții a ..Cupei 
campionilor euro
peni" la handbal fe
minin.

în primul tur. 
campioana Româ
niei. echipa Rapid 
București. va avea 
ca adversală forma
ția norvegiană Idrot- 
tslang Brandvall. în 
celelalte partide se 
vor întîlni : Slavoi 
Zora Olomouc — 
Akademik Sofia; 
K.S.V. Hamburg — 
campioana U.R.Ș.S.; 
Krakovia — Univer- 
site Marsilia ; Fe- 
rencvaros Budapesta 
— Empor Rostok.

jucat la Olomouc cu 
formația V.S.Z. Olo
mouc. Baschetbalis
tele românce au ter
minat 
cu scorul de 
(21—11). Cele 
bune jucătoare din 
echipa Muresul-Tg. 
Mures au fost Ba- 
lasz si Pircan. care 
au înscris 15 și res
pectiv 12 Duncte.

învingătoare
57—34 

mai

ȘAH : TURNEUL
CANDIDATELOR 

LA TITLUL MON
DIAL

• în cadrul tur
neului ne care îl în
treprinde în Ceho
slovacia. echipa fe
minină de baschet 
Muresul-Tg. Mures a

• în runda a 13-a 
a turneului candida
telor la titlul mon
dial de sah. care se 
desfășoară la Subo- 
tita. Alexandra Ni- 
colau (România) a 
întîlnit-o De jucătoa- 
rea sovietică Koz- 
lovska. Victoria a 
revenit jucătoarei 
sovietice. Margareta 
Perevoznic a între
rupt cu avantaj la 
Asenova (Bulgaria).

Lidera clasamentu
lui. Tereza Stadler.

CINEMA TOGRAFE

a obtinut o nouă vic
torie. de data aceas
ta la șah:sta sovieti
că Alexandria. No
vara a cistiaat la 
Friedman. Partidele 
Heemskerk — Nedel- 
covi s-a încheiat re
miză. Restul Dartide- 
lor s-au întreruot.
• Cursa internațio

nală automobilistică 
de viteză de la 
Montreal a fost cîs- 
tigată de cunoscutul 
camDion Denis Hul- 
me (Noua Zeelandă). 
învingătorul a par
curs cei 321 km ai 
traseului în lh51’27” 
7/0, realizînd o me
die orară de 170,460 
km.

Performanta lui 
Hulme reprezintă un 
nou record al cursei. 
Vechiul record apar
ținea compatriotului 
său Bruce McLaren, 
care la ediția de a- 
nul trecut realizase 
timpul de lh59’43”.

FANTOMAS CONTRA 
SCOTLAND TARD — rtaf -

rulează j tarele LL»;
14; 16.45: It; 2U5L BocureșU 
(pre=e 3J4, 1L45; 14; 1M0; 
11.45; Feroriar orele 1»; 
14,45; 13. 15.15; 17.45; M15).
Exrelsior (orele 9.45; 12; 14J5; 
IR»; 11; 2U5). Modem orele 
•Jt; 14,15. 13. 15»; 17.45; 3D.

ȘEFUL SECTORULUI 
SUFLETE

rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13.»: 16; IR»; 20.45),
Circul de stat (orele 18; »J0).

RECOMPENSA — einemascep 
rulează la Luceafărul 
9; 11.15; IR»: 1RW; IR»! 
20,45); Aurora (orele 
10,45; 13; 15.»; 18;

PROCESUL DE LA \*ERONA  
rulează la Central (orele 9; 
12; 15; 18; 21).

SUS MIINILE DOMNILOR 
POLIȚIȘTI

rulează la Capitol (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45),
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20.45).

SURCOUF TIGRUL CELOR 
7 MĂRI — cinemascop —

rulează la Festival (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Gloria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Melodia (orele 8,45; 
11,15; 13,45» 16.15; 18.45; 21).

CINE VOIA S-O UCIDĂ
PE JESSIE

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

(orele

SJO;

MNGCR PE LUME
r-.rază la Doina (orele LL34;
15; 17.45; XX Burară (ore*

MEANDRE
rulează la Union (orele 15,30;

DOI CÂNTAM - CHEMA RKA 
DRAGOWrri — APABWMX- 
TUL - HANOI DE LA RASA- 
Brr LA ASFINȚIT - RĂS
CRUCE - PICTORIȚEle din 
VZDINSK - CUARTET — 
DACA AȘ FI ȘTIUT • — GUS- 
TAV IN ALARMĂ

rulează la Timpuri No! (orele
9—21).

CASTELANII
rulează la Giulești (orele 
15.30; 18; ».»); Bucegi (orele 
16; 18.15; 20.»' Floreasca
(orele 16; 18.»; 26,45).

CUM SA FURI UN MILION — 
cinemascop —

rulează la Arta (orele 15; 18; 
2'1,45), Volga (orele 9,15; 11,45; 
15,30; 18; 20,30), Dacia (orele 
7,45—20,45 în continuare).

ȘAPȚE BĂIEȚI Șl O ȘTREN
GĂRITĂ

rulează *
1530; 18; 20,30).

CU BĂRBAȚII E O ALTA 
POVESTE

rulează la Rahova (orele 15,30; 
18), Unirea (orele 16; 18,15).

SPARTACUS — cinemascop — 
ambele serii

rulează la Tomis (orele 8; 
11,30; 15; 18,30), Flamura (ore
le 9,30; 13.30; 16,30; 20).

COMISARUL X — cinemascop 
rulează la Flacăra (orele 
15.30; 18; 20,30).

la Crîngași (orele

VIATA LA CASTEL
rulează la Vitan (orele 15; 18). 

SA-MI FACEȚI UNA 
CA ASTA !

rulează la Miorița (orele 15;
17,30; 20), Drumul Sării '
15; 17,30; 20).

PENTRU UN PUMN 
DE DOLARI

rulează la Popular
15,30; 18; 20,30).

UNDE ESTE AL III-LEA
(orele 16;

(orele

(orele

Televiziune

MIERCURI 27 SEPTEMBRIE
18 Telecronica economică; 

18,30 Pentru copii Ala-Bala ; 
19,00 „30 minute cu... și pentru 
tineret", : Obiectivul îndrăgos
tit ; 19,30 Telejurnalul de sea
ră ; 19,50 Buletinul meteorolo
gic ; 20,00 Improvizații în Do 
major cu lancsi Kbrdssy și Lu

iza Costache ; 20,20 Cabinet me
dical TV : îngrijirea dinților la 
copii și adulți ; 20,40 Avanpre
mieră ; 20,55 Film Artistic :
„Magazinul de pe strada mare" 
— O producție a studiourilor 
cehoslovace ; 23,00 Telejurnalul 
de noapte.

rulează la Munca 
18; 20).

IN GENUNCHI MĂ 
LA TINE 
NU SINT DEMN DE

rulează
19.30) .

FEMEIA
rulează
18; 20.30).

CANALIILE
rulează la Viitorul 
15.30; 18; 20,30).
rulează la Cotroceni 
15,30; 18; 20,30).

CĂUTĂTORII 
ARKANSAS

rulează la
18; 20,15).
Colentina
20.30) .

JANDARMUL LA NEW 
—cinemascop—

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

PANTERA NEAGRĂ
—cinemascop—

rulează la Lira (orele 
18; 20,30). Ferentari
15,30; 18; 20,30).

REGE

ÎNTORC

TINE
la Moșilor (orele 15,30;

NECUNOSCUTA 
la Cosmos (orele 15,30;

(orele
(orele

DINDE AUR 
—cinemascop— 
Pacea (orele 15,45;

(orele 16; 18,15;

YORK

(orele

15,30;
(orele

care se aplioă pe 
pleoape. Electro— 
sint legați de un ge
nerator de curent 
electric. Impulsurile 
electrice foarte slabe 
obținute acționează 

---- ------ asupra centrilor ner- 
tranchilizanțe. Abu-„ lipsită de pericole, voși ai somnului, 
zul în consumarea a- Recent, o firmă ger- Prima impresie, de- 

loc neplăcută, este 
apariția unei ușoare 
somnolențe. După 5 
sau 10 minute, nece
sare relaxării ner
voase și a mușchilor, 
omul adoarme. Se 
realizează în acest 
mod somnul artifi
cial fără periclitarea 
sănătății.

cestor medicamente 
are ca efect nu nu
mai apariția unor u- 
șoare tulburări ma
nifestate prin indis
poziții, dureri de cap, 
etc, dar, în timp, el 
are o acțiune depre
sivă asupra sistemu
lui nervos central.

Combaterea abuzu
lui de somnifere este

mană a reușit să 
pună la punct un a- 
parat care reunește 
toate perfecționările 
realizate în acest 
domeniu. Aparatul 
pentru producerea e- 
lectrică a somnului 
constă dintr-o rețea 
fină de electrozi dis
pusă într-o pereche 
de ochelari opaci,

Pești „cu radar* 1
Batiscaful francez 

„Archimede" și-a în
cheiat programul de 
cercetări științifice 
efectuat în marea 
depresiune sumbari- 
nă din largul coaste
lor japoneze. După 
cercetări repetate ale 
fundului oceanului 
(la o adîncime de 
9.260 metri), căpita
nul Honot, coman
dantul batiscafului, 
a destăinuit presei 
cîteva din secretele 
adîncurilor cu care 
a făcut cunoștință. 
„Fundul oceanului — 
a spus el — e un de
șert plin de depre
siuni, de culoare

verzuie, fără lumină, 
fără vegetație. Din 
sfera noastră cu pe
reți de oțel groși de 
15 centimetri, a tre
buit să facem un e- 
fort de imaginație, 
pentru a ne repre
zenta faptul că dea
supra noastră erau 
B sau 9 kilometri de 
mare. Din cînd în 
cînd trecea pe dina
intea hubloului cîte 
un pește : fauna sub
marină la asemenea 
adîncime nu e mult 
diferită de cea pe 
care o cunoaștem din 
mările occidentale ; 
totuși, ne-au uimit în 
special ochii umflați

p. J.

ai peștilor : nu 
să-ți dai seama 
utilitatea lor, de _ _ 
me ce întunericul e 
absolut. Cea mai ma
re parte a peștilor 
pe care i-am cunos
cut au epiderma sen
sibilă la vibrațiile 
sonore : ea îndepli
nește funcțiile unui 
radar, care le indică 
direcția în care tre
buie să înoate. Am 
mai putut constata 
că viteza curenților 
submarini — acolo 
unde i-am întîlnit — 
atinge chiar și la a,- 
ceastă adîncime 3 
metri pe secundă".

poți
de 

vre-

Un elefant real pentru un... suprarealist
Salvador D a 1 i, 

cunoscutul pictor su
prarealist, care lo
cuiește în Perpig
nan, dorește de mult 
timp să treacă Piri- 
neii cu un elefant 
pe urmele lui Hani- 
bal. Se pare că Dali

îșî va realiza în cu- 
rînd visul. Societa
tea aeriană de trans
port „Air India" i-a 
comunicat că este 
gata să-i trimită gra
tuit un tînăr elefant 
care urmează să fie

transportat cu avio
nul în Franța. Socie
tatea indiană a cerut 
în același timp Birou
lui de turism din 
Perpignan să procure 
elefantului o locuin
ță adecvată.



• Știri însem 
nări comentarii

• Știri Înseninări com
«ntarii • Știri însemnări

ZILNIC

ESIUNEA O N U Succesul
(Urmare din pag. 1)

YORK 26. — Trimisul 
Agerpres, R. Căplescu, 

8: Luînd cuvîntul în je- 
luni după-amiază în ca- 

'baterii politice generale 
loc la sesiunea Adunării 

: a O.N.U., ministrul a- 
exlrme al Guatemalei, 

kreuates. a subliniat că 
președintelui actualei 

constituie aplicarea prin- 
echității în ceea ce pri- 
uparea acestui înalt post 
sclarat de acord cu cele 
s noul președinte în co
sa inaugurală în sensul 

ii participării egale a di- 
regiuni și sisteme la at- 
Națiunilor Unite. în con
vorbitorul a arătat că de- 
Lgreriunii ar întări eior- 
N.U. pentru preîntîmpi- 
u oprirea unor acte de 
5 și i-a ocupat de pro- 
dezvoltării economice, 

1 că pe viitor va trebui 
acorde o importanță tot 
e.
rul afacerilor externe al 
ii Dominicane, Fernando 
Do, care a luat după 
.vîntul, și-a exprimat în- 
s, îngrijorarea față de 
prețurilor mondiale la 

5 țărilor slab dezvoltate.
parte a cuvîntării lui 

Ramos, ministrul aface- 
sme al Filipinelor, a fost 
:ă justificării participării 
i la operațiunile ’militare 
ia«n.
mția Iui Abba Eban, 

afacerilor externe al 
i, s-a referit aproape în 
5 la situația din Orientul 
, vorbitorul repetând te- 
oscute tn această pri- 

a menționat că „Izrae-

Iul nu poate accepta o reîntoar
cere la situația dinainte de 4 iu
nie" și că nu va considera starea 
de beligeranță terminată pînă 
cînd nu vor fi inițiate tratative 
direct? cu statele arabe.

Conducătorul delegației Cam
biei. A. B. N’Jie, ultimul din vor
bitorii. ședinței de luni după-a- 
miază. a arătat că sesiunea tre
cută a obținut unele succese, e- 
numerind printre altele, în a- 
ceastă privință problema Cipru
lui și cea a Kașmirului. Referitor 
la problema africană el a cerut 
ca Națiunile Unite să adopte, în 
baza Căitei O.N.U., măsuri ener
gice împotriva Republicii Sud- 
Africane și Portugaliei. De ase
menea, datorită lipsei de eficaci
tate a sancțiunilor economice îm
potriva Rhodesiei de sud se im
pun sancțiuni și de altă natură, 
inclusiv folosirea foitei, pentru i 
se pune capăt represiunilor con 
ducătorilor rasiști de la Salisbury.

Lucrările de construcție ale 
marilor imobile din comple
xul Maine-Montparnasse din 
Paris, viziune a timpului pre
zent care ne promite Parisul 

de mîine.

mai tinăr

amina trecută la Uni- 
itea din Stanford 
rnia) a fost numit 
ai tinăr profesor de 
tătici ce a funcționat 
tă în această insti- 
de învăță mint supe- 
iste vorba de Harvey 
ian, care la 19 ani 
inește funcția de pro- 
idjunct. In afara ma
cii, tânărul profesor 
re incă două pasiuni 
»e la fel de mari: 
t lui Beethoven și te- 
de cimp.

stîngii

in scrutinul

norvegian
a-• DUMINICĂ și luni au 

vut loc în Norvegia alegeri mu
nicipale. Rezultatele parțiale (din 
444 de districte din totalul de 
451) indică succesul partidelor de 
stingă care au obținut 50,3 la 
sută din voturi. Aceste partide 
și-au menținut majoritatea la
Oslo, Strondheim și Bergen și 
au cîștigat majoritatea la Stavan
ger, al patrulea oraș ca mărime 
din Norvegia. Partidul muncito
resc, care pierduse alegerile ge
nerale din 1965, după ce se a- * 
flase 30 de ani la putere, a rea
lizat unele reveniri. Sporuri im
portante de voturi au obținut 
celelalte formațiuni ale stîngii — 
Partidul socialist popular și Par
tidul comunist.

parația, plus greutatea valizelor, nu sînt, în nici un 
chip, motive de bună dispoziție. întreb, din cînd în 
cînd, de primărie și sînt îndemnat să merg în aceeași 
direcție a străzii, care, pe cuvînt de onoare, este fără 
de sfîrșit.

Bine, bine, vor spune cititorii, dar la ce ne folo
sește nouă toată întîmplarea asta ? Nu are autorul 
sentimentul că ocupîndu-se într-atita de persoana lui 
nu ne lasă să privim mai îndelung strada, să discu
tăm cu oamenii, să aflăm cite ceva despre arhitec
tura orașului ? Nimic mai normal, voi răspunde, și 
regretînd gestul de-a fi îndrăznit să mă ocup de per
soana mea pe care sînt hotărît s-o ignorez în conti
nuare, vă voi spune că orașul Livorno propune vizi
tatorului o intimitate nefardată ; că, aici, casele de 
dimensiuni și arhitecturi diferite, par să stratifice 
stările sociale ale celor de azi ori mai degrabă ale 
celor ce au izbutit să le fie cîndva primii proprietari.

pe care le au de înfăptuit sînt înfățișate calm, fără 
exagerări. înțeleg că aici răbdarea, cunoașterea im 
amănunt a realităților și posibilităților sînt condiții 
hotăritoare. Din cînd în cînd, cel care ne înfățișează 
preocupările ce le au se întoarce spre cîtiva tovarăși 
de muncă mai în vîrstă, se consultă aproape numai 
din priviri, și continuă. Intuiesc o secretă satisfac
ție în a vorbi despre lucrurile amintite : posibil șt 
datorită faptului că adresîndu-se unor reprezentanți 
ai organizațiilor de tineret din mai multe țări ale 
lumii pot să le vorbească despre activitatea și pres
tigiul celor 15 000 de comuniști din Livorno, despre 
tenacitatea muncii lor.

Sentimentul de comuniune intimă între oameni, de 
solidaritate și încredere în cuvintele înmănuncheate 
în idei generoase aveam să-l deslușesc cu pregnanță 
la întrunirile de solidaritate cu lupta poporului viet
namez, la care am fost invitat să particip în orașele 
Arezzo și S. Giovanni. Cuvintele pe care lc rosteam 
găseau — era evident — în conștiința celor veniți 
să ne asculte un păniînt fertil. Priveam bătrinul din 
rindul al doilea, cu fața crenelată de riduri, cu pri
virile ochilor întoarse spre sine, cu mîinile înnegrite 
de vreme, de muncă, ușor tremurătoare. Urmărea 
atent traducerea frazelor ce se rosteau, le aproba 
printr-o îndelungată clătinare a capului, apoi ros
tea șoptit un „si“ mai ferm decît un strigăt. Priveam 
sala întreagă, auditoriul de toate vîrstele, care pără
sise curiozitatea do a avea în față niște străini și 
era interesat doar de mersul ideilor, lăsindu-se aca
parat de ele și izbucnind adesea în aplauze ce-i im
puneau, în fapt, personalitatea. In final, bătrinul din 
rindul al doilea s-a ridicat cu o anume solemnitate, 
ne-a întins mina, apoi, într-un gest cu totul firesc, 
ne-a îmbrățișat, ne-a mulțumit cu ochii înlăcrimați. 
Omul acesta, mi se spune, a luptat în rezistența 
antifascistă. 11 privesc cu respect. Nu, numele nu 
am reușit să-l rețin dar văd și acum mîinile lui 
înnegrite dc vreme, de muncă, ochii dîrzi, înduioșați 
și aud acel „si“ șoptit, aprobator. După cum îmi a- 
mintesc cu emoție de cele cîteva sute de partici
pant! care au trecut prin fața mesei prezidiului fără 
grabă, strîngîndu-ne mina, zîmbindu-ne nearlifîcial, 
asigurîndu-ne că cuvintele dc condamnare a războiu
lui din Vietnam, a războiului in general sînt și pro
priile lor cuvinteI Sub semnul unei asemenea im
presii s-au desfășurat, de altfel, toate intilnirile la 
care am avut prilejul să particip, la Arezzo, la 
S. Giovanni și, apoi, la Florența.

NTCOLAE DRAGOȘ

mind ideea pe care am avut-o de a lua cu mine două 
valize, de parcă aș fi mers la o ceremonie. în fine, 
mă opresc in fața primului hotel, solicit o cameră. 
Mi se răspunde că toate sînt ocupate dar dacă do
resc una cu două paturi, neocupată, nu costă scump..,. 
Doresc ! Camera e acceptabilă, are o fereastră uriașă 
spre un fel de curte interioară. Constat — nu cu de
plină satisfacție — că are ciment pe jos. Mai târziu, 
aveam să mă obișnuiesc.

Pe la 5 dimineața mă trezesc in strigătele unei fe
mei. îi înțeleg nemulțumirea. Amenință pe un oare
care Giovanni că iar o să întârzie... Și strigă la bietul 
om că sper să izbutească să trezească toți Giova
nni din casele vecine, și chiar și pe unii cu alt nu
me. Vreo duzină de cîini latră prin apropiere la un 
colț de lună rătăcită, nu se știe cum, pe cer. Gîn- 
dul mă întoarce cu ani în urmă, către adolescență, 
cînd, elev de liceu fiind, mi-am petrecut vreo cîteva 
luni intr-un cartier mărginaș al unui oraș de provin
cie. Asociația mă îndepărtează o vreme de impresia 
pe care mi-o dă laptul că sînt singur intr-un oraș din 
partea de nord a Italiei. Încerc să renunț la somn ; 
practic ar fi greu să n-o fac. Vreau să mă ridic dar nu 
izbutesc : frigul celor doua ore poruncește acum li
niștit voinței mele, după ce m-a imobilizat aproape. 
Fac — după nu știu cite luni de ignorare a unui sfat 
care, sînt convins, izvorăște dintr-o adincă generozi
tate umană — gimnastică de înviorare. încet, încet 
totul intră în normal. Doar dincolo de fereastră, o 
aud incă pe femeie, mai puțin energică, mai mult 
rugătoare implorîndu-1 pe Giovanni să se trezească, 
să nu intirzie.

In holul hotelului, proprietarul, un om stafidit și 
cumsecade, mă recomandă, fără să i-o fi cerut, so
ției, ajunsă poate din pricina virstei la insomnii ma
tinale. „Domnul, spune el, a senit târziu. după 3 
noaptea, dar văd că s-a trezit-. „De ce domnule ? Nu 
v-ați simțit bine la noi ?*•  sînt întrebat cu atâta în
grijorare că nu îndrăznesc să fiu exact : „Dimpotri
vă, dar e puțin cam frig! Încolo, insă...-. „Atunci, 
poate veniți și diseară. Vă putem opri o altă cameră, 
dacă doriți...- Promit că voi reveni dacă va fi posi
bil. (Splendidă această amabilitate a lui dacă !). 
Oamenii imi mulțumesc și mă conduc pină in stra
dă. li simt cum mă urmăresc cu privirile și pășesc 
in susul străzii singur, străjuit de cele două valize 

semăna cu un decupaj 
desene animate. Com-

LIVORNO,
ORA 3

Oamenii au o atitudine deschisă, sînt deosebit de în
datoritori, fără a lăsa impresia unei insistențe osten
tative. îmi amintesc cu plăcere cînd scriu rîndurile 
de față de acel lucrător la o stație de benzină (după 
cum îl mărturisea uniforma), care s-a oferit să mă 
conducă pînă la primărie, „fiindcă tot am o treabă 
pe acolo* 4 deși n-avea (mi-am dat seama !) însă gă
sise o formulă potrivită pentru a nu fi refuzat, pen
tru a-și exercita, probabil, încă o dată cumsecă- 
denia.

In fine, după investigațiile necesare, folosind in
formațiile detaliate oferite de secretarul primăriei 
orașului Livorno, descopăr sediul Federației Tinere
tului Comunist Italian, unde asist la o întîlnire cu 
secretarul organizației partidului comunist din Li
vorno. Rețin, fragmentate, preocupările comuniștilor, 
o seamă de proiecte cu caracter social etc. Sala în 
care se desfășoară întâlnirea nu este impresionantă, 
e o sală obișnuită de ședințe, cu bănci lungi, puțin 
învechite. Nimic festiv în această discuție; proiectele

profesor

negre, suspectindu-mă a 
schematic pentru un film de

Pe bordul lui
, Oueen Mary".

vern. Manifestații ale studenți
lor. la care s-au alăturat și nu
meroși profesori universitari, 
au avut loc, de asemenea, cu 
acest prilej,

Biroul Politic al Partidu- 
i Comunist Francez 
bliniaza într-un comuni- 
t, dat publicității marți, 
i. la șase luni după ale- 
*rile legislative, alegerile 
mtonale reprezintă un 
tu și foarte important 
cces al politicii P.C.F.

sul comuniștilor, ca nu- 
roturi și ca procentaj, în 
cu precedentele alegeri 
b, este general și uneori 
ibil. Acest progres poate 
tRt în regiunile cele mai 
în centrele muncitorești, 
e rurale, regiunea pari- 
. și în provincie.
t statisticilor oficiale, 

obținut 26,36 la sută

După R. F. a Germaniei, 
Olanda este al doilea stat din 
Europa care a introdus tele
viziunea în culori. De la 1 
octombrie se prevede ca în 
cele două programe ale tele
viziunii olandeze să se tran
smită în culori aproximativ 7 
ore pe săptămînă. Pînă în 
1970 se apreciază că numărul 
orelor de emisiuni în culori 
se va ridica la 22 pe săptămî
nă.

După alegerile cantonate 
din Franța

Comuniștii au obținut 26.36 la suta din voturi

din voturi, adică procentajul cel 
mai ridicat atins vreodată într-o 
alegere cantonală, și a cîștigat 
peste 350 000 de voturi (aproape 
3,5 la sută). După primul tur, el 
are 99 consilieri generali aleși, 
adică mai mult cu 57 de manda
te. Candidatii săi se află într-o 
poziție favorabilă pentru al doi
lea tui de scrutin în numeroase 
cantoane.

Comunicatul precizează că 
P.CT. va aplica la al doilea tur 
aceeași tactică ca și în alegerile 
legislative, potrivit acordului în
cheiat in 1966 cu Federația stîn
gii. Această tactică prevede ca 
partidele de stânga si acorde Ia 
al doilea tur voturile lor candi
datului de stânga, cel mai bine 
plasat la primul tur ca număr de 
voturi.

DEALIȘTII“ LUI JACK
wne, instalat 
ixos hotel din 

se comportă 
rogant propri- 
plantație. De 
întinderea de 
>e care o stă- 
ia margine de 
i de pe urma 
^nisește sume 
e explică, în- 
, maniera sa 
iurta. „Jack cel 
•itor de publi- 
Mriite o gravă 
î confundă 
u o plantație, 
t cu o plan- 
ita în proprie- 
i. De aici și 
sale de a fa- e 

e guverne, de 
n materie de 
de a-si impu- 
rații. îndrăz- 

mercenarulni 
uite — exc’a- 
ce-I cunosc, 

ie răspunde cu 
5 : nu suportă 
'. at drent mer- 
îidul îl obse- 
n recentul in- 
?ordat postului 
i Luxemburg, 
ie s-a apărat

I în fața acuzației de a 
I fi un aventurier. Sin- 
j gura dorință — a tre

cut la confidențe colo
nelul — este aceea de 
a „pacifica" Congoul.

i Sună frumos cuvmtul
I „pacificare'4 însă con

golezii îl cunosc din 
practică : sate arse, 
oameni asasinați, bu- 

. nuri jefuite — toată 
| opera mercenarilor, a- 
I dicâ a acelora despre 

care același Schramme 
| afirma că „sînt idea

liști 100 •/•“, oameni pe 
care nu-i interesează

I bani („NEWSWE
EK" publicase rela
tările ..u'.;’ martori o- 
culari despre jafurile 
comise la Bukavu de 
mercenari. Poate, io- 

: tuș?., jefuiseră doar ca 
! să-și alunge pli1 ul.*)«  
! „îr.g.ozitorii" care au 

uim.i Congoul și ome
nirea au devenit niște

I oițe evlavioase venite 
din cazărmile Pre’.oriei, 

j din speluncile Londrei 
sau d'n cartierele rău 
famate ale Lisabonei

' pentru a face opere

caritabile de la Kisan
gani pînă la Bukavu.

Comandantul „idea
liștilor 100n/»" , ■ pierde 
vocația de binefăcător 
în clipa cînd întrebă
rile reporterului îl re
aduc intr-un domeniu 
mai terestru. „în acest 
moment eu recrutez 
mult — afirmă plin de 
încredere Schramme. 
Dacă, mîine, vreau să 
angajez zece mii de 
oameni, eu am zece 
mii de oameni... Noi 
avem propriile noastre 
vapoare, propriile noas
tre avioane44. Stranii 
opere caritabile : cu
avioane, cu vapoare, cu 
zece mii de mercenari 
(pardon : idealiști sută 
la sută).

Firește, a fost pome
nit și numele lui 
Chombe. Ex-premierui 
congelez este la ori
ginea acțiunii între
prinse de Schramme și 
care urma să-l readu
că la putere. Organi
zatorii rebeliunii și-au 
greșit calculele. Chom
be este un pușcăriaș 
care privește cu teamă 
viitorul, iar mercenarii

1 s-au refugiat la Bu
kavu. dezorientați, in- 

I cercînd să-și salveze 
pielea. Colonelul 
Schramme îi acordă un 
certificat de bună pur
tare nefericitului său 
patron afirmînd că 
„Chombe trăiește pen
tru poporul său44 deși 
lumea întreagă știe că 
fostul lider katanghez 
a trăit și trăiește pen
tru „Union Miniere" 
și pentru cecurile în
casate de la puternicul 
concern. Schramme de
vine nostalgic. Gînduri- 
le îl poartă probabil în 
Katanga, pe vremea gu
vernării lui Chombe sau 
poate pe cele 3800 
hectare plantate cu ar
bori de cafea și pal
mieri pe care le pose
dă lîngă Punia.

Mercenarul care pro
mite „pacificarea" Con- 
goului este un falit. 
N-o recunoaște. Aro
ganța răspunsurilor nu 
poate, totuși, ascunde 
faptul incontestabil că 
steaua lui a apus...
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• AGENȚIA TASS anunță că 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, a 
avut luni seara o convorbire cu 
secretarul de stat al S.U.A., 
Dean Rusk.

• IN PORTUL Ciongin, apar- 
ținînd R.P.D. Coreene, a ancorat 
o navă transportând 133 cetățeni 
coreeni repatriați din Japonia. 
Cu acest prilej, a avut loc un 
miting al populației în sprijinul 
prelungirii acordului de repa
triere.

• POPULAȚIA Statelor Uni
te ale Americii a fost, la 1 au
gust a.c., de 198 065 000 locuitori. 
Ea a crescut față de anul 1960, 
cînd a avut loc ultimul recen- 
sămînt cu aproape 20 milioane 
locuitori. Din totalul actual 
aproape 1 milion de americani 
se află peste graniță — civili 
sau în serviciile armate din a- 
fara teritoriului național. Potri
vit ultimelor date ale Biroului 
de recensămînt, populația S.U.A. 
va atinge cifra de 200 milioane 
locuitori înainte de sfîrșitul 
anului în curs.

• FOSTUL președinte brazi
lian, Joao Goulart, aflat în exil 
în Uruguay, a avut luni o întâl
nire cu fostul guvernator al 
statului Guanabara, Carlos La- 
cerda, și cu Renato Archer, re
prezentant personal al fostu
lui președinte Juscelino Kubi- 
tschek. Observatorii politici a- 
firmă că obiectul discuțiilor in 
curs îl constituie crearea „unei 
coaliții largi44 a forțelor politice 
din Brazilia, care se opun ac
tualului regim din această țară. 
Această „mică reuniune la ni
vel înalt44, cum o denumește a- 
genția France Presse. constituie 
urmarea conversațiilor dintre 
Carlos Lacerda și fostul preșe
dinte Kubitschek. încheiate prin 
așa-zisa „Cartă de la Lisabona4' 
în luna iulie anul trecut.

• RECTORII din opt univer
sități naționale din Argentina 
și-au prezentat demisia minis
trului culturii și educației, Jose 
Mariano Astigueta. Hotărîrea a 
fost luată, potrivit agenției 
France Presse, în semn de pro
test împotriva noii legi univer
sitare adoptate de către

• Guvernul Republicii Coasta 
dc Fildeș a anunțat eliberarea 
ministrului afacerilor externe al 
Guineei, Beavogui Lansana. și 
a reprezentantului permanent 
al Guineei la O.N.U., Achkar 
Marof. Aceștia au fost reținuși 
la 26 iunie, în Coasta de Fi'deș, 
în urma unei escale neprevăzu
te la Abidjan a avionului care 
îi transporta spre Nev/ York, 
unde urmau să participe la lu
crările sesiunii extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată examinării situației 
din Orientul Apropiat.

Autoritățile din Coasta de 
Fildeș au condiționat pînă în 
prezent eliberarea celor doi di- 
ploniați guineezi de punerea în 
libertate a cîtorva cetățeni ori
ginari din Coasta de Fildeș, re
ținuți de autoritățile din Gui
neea.

• FESTIVITĂȚILE ri diferi
tele manifestări prilejune de 
plecarea marelui pachebot 
gina Mary" din portul NetV 
York ului în ultima sa cursă 
transoceanică au fost continua
te de pasagerii aflați pe bord, 
duminică noaptea. Numeroși 
ct ători au aruncat peste bord 
sticle comemorative de șampa
nie, fabricate special pentru 
această ocazie. Unul din călă
tori a luminat căpitanului pa
chebotului un platou de argint, 
care fusese furat în 1841 de pe 
pachebotul „Boston Mail44 și 
care a ajuns in mîinile tatălui 
său. de profesiune anticar. Pc 
bordul pachebotului a avut, de 
asemenea, loc o ceremonie neo
bișnuită : răspîndirea în mare a 
cenușii unui anume Francis 
Leighton, decedat cu cîteva zile 
înainte dc plecarea „Reginei 
Mary'4 în ultima sa cursă. A- 
ceastă „înmormîntare44 a avut 
loc la cererea fiicei defunctului, 
aflată pe bord.

O.U. a început retragerea 
trupelor sale din Yemen
După cum anunță agenția M.E.N.. Republica Arabă Unită 

a început retragerea trupelor sale din Yemen, conform acor
dului realizat între președintele Gamal Abdel Nasser și re
gele Feisal al Arabiei Saudite la reuniunea arabă la nivel 
înalt de la Khartum.

După cum s-a mai anunțat, 
acordul realizat între R.A.U. 
și Arabia Saudită cu privire 
la reglementarea problemei 
yemenite, prevede retrage
rea trupelor egiptene din Ye
men și sistarea oricărui aju
tor saudit acordat forțelor re
galiste yemenite. Ziarul „Al 
Ahram4* din Cairo relatează că 
trupele egiptene vor fi retrase 
din Yemen pînă la 15 decem
brie a.c. în legătură cu aceasta 
presa din Cairo informează că 
Abdul Kader Hassan, coman
dantul forțelor militare egip- 

înțelegere intre 
din Federația

tene din Yemen, a sosit in 
capitala R.A.U. pentru convor
biri cu oficialitățile egiptene 
referitoare la retragerea efec
tivelor militare ale R.A.U. dm 
Yemen.

Din Cairo se anunță că 
membri ai Comisiei arabe tri
partite constituită la confe
rința de la Khartum în scopul 
supravegherii aplicării acor
dului egipteano-saudit ur
mează să sosească în capitala 
R.A.U., unde vor avea convor
biri cu membri ai guvernului 
și cu alte oficialități.

forțele patrintice 
Ârabiei de sud

Reprezentanții Frontului de eliberare a sudului ocupat al 
Yemenului (FLOSY) și ai Frontului național de eliberare 
(F.N.L.) întruniți la Cairo, u realizat un acord in virtutea 
căruia cele două organizații ale mișcării de eliberare națio
nală din Federația Arabiei de sud au hotărit să pună capăt 
divergențelor dintre ele.

Acordul lansează un apel că
tre membrii celor două organi
zații, chemîndu-i să-și sporească 
vigilența și să dejoace „încercă
rile Marii Britanii îndreptate spre 
adîncirea divergentelor în scopul 
declanșării unui război civil în 
Federația Arabiei de sud". Po
trivit acordului, cele două orga
nizații s-au angajat să militeze 
pentru unitate națională. S-a 
anunțat constituirea unei singure 
organizații a mișcării de elibe
rare națională care își va desfă
șura activitatea sub denumirea 
de „Frontul unit de eliberare a 
sudului ocupat al Y emenului44. Se 
stipulează, de asemenea, foi ma
rea unui guvern provizoriu și 
elaborarea unui program de ac
țiune în vederea adoptării unei

constituții pe perioada de tran
ziție după acordarea indepen
denței Federației Arabiei de sud, 
la 9 ianuarie 1968.

Intr-un comunicat dat publi
cității la încheierea convorbirilor 
se arată că la 3 octombrie va a- 
vea loc la Cairo o reuniune a li
derilor celor două organizații. 
Reprezentanții celor două orga
nizații au căzut de acord asu
pra formării unui Consiliu națio
nal comun din care să facă parte 
30 de persoane în care cele două 

^organizații vor fi reprezentate în 
mod egal. Din rindul membri
lor acestui comitet va fi consti
tuit un guvern din 14 persoane, 
reprezentând în mod egal 
F.L.O.S.Y. și F.N.L.

Din San Sebastian, 
agențiile de presă au 
transmis că la capă
tul unei reuniuni a 
cabinetului spaniol 
„s-a hotărît să se con
voace o conferință 
constituțională în ve
derea acordării inde
pendentei Guineei 
,<spaniole» pînă în luna 
iulie 1968“. Este pen
tru a doua oară cînd 
autoritățile de la Ma
drid promit convoca
rea unei asemenea 
conferințe. în decem
brie anul trecut oficia
litățile spaniole au a- 
nunțat o reuniune — 
fixată pentru începu
tul acestui an — la 
care fuseseră invitați 
liderii tuturor fracțiu
nilor politice din Gui
neea ecuatorială, cu 
scopul de a elabora un 
proiect de constituție 
și a stabili data acor
dării independenței. 
Dar, conferința nu s-a 
mai ținut Do astă da
tă guvernul spaniol a 
făcut cunoscut chiar si 
ziua în care urmează 
să se deschidă lucrări
le reuniunii respec
tive.

Cu cîteva zile în ur
mă, Comitetul special 
al O.N.U. pentru deco
lonizare adoptase o 
moțiune în care se ce
rea Spaniei să acorde 
independența teritorii
lor sale de pe coasta 
occidentală a Africii. 
La un interval de nu
mai 48 de ore după ce 
Comitetul special al 
O.N.U. convenise a- 
supra moțiunii, la 
San Sebastian se a- 
nunțau hotărîrile pri
vind Guineea „spa- 
niolă“. Unii observato-

ri politici apreciază că 
rapiditatea cu care 
Spania s-a conformat 
cererii Comitetului 
O.N.U se explică prin 
dorința Madridului de 
a-și întări poziția la 
Națiunile Unite în le
gătură cu disputa an- 
glo-spaniolă în proble
ma Gibraltarului.

Guineea „spaniolă44 
cu suprafața totală de 
23 051 km p este alcătu
ită din teritoriul con
tinental Rio Muni, si
tuat pe coasta vestică 
africană între Gabon 
și Camerun, și insule
le din Golful Guineei 
— Fernando Poo, Elo-
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bey Grande, Elobey 
Chico și Corisco. A- 
cest teritoriu cu o bo
gată vegetație exotică 
este unul din cele mai 
frumoase din Africa. 
Solul insulelor, acope
rit cu un strat de ce
nușă vulcanică, per
mite practicarea pe 
scară intensivă a cul
turilor de cafea, cacao, 
banane, palmieri. în 
Rio Muni. care este 
acoperit aproape în 
întregime cu păduri 
tropicale de abanos 
și palisandru, funcțio
nează cîteva exploată

ri ale acestor esențe, 
căutate la export. Pe 
suprafețele neîmpădu
rite, pe care se întinde 
savana, triburile de 
localnici păstoresc tur
me de oi și capre. Pe 
plantații, marii pro
prietari au adus mină 
de lucru mai ieftină 
din Nigeria.

Deceniile de domi
nație colonială și-au 
pus puternic ampren
ta asupra vieții negri
lor bantu, care alcă
tuiesc marea majori
tate a populației 
(245 000 oameni de cu

loare și circa 4 000 
albi).

Avintul mișcării de 
eliberare de pe conti
nentul african a cu
prins și această pose
siune spaniolă. Au luat 
ființă organizații po
litice care luptă pen
tru obținerea unei in
dependențe reale. în 
fața acestei mișcări, 
guvernul spaniol a fost 
nevoit să acorde Gui
neei în 1963 o „auto
nomie" care în fapt nu 
deosebește cu nimic 
actualul regim de cel 
existent înainte dc a- 
cordarea „statutului 
autonom**.  O comisie a 
Comitetului special al 
O.N.U. pentru decolo
nizare, după vizitarea 
Guineei .spaniole* 4, a 
întocmit un raport în 
care a criticat această 
manevră și a reliefat 
dorința tuturor pături
lor populației de a ob
ține independența, fă
ră tergiversări.

I. TIMOFTE

• SÎMBĂTĂ la miezul nopții, 
în întreaga Italie ceasurile au 
fost date înapoi cu o oră, dat 
fiind că orariul de vară a luat 
sfîrșit. Este a doua experiență 
de acest gen în Italia după ul
timul război mondial, prima a- 
vînd loc anul trecut, între 22 
mai și 24 septembrie. Singurul 
inconvenient l-au avut călătorii 
cu trenul care. în anumite ca
zuri. au trebuit să facă o haltă 
forțată de o oră.

Examenul lui Alberto Moravia
Cunoscutul scriitor italian Alberto Moravia a absolvit luni cu 

succes examenul de admitere in rindul ziariștilor, devenind „ziarist 
stagiar". Lipsindu-i diploma de bacalaureat, el a trebuit în prea
labil să dea un examen de echivalență. Autorul romanului „La 
Ciociara" va avea acum dreptul de a fi angajat de un ziar sau 
o revistă. După 18 luni el va trebui să treacă printr-un nou exa
men, pentru a fi dmis „ziarist profesionist".
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