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CITIȚI ÎNPAG. 2 VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Proletari din toate țările, uniți-vă !

*
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNHST

Cu contractul în buzunar, ga
ta parafat. achiți radios costul 
cumpărăturii. In dIus o sumă 
ce include transportul la domi
ciliu. Ești îneîntat. Te și vezi 
supraveghind cu atenție ca șifo
nierul să nu-si lase luciul pe 
vreo ieșitură de zid.

Afară. încet mobila ocupă cu
tia camionului.

— Don* șef noi am terminat, 
să irăiți !

— Cine sînt tovarășii ?
— Ajutori ai echipei de trans

port. Dînșii au doar obligația să 
aducă mobila din locul de depo
zitare pînă la ușa depozitului. 
Cei din echipa de transport urca 
mobila numai din stradă in ma
șină și o descarcă la domiciliu.

— Si?
— Cît vreți dumneavoastră...
Acasă. Mașina oprește la sca

ră si începe urcatul mobilei la 
etaj.

— Dar șifonierul ?
— Știți... El nu e Inclus în 

tarif pentru a fi urcat. Nu în
cape pe scări. Mergeți dumnea-
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CONTRA
DICTII

MOBILE
voastră în Piața Unirii poate 
găsiți vreun tîmplar și vi-1 de
montează jos, îl urcați, apoi ru
gați tîmplarul să vi-1 monteze 
iarăși.

— Bine, dar de ce nu mi s-a 
spus de la depozit ? Știam că 
acolo există un tîmplar. Cum să 
las mobila afară iar eu să alerg 
prin oraș ? Poate să înceapă 
ploaia... Cum îl mai urc singur?

— Depozitul are un singur 
tîmplar, care e ocupat cu rema
nierile. Dar am ea un prieten 
tîmplar. Ăla însă fără 
vă lucrează !

Si auzi o sumă de 
cît în tarif.

Descoperi satisfăcut 
unul din cei prezenți se pricepe 
și la desfăcut. Cu un ciocan des
tramă rapid pereții, șuruburile 
sar speriate, tu le aduni, iar 
sus ai în cele din urmă casa 
plină : o ușă de șifonier într-o 
parte, a doua în alta. Nu mai te 
gîndesti la nimic, zici mersi că 
s-a rezolvat.

Dar în camere își mențin țe
pene busturile cei din echipă. O 
privire interogativă care-i în
văluie pe toti. apoi :

— Noi n-avem voie să cerem. 
Cît vă lasă inima... Cînd auzi de 
inimă, simți nevoia să îsjtrebi 
iarăși :

— O sută...
— Cum? Nici nu ne așteptam 

să fim tratați chiar așa ți se 
taie scurt vorba de la inimă. 
Mai puneți ceva, măcar pe ju
mătate !

Folosind ca

ATÎT nu

cinci ori

că totuși

date inițiale cele

N. UDROIU

(Continuare in pag. a Il-a)
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studenția ca stil de
Interviu 

cu prof univ.

C. AVRAM 
membru corespon
dent al Academiei 
Republicii Socialis

te România

Cei

i ::%£î

I

n anu. . așteaptă țr 
e multe. foarte mull

Primul interlocator : pro. 
miv. ing. C. Avram, mem
bru corespondez: al Acade
miei. rector al Institutului 
Politehnic din Tîmișoara.

Red. : Tovarășe profesor 
ea ce trebuie să debutez?, 
după părerea dv.. o discuție 
eu studenții anului IT

Prof. univ. C.A. : Evident, 
cu ceea ce ei nu știu sau știu 
foarte puțin. Or. cei mai 
tineri studenți nu știu ce în
seamnă exact „a fi student". 
Tînărul vine în facultate in
suficient edificat asupra pro
fesiei, știind foarte puține 
lucruri despre studenție.

Red. : Școala acuză însă și 
facultățile de eforturi nesa
tisfăcătoare pentru a-și ini
ția, incă de pe băncile liceu
lui, viitorul student.

Prof. univ. C. A. : Un dia
log al școlii cu facultățile 
pentru a perfecta în comun 
o armonioasă acțiune de o- 
rientare profesională, n-ar 
G declt binevenită.

* :

viata Un nou cămin 
studențesc V

La sosire pje aeroportul Băneasa

P. Aceasta rlmine ea o acțiune de pers
pectivă. care sperăm să nu treacă printr-un ex
periment prea îndelungat. Să vedem insă ce se 
pcs'.e întreprinde cu seria de studenți de anul 
acesta—

z
.... C. A. : Nu există un rețetar cu va- 

slută pentru toate facultățile și 
rec _ e să evaluăm meticulos structura 

în urma admiterii, 
că există 

intrati în di-
anilor I, care s-au format
NM am constatat incă la admitere 
deosebiri calitative între studenții 
ferite facultăți — deosebiri pri
vind volumul cunoștințelor, ca
pacitatea de sinteză, obișnuința 
de a judeca. Se înțelege, orice 
lucru întreprins mecanic pen
tru anul I în bloc, în virtutea 
inerției — se potrivește sau nu 
— n-are nici o valoare.

permit să vă între- 
o distincție de nu- 
conținut între „a*fi 
fi student"?

Diferența 
conținut.

Rad. : îmi 
rup: faceți 
anță sau de 
elev" și „a

Prof. univ. C. A. : 
este structurală, de 
Elevul învață, studentul studia
ză. ceea ce este cu totul altce
va. Studiul presupune o muncă 
de cercetare, analiză, observare. 
Elevul primește noțiuni, dirijat

LUCRETIA LUSTIG

’Continuare in pag. a
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ACTUALITATEA 
PENTRU TINERET

DIN CUPRINSUL RUBRICII

• RElNTlLNIRE CU TEATRUL ȚĂNDĂ
RICĂ ÎNTORS DIN TURNEU.

• Noua rubrică STAND

• VARIETĂȚI PE GLOB.

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE RĂSPUNDERI

• ,,Sofia mea, o menajeră care să-mi spele cămășile 
dea să măninc, să vadă de copii

$ ,,Opt ore de muncă, plus orele din gospodărie inseamnâ 
o egalitate reală ?“

• Femeia trebuie să fie doar gospodină ? Femeia trebuie 
să-și urmeze vocafia sa profesională ?

.SÎNT CÎTEVA ÎNTREBĂRI PE CARE LE RIDICĂ
ANCHETA NOASTRĂ fi publicată în pag. a 2-a

SOȚIA MEA E
CASNICA de IONEL HRISTEA

Șl LA CARE VĂ INVITĂM SĂ RĂSPUNDEȚI

(Agerpres)

Joi dimineața a sosit la Bucu- 
. ști, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, împre
ună cu soția, care va face o vi
zita de prietenie în țara noastră.

La aeroportul Băneasa, oaspe
tele bulgar a fost întîmpinat de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, cu 
soția, Chivu Stoica, Alexandru 
Bîrlădeanu, Alexandru Drăghici, 
Ilie Verdeț, Iosif Banc, Manca 
Mănescu, Miliai Dalea, de mem
bri ai C.C. al P.C.R. și de alte 
persoane oficiale.

Lâ coborîre ■ din avion to vară-

șui Nioolac Ceaușescu, și soția, 
și tovarășul Todor jivkov, și so
ția, s-au salutat iq^duros. Pionieri 
au oferit oaspeților buchete de 
flori.

Au fost de față Gheorghi Bog
danov, ambasadorul Bulgariei la 
București, și membrii ambasadei.■rv (Agerpres)

PRELUDIU
LA SĂRBĂTOAREA

RECOLTEI

De cîteva zile, par
cul Arini din Suceava 
s-a transformat într-un 
adevărat șantier. Dc 
„ziua recoltei" va fi aici 
o mare expoziție-tîrg. 
Acum se pregătesc din 
scînduri și plăci fibro- 
Iemnoase. dăltuite cu 
motive naționale, stan
durile, se aduc bile de 
lemn din care se im
provizează boxe pen
tru animale, se ridică 
chioșcuri unde se vor 
vinde produsele, se a- 
menajează scene pen
tru brigăzile artistice.

Aici, timp de două 
sâptămîni, vor expune 
și vinde produse din

recolta anului, 
rative agricole, 
de stat și stațiuni ex
perimentale din în
treaga regiune. în sec
torul cerealelor, unită
țile agricole vor pre
zenta mostre ale pro
duselor obținute în 
anul în curs. Legumi
cultorii vor oferi vizi
tatorilor și cumpărăto
rilor peste 300 de tone 
de ardei, vinete, roșii 
și varză, cartofi și ră- 
dăcinoase din cele mai 
bune grădini ale regiu
nii. în coșulețe speci
fice acestor locuri, îm
pletite din nuiele sub 
formă de cununi și pi

coope- 
ferme

ramide, peste 100 tone 
de mere, din livezile 
Rădășenilor și Făltice
nilor, vor aduce aici, 
la marginea Sucevei, 
renumele pomicultori- 
lor moldoveni. Peste 
două vagoane de stru
guri de Ia Botoșani. 
Dorohoi și Săveni aș
teaptă să fie culeși și 
să ia drumul spre pa
rada recoltei. Bovine 
și ovine, porci și pă
sări din diferite rase 
și specii vor atrag-a a- 
tenția vizitatorilor, dar 
în special pe a crescă
torilor de animale, 
care pot să contracteze 
cumpărarea lor. Canti-

tăți mari de brinză și 
ouă, peste 3 vagoane 
de pește adus din bălți 
și iazuri amenajate pe 
cuprinsul regiunii, ur
mează să fie vîndute 
in această perioadă. A- 
picultori cu veche tra
diție vor fi prezenți cu 
diferite calități de 
miere de albine și fa
guri. Nu vor lipsi nici 
produsele de artizanat. 
Țesături, costume na
ționale, 
mese și dulapuri ce 
împodobesc căminele 
țărănești vor fi expuse 
atît de către coopera
tivele agricole, cît și 
de industria locală.

treceri la atletism 
oină, la popice și trîn- 
tă. iar pe străzile ora 
șului vor pedala, îr 
concurs, cicliștii.

La această zi de săr
bătoare, carnavalul, or
ganizat cu concursu 
comitetului regional al 
U.T.C. va lega no 
prietenii între tineri 
satelor și cine știe 
dacă nu se va juca B 
puțin timp după aceea 
și la unele nunți.

Dar nu numai aici 
în parcul de Ia margi
nea Sucevei, își dai 
întîlnire cei mai bun 
maiștri ai ogoarelor. Ir 
toate raioanele și sate
le din nordul Moldo 
vei. de la Dorna pînî 
la Botoșani. începută 
lui octombrie va pri
lejui afirmarea hărni
ciei.

Pe tot cuprinsul re
giunii expozițiile, ma- 
infestările cultural-ar- 
tistice și sportive voi 
prezenta sinteza noua 
a satului.

NICOLAE 
4 COȘOVEANU

Un alt loc e rezer
vat mașinilor agricole, 
atelajelor și uneltelor 
cu ajutorul cărora au 
fost smulse roadele se
nului. Un parc de dis
tracții cu căluți. lan
țuri și bărci, va primi 
zburdălnicia celor mai 
mici vizitatori.

Corul de Ia Bosanci, 
brigăzile artistice dc 
la Salcia și Scheia, for
mația de dansuri și 
călușei a căminului 
cultural din Tudora, 
jocul caprelor prezen
tat de cei din Cîmpu- 
lung vor evolua în a- 
ceste zile pe scenele 
parcului. Stația de ra- 
dioficare va transmite 
muzică și va informa 
vizitatorii despre ma
nifestările zilei, iar 
seara, pe ecrane, în aer 
liber, vor rula filme 
artistice și documen
tare. Cei mai buni 
sportivi ai satelor sc 
vor întrece cu acest 
prilej pentru a cîștiga 
„Cupa agriculturii". Pe 
stadionul din parcul 
Arini vor avea Ioc în-LA CARNAVALUL TINERETULUI

g

împletituri,
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Idoua victorii, trei(îNFRÎNGERI -
I
I
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0 ZI GRI PENTRU

• O singură certitudine — calificarea Stelei 
in turul următor al Cupei cupelor. Petrolul 
Ploiești — doar o victorie de consolare. • 2—0 
de la Plovdiv poate fi refăcut la București ? 
(Cu o condiție : Rapid sâ joace și... fotbal), o 
Tineretul — una caldă, una rece. • Juniorii 
încă nu confirmă.

CITIȚI COMENTARIILE NOASTRE 
IN PAG. III. I

• CARTEA DE VIZITA A TOAMNEI LA TÎRGUL DIN ARINI •ÎN COȘULEȚE TRADIȚIONALE - 100 TONE DE MERE • INVITAȚII
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ARTICOLEBREPORTAJEelNSEMNĂRI

Peisaj de toamnăFA la CăUmăneștiSOȚIA MEA E CASNICA
de organizație

„Să fie c*«nică“..„ „să fie profesionistă ..., „neapărat casnică ...» 
in nid un caz casnică"... Opmiile culese în diferite puncte ale 

țârii, de la bărbați și fa—li de toate vîrstele și categoriile, curgeau 
șuvoi, cnntrazîcmdu-oe ritmic. Iar autorul acestei anchete le nota, 
docil totrebiada m aude va ajuBge. E drept, difereau argumentele 
(■BoarU. Kpaeau) dar speranța de a trage o concluzie unică „ma-

Corespondente sportive dn. 
Dor Mărunt (II)

mai înainte însă de a vă prezenta

ArtmDcnteie in faptă

•puse.

COORDONATE
lntfdiM din zii* w conco 
t o ședință la ratonul 
T.C. Telefonic au fost che- 
iți și cei din Dor-Mărunt
1 ordinea de zi figura dez- 
terea mai multor probleme 
ire care, la loc de frunte — 
^ani zarea și desfășurarea 
ității sportive la sate.
2 de „factori” prezențt
Șfatari U.T.C. din comune, 
A.P., G A S și ferme zoo- 
mice, S.M.T., președinți de 
iciații sportive — au dez- 
tut cu aprindere și au fi- 
' coordonatele dezvoltării 
ortului de masă în sofeZe n 

raionului Lehliu. Dee- 
litul interes, efervescențe 
■cutiilor, caracterul de lu- 
i al acestei ședințe lărgite 

fost stimulate și de pre
sta unor factori care, în va- 
•, vor conlucra cu organele 
organizațiile U.T.C. in a- 

it aomeniu: sindicatele, Or
acle pentru educație fvucă 
sport, sfaturile populare, 
lunea raională a cooperați
lor agricole de producție 

S-a spus, în cursul dez- 
tertîor, și s-a repetat de cl- 
:a ori că îndeplinirea sor
ților, traducerea în viață a 
tsurilot preconizate de par- 
! în ce privește practicarea 
jrtulul, a execițiilor fizice 

către toți oamenii muncii 
în special de către tineret, 
vor avea sorți de izbîn^ă 

ă sprijinul moral și mate- 
l, concret al acestora.
Mai întîi s-au analizat pcv- 
'ttățile de atragere a tineri- 
' la activitatea sportivă.
Ce s-a stabilit la această șa- 
nță ? In fiecare sat și comu- 
, să se desfășoare nein fir
ii analiza activității sportive 

masă.
Să se treacă imediat la a- 
rerea comitetelor de spr.- 
lire a activității sportive de 
isă ; deschiderea festivă a 
ului sportiv școlar ; frrtoc- 
rea programelor de activ - 
fi ; amenajarea de baze și 
•enuri sportive cu sprijinul 
A.P și sfaturilor populare ; 
ganizarea etapei de masă a 
mpionatului republican de 
os pentru juniori și semen 
! asociații ; organizarea Cu
ci „30 Decembrie" cu etapă

SMBITI,
De multe ori mi-am amin- 

; de această dorință oftată 
i sub burduful negru al 
micului aparat de fogră
it. Și cu umor, dar și cu 
îioșie, revedeam pentru o 
ipa vechiul tablou al feri
rii definitive, adunată în 
,me pentru noi. cei de azi, 
ipiii copiilor celor de-a- 
ncl ; el, bărbatul, așezat pe 
aun in mijloc, cu palmele 
irijinite pe genunchi, ea. 
meia, în picioare la dreap- 

; iar peste tot copii, in 
cioare, cu capetele sub 
ilmele moi ale mamei «au 
» jos, în fața tatii, cu pi- 
oarele încrucișate. Toți 
enți. țepeni și speriați de 
inunea din fața lor. Și de 
mumărate ori am reinttl- 
t același zîmbet de cir- 
îmstanță. parcă aranjat cu 
îna de fotograf. Și, știind 

că zîmbetul lor e. și va fi 
•ivit mult timp, nici nu în- 
răzneau să zîmbească alt- 
interl. Pe urmă l-am reeă- 
t, provocat însă de cu to
ii alte gînduri, de aceea si 
Lai altfel, la vedetele de ci- 
sma. la demagogii de pro
nie. la carieriști, la amore- 
i de mustață. Din fericire 
?est zîmbet util, de schimb, 
esincer și primejdios, nu ne 
iai poate păcăli nici pe noi, 
ici pe copii, cum nu ne mai 
ot păcăli palmierii și cămi- 
jle din spatele bunicilor fo- 
jgrafiați.
Mai există însă și un alt- 

sl de zîmbet, adevăratul și 
eprețuitul zîmbet al fiecă- 
uia dintre noi, al celui ce 
rece pe stradă zîmbind pen- 
ru că $i-a amintit cine știe 
e, al celui căre sfîrșește fe- 
icit o treabă foarte grea, al 
aamei ce-și privește de după 
ierdele copiii venind de la 
coală, al iubitorului de mu
ică în timpul concertului, 
il cititorului singuratic și 
îocturn de poezie, al... Atî- 
;ia și atîțîa zîmbim uneori 
lin senin, neștiind nici noi

profesoare, Rodica Mituleacu 
desenatoare, Florica Ștefan co
rector tipograf, Rodica Patrun- 

metodist! etc.) susțin, a- 
proape cu aceiași termeni ideea 
că viața între patru pereți în
chide orizontul, te restrînge în- 
tr-un fel de egoism familiar". 
Dar toate acestea sînt tinere (19 
— 23 de ani) și... neeăsăstorite. 
Părerile lor ne-aii oferit, însă un 
prim prilej de diferențiere.

Voeație ți pasiune

In linii mari am putea împărți 
femeile care lucrează în produc
ție in două categorii principale : 
cele care o fac de nevoie (venit 
wțuficient familie neconsolidată, 
rtri yi «4e ce-o fac din pasiune. 
Aici se aflăm in domeniul vo
cației. care se supune altor legi. 
Cind feme;a are cu adevărat o 
«răgit profesională, este de da
toria ei. p a soțului, sâ lucreze 
pe tăriasol respectiv. In aseme
nea «rari, de obicei activitatea 
ea«aieă a soției au suferă ; pen- 
trw eă vocația dă poteri sporite, 

ce -mmca făcută „de 
de*?ște put»*rile. Să nu

M ei erâtâ și o „voca-

Unicitatea operei de artă 
nu e numai spirituală, ci, în
tr-un anume sens, și fizică. 
Manuscrisele capodoperelor se 
păstrează ca niște comori, ele 
comunicînd ceva din inefa
bilul artei în litera și spiri
tul lor. Imaginea unui caiet 
eminescian plastografiat e 
monstruasă, oricare ar fi in
tenția unui atare gest. Mîna 
artistului dă operei o anumită 
sfințenie, și aceasta nu este 
fetișizare. Cu atît mai mult 
în cazul sculpturii și picturii 
unde prezența materială se 
suprapune peste cea artistică.

Sentimentul de respect pen
tru actul artistic a creat o 
etică editorială sau expozantă. 
Nici un editor n-ar îndrăzni 
să modifice textul autorului, 
nici un organizator de expo
ziții să expună copii ale unor • 
sculpturi celebre.

Ce se întîmplă cu unele din 5 
operele lui Brâncuși, deși nu ! 
e plagiat, nici măcar în inten- | 
ție, este poate mai mult decît | 
atît, o impietate.

In multe unități industri- S 
ale gorjene, mai ales Uzinele 
Sadu, se „fabrică" Coloane ale 
Infinitului din fier forjat. O- 
pera brâncușiană e transfor
mată în bibelouri înalte de 
zeci de centimetri sau de cîți
va metri, după dorința clien
tului. Cineva s-a specializat 
într-o asemenea întreprindere, 
bănuim, după perseverența 
depusă, nu tocmai lipsită de 
beneficii. Oricare ar fi resor
tul, financiar sau liber de ori
ce considerațiune meschină, 
efectul e dezolant. Imaginea 
unei industrii de Coloane, 
monstruoasă, Brâncuși multi
plicat la strung e o impietate 
și față de marele sculptor și 
față de însuși actul de crea
ție.

BRÂNCUȘI
t *

ȘAPIRO
GRAF

să se construiască 
locuință, fapt dove
dit, de altfel, și 
de găsirea dtorva

LA...
0 locuință din epoca neolitică

Z.-VX C--

V. CABVLZA

d» pat- D

a
c4 »

VIATASTUDENȚIA CA STIL DE
care

(ROMCA

deser- 
popu-

tntreren dceeee

W ROG!
de ce-o facem, alte or. 
țuntiti de ce-arr. făr^t tt dB 
ce za. pu-.em încă să facem. 
Există insă k oamem de 
care, chiar fără »-o știm de
pind de multe ori ximbetele 
noastre, oemeni care pnn 
ceea ce fac «in: legau mree: 
de mulțumirile noastre sil
nice cele mai de preț, oa- 
rr.oni care, spre deosebire de 
ceilalți, trăiesc tot 
pentru noi. Acești oanseati 
m.nunați siat numiți sunpia 
— activiști. » prin tot reea 
ce fac mai pot fi aomiti k 
„«taBseaii rimbetalai'- Nu aa 
xi.-nbe*. de rutină, fals, a 
zimbeiu. pe care Q dorun 
atunci cind nemultiJKur. .ze- 
rente ne iadeamnă A-i c*_-
tim. Arr. rănesca« de 

activist la un comitet regio
nal U.T.C. Orice ti s-ar fi 
ir. timpi at, el nu-ti ‘«re?
cit un singur lucru, zîmbe
tul. îmi amintesc rum oda
tă. însoțindu-1 — am putui 
să merg prin mai multe 
locuri, să întilnesc o mulți
me de oameni, fiecare cu o 
altfel de grijă. Ajutînd ime
diat acolo unde se putea, 
încurajind acolo unde tre
buia să se aștepte, activistul 
de lingă mine părea neobo
sit. iar seara, cind m-a în
trebat dacă pot să-i spun cu 
ce se ocupă el, i-am răspuns : 
Cu descrețirea frunților. 
Cum adică? s-a mirat el. Cu 
zîmbetul — am completat 
eu — dumneata al grijă ca 
oamenii să sîmbească.
ne-am despărțit.

Am privit în 
gîndindu-mă că o dată 
zîmbetul pe care mi-1 dăruia 
își dăruia totul. Nu l-am 
mai întîlnit de-atunci. Dar 
nu l-am putut uita. Zîmbiți, 
vă rog. tovarăși ! E atît de 
frumos, de omenesc !...

IULIAN NEACȘU

■enftrw a

• C—șr rr Sorxr-

(Urmare dm pag. »
continuu de către i 
sori prin lecții si ascultare 
nu se înțelege că elevul tre 
să desfășoare o muncă meci 
de inmagazinare). pe cind stu
dentul trece la o treaptă mai 
înaltă de acumulare, cimpoi lui 
de investigație se lărgește ; Ui 
schimbă metodele de lucru, mai 
exact, și le îmbogățește; la ma
nual și caietul de notițe se a- 
daugă vastitatea bibliografiei, 
care va acoperi nevoia de in
formație științifică ; biblioteca, 
laboratorul, sala de proiect În
locuiesc sala de clasă și camera 
de învățătură de acasă. Studen
tul nu mai învață multe ci 
mult. Universitatea îi impune 
tînărului să cîștige în profun
zime, fără însă să piardă din su
prafață. El trece la un studiu 
specializat, cind i se cere să 
consume foarte mult și din ceea 
ce i-a dat școala, să facă legă
turi, să îmbine, să confirme și

infirme, să explice de ce așa 
nu altfel. Tinărul se află a- 
n Intr-e etapă cind mai mult 

își cere sieși decis i se cere.
Red. Studiul apărat in presă 

privind dezvoltarea invățămin- 
tului superior și dezbaterea pe 
marginea acestuia, schițează un 
mai accentuat caracter faculta
tiv al activităților didactice pen
tru studenți. Explică aceasta ne
voia ca studentul să muncească 
mai mult singur, să fie mai 
frecvent la masa de lucru față 
in față cu sine ?

Prof. univ. C. A. : Nu numai 
că este nevoie, dar este obliga
toriu. Tînărul trebuie să înțe
leagă că, făcînd pasul spre stu
denție. și-a asumat răspunderea 
unui volum de muncă indivi-

GALAȚl (de la co
respondentul nostru).

Descoperiri arheo
logice recente au a- 
dus in colecția Mu
zeului de istorie din 
Brăila citeva exem
plare unice, de im
portanță deosebită 
pentru arheologie. In
tre acertea se numără 
o statuetă din lut ars 
descoperită pe terasa 
superioară a Dunării, 

punctul Vadul

epoca neolitică a co
munei primitive (a- 
proximativ 3 500 de 
ani î.e.n.) aparținînd 
culturii Gumelnița. 
După aprecierile spe
cialiștilor, piesa a fost 
executată de un meș
ter iscusit, la un înalt 
nivel artistic. Un alt 
exemplu de aceeași 
vechime, tot de cu
rmă descoperit, e 
macheta unei case 
miniaturale. după 
care probabil trebuia

dit, t 
de găsirea 
piese dispersate ale 
unei locuințe. „Pro
iectul" prevedea un 
acoperiș cu coș de 
fum, fațada intrării 
principale, o mică 
deschizătură mareînd 
fereastra, unde în lo
cul sticlei, s-au găsit 
bucăți de piele foar
te transparentă.

TELEVIZIUNII

ZUBIN
MEHTA

oe Radu

oprt 
vtS

— pc’-rscefe 
aa Wb W

Contradicțiis

adresindu-ne MI- 
r_r.er^’^i Comerțului Interior,

1. Sd procedeze la limpe
zirea sistemului de 
vire la domiciliu a 
iației in cazul produselor 
de gabarit mare (inclusiv 
mobila), evitind existența 
..spațiilor goale*, posibil te
ren de existență al arbitra- 
riului.

2. Să se studieze, împre
ună cu Ministerul Econo
miei Forestiere, dacă mobila

duală foarte mare. Voința lui 
trebuie amplificată de un mare 
efort și nu anihilată de el. Spun 
aceasta, întrucîț începătorul în 
studenție este tentat să creadă 
că. lipsind orarul zilnic cu lecții 
și note, se micșorează și obliga
țiile lui de studiu individual, 
amînate fiind pentru o dată con
cretă — examenul. Or, studen
ția e altceva. Este o profesie. 
Este — dacă vreți, un stil de 
viață care începe cu ținuta și se 
termină, poate cu distracția.

Red. : Poate ar fi bine să ne 
oprim mai mult asupra studen
ției ca stil de viață.

Prof. univ. C. A. : Spunem că 
stilul de viață începe cu ținuta. 
Nu-i o glumă. Tînărul nu mai 
poartă acum uniforma școlară, 
care îl disciplina într-un fel, îl 
încadra mai exact într-o ordine

interioară. Lipsa uniformei o 
suplinește prin maturitate și au- 
torespect față de sine, de calita
tea socială ce o are. de lăcașul 
de înaltă știință. Este o ches
tiune de etică și estetică.

Apoi, pentru foarte mulți, 
stilul de viață intră viața 
cămin. Tînărul se integrează 
colectivitate 24 de ore din 
are o nouă familie cu cod obli
gatoriu și care, evident, îl soli
cită să-și revizuiască modul de 
viață, de învățătură.

Apoi, vin altele. Vine știința 
de a stabili contacte trainice cu 
viața cultural-științifică a ora
șului universitar, de a găsi „fe
restre" de timp pentru audiențe 
extrauniversitare obligatorii' 
configurației sale ințelectuale.

Red, : Există un element, cel

în 
de 
în 

24,

mai dificil, pentru tînărul 
intră în facultate ?

Prof. univ. C. A.: Timpul. Pen
tru orice om, darămite pentru 
cel care studiază, timpul a de
venit o problemă capitală. Ori- 
cît de mari progrese ar face o- 
menirea, timpul nu se va dilata, 
în limitele lui trebuie să ne 
mișcăm, deși informația de care 
beneficiem, și care ne este obli
gatorie, capătă dimensiuni spec
taculare. De obicei, tînărul din 
anul I, lișsit deodată de rigorile 
unui orar școlar, nu mai știe ce 
să facă cu timpul, e derutat. Și 
nu de puține, ori ajunge la false 
concluzii : ori că este prea pu
țin, sau,' dimpotrivă, că este su 
ficient sau prea mult. Cercul 
devine vicios. într-un caz, se 
disperă, tînărul intră în panică ; 
în celălalt, pierderea de vreme

Impietatea nu s-a oprit aici. 
Un mare magazin alimentar 
bucureștean (e vorba de com
plexul „Dunărea" de pe bd. 
Gheorghe Gheorghiu Dej) 
face reclamă mezelurilor sale 
printr-o reproducere a coloa
nei din coșuri de piață din 
material plastic, în care se a- 
prind succesiv lumini, cutare 
băcănie de lux din Craiova 
își aranjează în vitrină cașca
valul în forma cunoscutelor 
figuri romboidale, o librărie 
din Tg. Jiu atrage atenția a- 
supra ilustratelor sale prin
tr-o Masă a tăcerii turnată 
din ghips și vopsită în verde, 
tăiată în două din lipsă de 
spațiu în vitrină și înconju
rată de 6 Scaune. Presupunem 
că există și în alte orașe a- 
semenea încercări, lipsa de 
bun simț fiind contagioasă. 
Fenomenul începe să fie în
grijorător, dacă un cetățean 
din apropierea Hobiței și-a 
comandat o Coloană a infi
nitului înaltă de cîțiva metri, 
pe care a pus-o în fața casei.

Trebuie luate măsuri ener
gice de către organele în 
drept în speță Comitetele de 
culturi și artă, pentru a se 
curma asemenea practici. Și 
dt mai rapid, pentru că străi
nilor care vor veni la simpo
zionul închinat marelui scul
ptor nu trebuie să le oferim 
imaginea unui Brâncuși folo
sit ca reclamă comercială și 
nici a unui Brâncuși multipli
cat la strung.

mobile
supradimensionată compa
rativ cu căile de acces din 
blocuri (cazul șifonierelor) 
nu ar putea fi livrată in 
comerț, și de aci la cumpă
rător — neasamblată. 
Ceea ce ar crea posibilita
tea ușurării transportului, 
preintimpinind degradarea 
pe traseul fabrică-locatar.

3. Organizațiile comer
ciale locale să supravegheze 
mai atent la educarea per
sonalului din subordine, in
stituind un sistem de 
sondaj in rindul cumpără
torilor, sensibil și eficient.

N. VDROIU

face ravagii, condamnă la como
dități și lîncezire; se pierde 
plăcerea de a trăi intens, inte
gral.

Să știi să folosești timpul e o 
chestiune de educație. Trebuie 
să ai voință, să ai plăcerea ordi- 
nei, disciplinei, lucrului chib
zuit, la timp făcut, să nu te spe
rie meticulozitatea. Totul se pe
trece ca într-o gospodărie în 
care risipitorul e veșnic dator, 
iar chibzuitul are și rezerve. 
Cînd studiul devine o trebuință 
individuală acută, permanentă, 
el se ordonează de la sine, pe 
zile, pe ore, pe ani.

Red. : Deci, care sînt condi
țiile studenției ?

Prof. univ. C. A. : Studenția 
înseamnă o mare nevoie de cu
noaștere, servită prompt de o 
severă activitate intelectuală. în 

. facultate se intră cu. ideea că 
ceea ce știi trebuie să fie per
manent denășit de ceea ce tre
buie să știi.

LUCRETIA LUSTIG



ȚĂNDĂRICĂ Dialogul

muzelor"întors din țările nordice

INSTITUTELE DE ÎNVĂȚĂMÎNT

SUPERIOR ANUNȚĂ:

Cetățenii care doresc să închirieze spații locative pentru caza
rea studenților sînt invitați să depună ofertele lor la unul din 
rectoratele institbtelor de învățămînt superior din localitate.

FOTBAL
t..

încărcate în autocarul 
Teatrului „Țăndărică", „Ce
le trei neveste ale lui don 
Cfistobar au străbătut Eu
ropa (cu „recuzita" lor u- 
mană și păpușerească) de- 
monstrîndu-și o dată în plus 
farmecul și hazul scenic, la 
Stockholm și Copenhaga. 
Cunoscut ca o formație pâ- 
p-’.șerească de prestigiu, 
„Țăndărică" al nostru a 
fost invitat să participe la 
tradiționalul Festival artis
tic al orașulu. Stockholm 
(singurul teatru străin de 
păpuși ce » prezentat spec
tacol*;, avînd drept vecini 
de afiș și de sală nume ră
sunătoare : pianistul Emil 
Ghilels, dirijorul Dean Di
xon, Teatrul Municipal din 
K61n, Munchner Kammer- 
spiele, ca și filmele lui Fel-

lini, Jacques Demy 
„Țăndărică" a fost invitat 
apoi la Copenhaga pentru 
a-și arăta „Nevestele" și in 
cadrul Congresului teatre
lor nordice de păpuși : ceea 
ce a și făcut in serile de 
16 și 17 septembrie, cu un 
succes pe care il atestă no
durile acestea, culese dir. 
cronica de a doua zi, a zia
rului „Volitiken*: -Come- 
aia „Cele trei neveste ale 
lui Cristobal" a entuzias
mat publicul: nu am reți
nut numai umorul suculent 
ci fi poezia păpușilor și « 
decorurilor. Rar am mai 
văzut la teatru otita arme
nie Intre muzică, decor fi 
jocul actorilor, ca la Tea
trul „Țăndărică* din Bucu- 
reștT.

Poiymma, muza poe- 
riei lirice, va dialoga cu 
o m uză 
xistenU 
ater.ian 
taxe de 
arta 
va fi susținut astăzi, la 
ora 19. în saia de Con
ferințe din str. Batistei, 
avind ca reprezentant ai 
poeziei pe scriitorul Ra
du Bourear. i. a* ariei 
plasnce oe Dan Grigo- 
reocu. piui criticul Eu
gen SîTr.ion. pentru o de
plină nnpari*.al:^*.e a a- 
deptilor crier doui 
Tubiurii de plastxâ si 
pcere sint invita: asră- 
seară de acer tre? »e- 
oal'.ști pectru a au±a 
conferind _J>IALOGVL 
MUZELOR".

— de fapt iae- 
în „Museumiii"

— dar in reali- 
__ mu/, prezentă: 
plastici. Dialogul

A PRIMUL

kL REVISTEI

t»l

4

INVITAȚIE
între orele 11—18

Tradiționala expoziție a ele
vilor de la Liceul de arte plas
tice, amenajată in pavilioane
le A și B din parcul Herăstrău 
însumează circa 200 de lucrări
— pictură, grafică și sculptură
— realizate de elevii claselor 
a IX-a—a Xl-a și inspirate de 
la practica făcută astă vară, 
la Cluj și Tg. Mureș. Atit pei- 
saje'e. predominante ca număr, 
cit n cele citeva încercări de 
portret, demonstrează recepti
vitate la nou, simț al frumo- 
suhu, mai ales, pasiune. Rețin 
t* wmf deosebit atenția lucră
rile elevilor Dan Mohanu, 
Geirgeta Niță. Ion Sușnea, 
Cristina Hașegarui, Ion Ispir. 
In ceea ce privește pasiunea, 
U scurt interviu cu tovarășul

profesor Ariton Petrescu, di
rectorul liceului, este semni
ficativ.

— 200 de lucrări ! Ca nu
măr, s-ar părea că-i o cifră 
destul de însemnată. în reali
tate, e vorba de cîteva mii 
(fiecare elev s-a întors cu 
30—40 de piese). Și numai lip
sa de spațiu ne-a obligat să 
expunem așa de puțin. Prin 
actuala a patra ediție — cău
tăm să asigurăm acestui gen 
de manifestare a pasiunii ele
vilor noștri o frumoasă tra
diție.

Expoziția iși așteaptă zilnic 
vizitatorii, intre orele 11—18, 
toată luna octombrie.

L A.

la mijlocul săptăminii

SUB TRIBUNA,
LA PLOIEȘTI

El, publicul, cunoaște 
mai puțin clipele de 
încordare pe care ei, 
băieții, le trăiesc acolo, 
sub tribună, tind, pînă 
la începerea meciului, 
minutele sînt numă
rate...

De interviuri nu-i 
arde nimănui și, mai 
puțin, de pronosticuri 
așa că tu, reporter, 
riști răspunsuri mo
nosilabice. Bune și a- 
celea...

— Cum a fost acum 
o săptămînă, la Za-

A CTUALITA TEA

Aripile 
seeo „ 
lului

• • •

r

STEAUA-F.C AUSTRIA
2-1

vom fi din nou... Pe
trolul I

...Și băieții au intrat 
pe teren deciși să facă 
orice sacrificiu pentru 
â șterge mîhnirea su
porterilor și impresia 
nefavorabilă a înfrîn- 
gerii de la Zagreb. Și 
tind Dridea I a mar
cat, peste zid, un 
splendid gol, supor
terii — tot stadionul-r- 
îi iertaseră pe toți, 
pînă la unul... Apoi a 
venit și al doilea. 
Ne-am revăzut după 90 
de minute, în vestiare. 
Intr-o atmosferă de 
voie bună și volubili
tate băieții își dez- 
brăcau tricourile ude 
ale victoriei.

Badea: Sincer 
fiu, la 1—0 pentru 
ochii mi-au fugit 
ceas. Mă gîndeam 
ce-ar fi dacă noi, 
cele 76 de minute < 
mai erau...

Dridea: Chiar 
scăderea de ritm 
final noi ne-am mișcat 
destul de bine. Este, 
oricum, dl patrulea 
meci în zece zile I

M. lonescu: Zam- 
bata și colegii lui n-au 
jucat „la spectacol" ci 
distructiv, pentru re
zultat. Noi am vrut un 
joc frumos și goluri. 
Poate că am reușit...

Cemăianu: „Casa" 
are, orice s-ăr spune, 
avantajul ei. Iar tind ai 
așa un public și, mai a- 
les, te știi dator...

Dragomir : 2—0 nu
e 5—0, totuși vreau să 
cred că Petrolul este o 
echipă...

să 
: noi

că 
în 

care

Aflată în formă bună, Steaua București trebuia 
să obțină ieri a șasea victorie consecutivă. Și a 
obținut-o. Dar nu datorită formei bune ci dato- 
torită jocului și sufletului bun al echipei F. C. 
Austria. Această formație elegantă joacă fotbal de 
plăcere, nu pentru* performanțe cu orice preț. 
Vienezilor le place ^probabil voiajul și’îl fac, in
diferent de rezultatul crispant de pe tabela de 
marcaj. în goana aproape neomenească după 
performanțe, a echipelor europene, austriecii 
oferă exemplul singular al unei echipe liniștite, 
nenăbădăioase, căreia îi e suficientă iubirea pu
blicului.

Cît privește echipa Steaua, ea ne-a dat din nou 
de gîndit, miercuri. După ce învinsese, mai clar 
decît o arată scorul, pe Dinamo, după ce făcuse 
2—0 cu F. C. Austria pe Prater, Steaua a jucat 
miercuri mai slab, îndeosebi înaintarea, făcînd o 
figură ștearsă, de neînțeles. De neînțeles și to
tuși de înțeles, fiindcă a lipsit Șoo, iar Voinea a 
jucat slab. Despre Voiriea, despre simpaticul 
Florică, s-au scris atîtea fraze distrugătoare îneît 
e un imens loc comun să-1 mai critici. Florică Voinea 
este pentru cronicarii sportivi ceea ce erau fri
zerii și chelnerii pentru caricaturiști : o obsesie 
Manea — de asemenea slab, neinspirât, mereu 
în ofsaid. De ce nu joacă Iordănescu, Tătaru II ? 
Ne-au deziluzionat mijlocașii; în afară de gol, 
Negrea n-a făcut absolut nimic. A încurcat cu 
disperare jocul. Tică Popescu, cel mai bun din 
44, pe Prater, la parada celebrităților; a fost obosit 
vai, dumnezeule, foarte obosit. Culcă-te Tică mai 
devreme seara, fiindcă ai un talent foarte mare 
și e păcat să-l risipești.

Excepțional a fost Constantin.- Un meci mare, 
în care idolul nostru calm și inteligent a reușit 
să-și impună jocul și să structureze echipa. Nu
mai prin contribuția lui, a celebrului număr 8 de 
la Steaua, Voinea și Manea și-au dat seama că 
sînt în aceeași echipă >și-și vor aduce aminte că 
au fost în aceeași echipă.

Apărarea militară — foarte bună. Golul primit 
li s-a părut o cacialma. în rest, intervenții sigure, 
oportune. O mențiune specială pentru Sorin 
Avram care, de la meci la meci cîștigă în clarvi
ziune, în suplețe, în tehnică.

Nu trebuie uitat că Steaua București s-a cali
ficat în turul următor al Cupei cupelor. E un 
succes de prestigiu. Dacă ținem seama și de 
faptul că, pînă la acest meci, Steaua s-a arătat 
în revenire de formă, avem încredințarea că va 
avea o bună comportare într-o competiție oficială.

ADRIAN PAUNESCU

cu 
din

Reapar

greb, și cum v-o fi as
tăzi ?

M. lonescu: După 
primul gol, derută. 
Cîteva replieri lente în 
apărare și, ce să 
vorbim. Ne vom 
bilita.

Dragomir: Ei

dar mai presus de 
toate bucuria de a ți 
se oferi generos o po- 
sibihtate m plus pen
tru superba aventuri 
a cunoașterii pe care 
începi s-o trăiești din 
copilărie — iată ce-p 
propune să fie o nouă 
revistă adresată via
tei primelor cuuri.

Editată de Consi
liul Național al Or
ganizației Pionierilor 
și luindu-ți un nume 
cu care purtătorii 
cravatelor roșii iri 
confundă substanța 
aspirațiilor — JCU- 
TEZĂTORir — 
noua revistă apărută 
ieri, a debutat într-o 
prezentare grafică fi 
cu un conținut care 
anticipează realizări 
publicistice — cu e- 
cou în rindul citito
rilor săi.

Noii apariții, revis
tei „CUTEZĂTORII", 
ti dorim din inimă un 
drum lung și fructuos.

mai 
rea-

MENȚIUNILE CRITICE 
de Perpessicius

Dragomir: Ei au
prins o repriză, a doua, 
extraordinară exact tind 
noi am prins una slabă 
cum rar ni se întîmplă. 
Coincidența a însemnat 
0—5. Astăzi prindem 
noi repriza cea mare...

Dridea: Ei Sînt
cîștigătorii ultimei edi
ții a „COT" dar noi

După apariția volumelor Cri
tice de Titu Maiorescu, Studii 
critice de C. Dobrogeanu Ghe- 
rea, Scrieri alese de Pompiliu 
Constantinescu, Scriitori străini 
de G. Călinescu. nl se anunță 
reeditarea unui critio literar de 
o însemnătate deosebită pentru 
literatura română situată între 
cele două războaie mondiale. 
Este vorba de Perpessicius cri
tic, care a recenzat cu o mare 
ințeiegere aproape întreaga pro
ducție literară a acelui timp. 
Alături de Pompiliu Constanti
nescu el este un cronicar lite
rar atent eu tot ceea ce apare. 
Paginile sale, alături de cele ale 
lui Pompiliu Constantînescn, 
sînt paginile unor critici care 
au înțeles cronica literară ca pe 
o datorie de la care nu s-au a- 
bătut. Cei doi reprezintă 
poate cei mai însemnați croni
cari literari pe care i-a avut 
literatura română. Conștient de 
utilitatea muncii sale Perpessi- 
ei«s și-a strins cronicile într-un 
luf șir de volume intitulate 
Mențiuni critice. Cronicile lor 
reprezintă deci o suită de 
a*atiae care fac indirect istoria 
literară a unei epoci. Iată dece 
reapariția mențiunilor este un 
eveniment. După începută edi
ție a lui Pompiliu Coustanti- 
ueseu in colecția de Opere Per- 
pessirius au început să apară 
MemtsaSe criUee. După un

PUTEM

curajul

CUMPĂRĂ
UNDE*

v

O statornică irivi- 
iție la meditații, un 
Imbet, discreția și 
‘‘arid unui prieten, 
glinda în care te 
iuți și-ți regăsești

vîrsta, un stimulent 
continuu la iscusință, 
hărnicie, pasiune, mo
ment de recreație 
sau, dacă creți, veș
nic strop de vacanță,

■ {.Nu vă lăsați amăgiți 
trecătoare zile de

:We. căci ele vor aduce, mai 
ifflnd decît credeți, ploile reci, 
erul întunecat și chiar primii 
ulgi de zăpadă. Deci, nu lă- 
ați să vă surprindă vremea rea 
epregătiți ! Completați sau în- 
oiți garderoba dv. cu îmbrăcă- 
linte de sezon care vâ stă la 
Opoziție în toate magazinele 
le confecție : pardesie, raglane, 
ochii de stofă, impermeabile, 
>altoane într-o gamă largă de 
nodele, culori și țesături, cu o 
iroială modernă — pentru toate 
'usturile și vîrstele.

Nu lăsați totul în ultima eli
tă ! Magazinele bogat aprovizi
onate își așteaptă în fiecare zi 
cumpărătorii prevăzători. Fapt 
itestât și de vizita fotoreporte- 
uluî nostru Ia magazinul „Con
fecția" din Calea Victoriei, asi-

A apărut

„PRESA NOASTRĂ"
Nr. 8 1967

Const. Mitea : Ziarul, factor dinamic in viața socială : LI
TERATURA ȘI ARTA LA RADIO : 1. Tudor Argheai. Radu 
Beligan, prof. univ. G. C. Nicolescu, acad D. Panaitescn-Per- 
pessicius, Tudor Teodorescu-Braniste : EVOCĂRI. AMINTIRI. 
2. Alexandru Amzulescu, Anton Breitenhofer, Marin Bucur, 
prof. univ. dr. Const. Ciopraga, prof. univ. dr. docen: Alexan
dru Dima, prof. univ. dr. Ovidiu Drimba, Alecu Ivan Ghilia, 
conf. univ. dr. Dumitru Micu. (Anchetă : EMISIUNI DE AZI, 
EMISIUNI DE MÎINE,..) ; 3. Iulius Țundrea : CULTURA LA 
RADIO ; Sergiu Fărcășan : Construcție și introducere : Const.

reda : Ziarul, expresie a opiniei publice ; Virgil Popescu : 
Mărășești, Mărăști, Oituz în presa vremii.

la următoarele cursuri din anul de învățămînt 1967—1968 :

a Casei de cultură a raionului Lenin 
din Calea Rahovei nr. 151, telefon 23.03.01

UNIVERSITATEA POPULARĂ

PRIMEȘTE ÎNSCRIERI PÎNÂ 
LA 1 OCTOMBRIE 1967

— Orizonturi noi In medicină,
— Momente din istoria patriei
— Cadran politic mondial
— Bucureștii în artă și literatură
— Limbi străine : engleză, franceză, germană (începători 

și avansați).

VIOREL BABA

RAPID-TRAKIA 0-2
puțineDacă Rapid ridică mai . , 

probleme în competițiile interne 
— lumea, în general, și chiar su
porterii, s-au obișnuit deja cu po
ziția ei codașă în clasament, cu 
evoluțiile incredibil de slabe — pe 
planul competițiilor oficiale ex
terne, eâ ridică probleme care 
vizează în fond, prestigiul fotba
lului nostru. Ca deținătoare a 
titlului de campioană a țării, ea 
participă la „CCE“. Sinceri să 
fim, unii antirapidiști vedeau la 
Plovdiv un eșec de proporții. Nu 
s-a întimplat. Lucrurile puteau 
ieși mai bine. (Nu-i vorbă, nici 
Trakia nu stă pe roze. Echipele 
se aseamănă întrucîtva : sînt cu 
cel puțin o clasă sub ceea ce au 
fost în sezonul trecut). Dacă an
trenorii Rapidului n-ar fi nevoiți 
să recurgă la aceiași jucători — 
ieșiți din formă, epuizați, istoviți 
nenos — poate că echipa giule- 
șteană s-ar regăsi. Ar fi posibil 
ca la București să refecă și să se 
califice în turul următor. Dar 
poți să te bizui, într-o asemenea 
tentativă, pe o echipă care n-are 
linie de mijloc (Jamaischi și Dinu 
parcă ar fi uitat să mai joace) 
cu o înaintare ai cărei jucători 
șutează în pâmînt în loc de 
minge (de la Pop nici nu ne aș
teptăm -. băiatul s-a trezit în 
ech pă firi si fi învățat fotbal) 
Și cu o apărare de mult zdren
țuită — Ștefan este un diletant, 
m afară de faulturi nu știe altceva. 
Ața cum arată la ora actuală 
echrpa feroviari este o formație

e...

dezarticulată, cu o inimă ce bate 
în sincope. Se simte acut nevoia 
unei primeniri. Dar cu ce, cu 
cine ? In ograda Rapidului 
vid. Responsabilitatea cade, în
acest caz, și pe alți umeri. Dacă 
optica antrenorilor și a condu
cătorilor clubului s-a dovedit a 
fi așa de îngustă, factorii adia- 
cenți, care sînt chemați să 
concurs la redresarea fotbalului 
și refacerea prestigiului acestui 
sport, ar fi trebuit să nu rămînă 
indiferenți. în perioada transfe
rărilor — dat fiind faptul că 
echipa Rapid, angrenată în 
„CCE" nu reprezenta numai 
interesele clubului — trebuia 
ajutată să-și lărgească lotul cu

r
I
I
I
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I
I
I

jucători tineri, capabili să ridice 
potențialul valoric al formației. 
Și poate că pe lingă Dumitriu III, 
Ciomoavă ar mai fi trebuit _ și 
alții. Dar, cum păcatele se 
tesc, și cum s-au făcut de 
încasînd acea bătaie- de la 
resta Fălticeni, Rapid a 
trat în dizgrație și nu i s-a 
întins nici o mînă de ajutor.

Meciul revanșă poate fi cîștigat. 
Bulgarii n-au arătat nimic decît 
un joc atletic, dur. Reintrarea 
lui Dumitriu II la înaintare și a 
lui Neagu pe linia de mijloc, pot 
aduce o schimbare la față a echi
pei campioane. Cît de mult o 
așteptăm...

plă- 
rîs, 

Fo- 
in- 
mai

V. CĂBULEA

VARIE TĂ TI
PR GLOB

• __________ ’t ._________ • v • ■■ -•

O veritabilă

arca a lui

CINEMA TOGRAFE
I
I
I

FANTOMA» CONTRA
SCOTLAND YARD - cinema
scop

rulează la Patria (orele 1130; 
14; 16.45; 19; 21.15). București 
(orele 930; 11.45; 14; 1630; 
18 45; 21). Feroviar (orele 8.30; 
10.45; 13: 15.15; 17,45; 20.15),
Excelsior (orele 9,45; 12; 14,15; 
1630; 19; 21,15). Modern (orele 
8.30: 10.15: 13; 15 30: 17.45; 20).

ȘEFUL SECTORULUI 
SUFLETE

rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30: 16: 18,30; 20,45),
Circul de stat (orele 18 : 20,30).

RECOMPENSA — cinemascop 
rulează la Luceafărul (orele 
9: 11,15; 13,30; 16,15; 18,30;
20,45); Aurora (orele 8,30; 
10.45; 13; 15.30; 18: 20.30).

PROCESUL DE LA VERONA 
rulează la Central (orele 9; 
12; 15; 18; 20,45).

SUS MÎINILE DOMNILOR 
POI.IȚIȘTI

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 MARI — cinemascop —

rulează la Festival (orele 8,30; 
11; 13.30; 16; 18,30; 21), Gloria 
(orele 9: 1115: 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).

11,30. 
(orele

15,30;

8INGUR PE LUME 
rulează la Doina (orele 
15; 17.45; 20,30). Buzești 
15.30; 18).

MEANDRE 
rulează la Union (orele 
18; 20.30).

DOI CĂPITANI — CHEMAREA 
DRAGOSTEI — APARTAMEN
TUL — HANOI DE LA RĂSĂ
RIT LA ASFINȚIT - RĂS
CRUCE - PICTORIȚELE DIN 
UZDINSK — CUARTET — 
DACĂ AȘ FI ȘTIUT? — 
TAV IN ALARMĂ

rulează la Timpuri Noi 
9—21).

CASTELANII 
rulează la Gluleștî 
15.30: 18; 20,30); Bucegl 
16; 18,15; 20,30).
(orele 16; 18,30; 20,45).

GUS-

(orele

(orele 
__ (orele 
Floreasca

CUM SA FURI UN MILION — 
cinemascop —

rtiează la Arta (orele 15: 11; 
20.45), Volga (orele 9.15; 1L45; 
15,30; 18; 2030). Dacia (orele 
7,45—20,45 în continuare).

PRIZONIERA DIN CAUCAZ 
rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,30).

CV BĂRBAȚH E O ALTĂ
POVESTE

rulează la Rahova (orele 15,30; 
18). Unirea (orele 16; 18.15).

SPARTACUS — einemaaoop — 
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).

(orele

16;

I
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Televiziune
VINERI 29 SEPTEMBRIE

18,00 Drumuri și popasuri; 
18,30 Pentru copii, A.B.C. — De 
ce ? ; 19,00 Pentru tineretul șco
lar : Revista literară „Alba
tros" ; 19,30 Telejurnalul de sea
ră ; 20,00 Studioul muzical :
Canțonete și șansonete; 20,35

„Fuga". Film, producție a stu
dioului nostru de televiziune, 
realizat de Cornel Todea și Bo
ris Ciobanu ; 21,00 Reflector;
21,15 Film artistic : „Coloana a 
5-a" realizat de Alfred Hitchc
ock ; 22,45 Panoramic ; 22,55 Te
lejurnalul de noapte.

viata la castel
ruleazâ la Vitan (orele 15; 18).

SA-MI FACEȚI UNA
CA 4STA’

rulează la Miorița (orele 15; 
17,30; 20). Drumul Sării (orele 
15; 17.30; 20).

PENTRU UN PUMN
DE DOLARI 

rulează la Popular 
15.30; 18; 20.30).

ULTIMA CAVALCADA 
SPRE SANTA CRUZ 

rulează la Munca (orele 
18; 20.30).

ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC 
LA TINE
NU SÎNT DEMN DE TINE 

rulează la Moșilor (orele 15.30;
19.30) .

CARTEA DE LA SAN MICHELE 
rulează la Viitorul (orele 
15.30; 18: 20,30).

CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS —cinemascop—

Colentina (orele 16: 18,15:
20.30) , Cosmos (orele 15,30; 18;
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).

CANALIILE 
ruează la Pacea (orele 
18; 20,30), Cotroceni
15,30; 18; 20.30).

FIUL CĂPITANULUI BLOOD 
rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30).

I
I
I

Noe
„Zoo“-ul din Lon

dra iși menține fai
ma de a avea cea 
mai mare varietate 
de specii animale din 
toate grădinile zoo
logice din lume : 850 
mamifere, 1 455 pă
sări și 4 000 de rep
tile, pești și neverte
brate. Cel mai vechi 
pensionar al grădinii 
este un pelican alb, 
adus aici In 1922, iar 
cel mai rar, un pan
da uriaș — singurul 
animal din această 
specie ce trăiește în 
Earopa. (Panda — 
denumit științific ai- 
lurus fulgens — este

o specie de mamifpr torul .„Pieilor , roșii". 
carnivor din familia 
procyonidelor, ase-- strucția celor 
mănător la înfățișare 
cu o pisică 
blană, cu 
foarte lung, 
mătăsos, are 
loare roșie 
cu reflexe 
este originar 
giunea munților Hi
malaia).

a cărei 
un fir 
gros și 
o cu- 
aprinsă 
gălbui; 
din re-

Zgirie-norii

ji „Pieile

roșii"
cei 
al-

Puțini dintre 
care, privind un 
bum cu imagini new- 
yorkeze, admiră zgî- 
rie-norii marelui o- 
raș american, știu că 
uriașele edificii au 
fost ridicate cu aju-

într-adevăr, la con- 
mai 

multe clădiri înalte 
new-yorkeze, indie
nii din tribul Mo
hawks s-au dovedit 
lucrători de neînlo
cuit. Ei au fost sin
gurii constructori 
care, datorită agi
lității și unei si
guranțe însușite și 
transmise din gene
rație în generație 
au putut să lucre
ze pe grinzile de 
oțel suspendate la 
înălțimi amețitoare. 
Descendenții contem
porani ai tribului 
Mohawks locuiesc în 
cea mai mare parte 
în Brooklyn. Ei sînt 
și azi muncitori con
structori sau se ocu
pă cu artizanatul, 
confecționînd diverse 
obiecte, în special încălțăminte „moca
sin" și păpuși

In căutarea „suflului mexican"...

Americanii au construit la New Mexico, lingă Albuquerque 
□n veritabil sat preolimpic unde atleții lor efectuează stagiul 
de aclimatizare la 1900 m altitudine ; sovieticii au pus la punct 
pentru echipa olimpică un antrenament original, derivat din 
cel al eosmonauților, cu rezultate excelente ; francezii au clădit 
un centru sportiv la Font-Romeau situat în Pirineii orientali, 
la 1800 m altitudine.

La această elegantă construcție, pe care o vedeți în fotografie, 
au contribuit un întreg comitet de experți alcătuit din arhitecți, 
constructori, specialiști în medicină sportivă și medicină aero
nautică. Imediat ce au fost termi nate — clădire, dotare, anexe — 
au sosit la Font-Romeau nu numai atleți frahcezi dar și cei 
mai valoroși atleți britanici precum și 90 sportivi africani veniți 
din 14 țări.

YORK

(orele

(orele

I
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ZILNIC • Știri însem 
nări comentarii

.v-.'

• Știri însemnări com
entarii # Știri însemnări ■■■SEZ''-
Trupele 
federale 

se apropie 
de Enugu
Comunicatele militare pri

vitoare la situația de pe fron
turile din Nigeria anunță noi 
victorii obținute de trupele 
federale. Potrivit agenției 
Associated Press, trupele fe
derale care asaltează capita
la Biafrei au ocupat joi alte 
trei importante localități si
tuate în imediata apropiere 
a orașului Enugu. Unitățile 
militare biafreze s-au retras 
spre Enugu, pentru a stăvili 
ofensiva trupelor guvernului.

Comunicatele militare din 
Lagos anunță că aviația și 
artileria federală continuă 
bombardamente asupra ora
șului Enugu. Potrivit postului 
de radio Lagos, atmosfera din 
capitala Biafrei este confuză. 
„Căderea orașului Enugu este 
așteptată din oră în oră", a- 
firmă postul de radio Lagos, 
citat de agenția U.P.I.

Cooperarea economică
româno-iraniană

SEMNAREA CONTRACTULUI PRIVIND CONSTRUIREA 
DE CĂTRE ROMÂNIA A UNEI UZINE DE TRACTOARE

ÎN HAN

1000 călugări
budisti5

au manifestat
TEHERAN 28 — Cxrepoo- 

dentul Agezpres, Nicosae Po- 
povici, transmite : La Ministerul 
Economiei al Iranului a avut loc 
ceremonia semnării coctractaim 
privind construirea de către 
România a unei urine de trac
toare în Iran, cel mai importase 
obiectiv industrial in cadrul coo
perării economice româno-irame - 
ne. Din partea română contrac
tul a fost semnat de mg. AA- A, 
Ștefănescu, director general-ad- 
junct al întreprinderii de stat de 
comerț exterior Jndastzialez- 
port", iar din partea iraabnk 4e 
ing. Reza Niazznand. subsecretar 
de stat la Ministerul Economic.

' Au fost de fată Parei SSred. 
ambasadorul României, ineobrj 
celor două delegații, numeroși 
ziariști iranieni.

După ceremonie a avut loc o 
conferință de presă la care Reza 
Niazmand, subsecretar de stat la 
Ministerul Economiei, a decla
rat : „Contractul este o expresiv 
a cooperării economice fnxtjar- 
se iraniano-române ți pune na-

pe străzile 
Saigonului

7 iunie 1692... O dimineață liniș
tită și însorită ca atîtea altele în 
insula Jamaica, una din „perlele" 
Mării Caraibilor. Deodată pămîntul 
a început să se cutremure cu vio
lență. Casele se prăbușesc într-un 
zgomot infernal în orașul Port Ro
yal, considerat pe atunci drept cel 
mai bogat și mai înfloritor centru 
maritim în regiunea Caraibilor. 
Uriașe crăpături apar în pămînt, 
nori de praf și de fum se ridică pînă 
la sute de metrj. Și apoi, vin valu
rile cu înălțimi de zeci de metri. în 
mai puțin de o oră, o mare parte 
din ceea ce fusese un oraș cu mii de 
case și locuitori este înghițită de 
mare.

din micile posesiuni spaniole din Indiile 
de Vest. în 1655 englezii au cucerit Port 
Royal care a devenit un refugiu al pira
ților englezi, olandezi, portughezi și spa
nioli. Spania a recunoscut pretențiile 
Angliei asupra acestui ținut în 1670 cu 
condiția ca Londra să pună capăt acțiuni
lor piraților de aici. Cel mai faimos din
tre toți, Henry Morgan, a fost chemat 
la Londra — în mod oficial — pentru a fi 
pedepsit. Dar în loc de aceasta, el a fost 
înnobilat de regele Charles al II-lea și 
trimis înapoi la Port Royal ca guverna
tor locotenent. Orașul se dezvoltase cu 
repeziciune sub impulsul bogățiilor aduse 
de pirați. Un călător, Francis Hanson, a 
descris în 1682 Port Royal, ca fiind „un 
depozit al piraților și al bogățiilor Indii- 
lor de Vest... unde erau aduse zilnic tot 
felul de mărfuri ce erau revîndute spa
niolilor, indienilor și altora în schimbul 
unor bare sau obiecte din aur și al mo
nezilor de argint... Uneori marfa o re
prezentau chiar oamenii, minele și plan
tațiile spaniole fiind înfometate după 
mină de lucru, astfel îneît Port Royal a 
devenit cea mai mare piață de sclavi 
din acele timpuri". In aceste condiții nu 
este de mirare că mulți pirați s-au îm
bogățit peste noapte, ajungînd bancheri, 
construindu-și adevărate palate unde au 
fost înmagazinate obiecte din aur și ar
gint, averi în monezi și lingouri, mobilă 
din cea mai scumpă.

11 ani de pregătiri

Declarațiile fostului

Timp de 275 de ani, ruinele și bogățiile 
fabuloase ale vechiului Port Royal au 
rămas scufundate în imediata apropiere 
a actualului Port Royal, mică așezare 
pescărească situată în vecinătatea capi
talei de azi a Jamaicei, Kingston. In toți 
acești ani, orașul scufundat a înfierbîn- 
tat imaginația multor istorici și căută
tori de comori, dar foarte puține per
soane s-au consacrat studierii relicve
lor sale ca tînărul cercetător american 
Robert Marx. De peste un an, el înoată 
zilnic în mijlocul ruinelor sub patronajul 
oficial al guvernului jamaican. în ce pri
vește rezultatele obținute, ele au întrecut 
toate așteptările.

premier grec Canelopoulos
Agenția FRANCE PRESSE 

transmite declarațiile lui Pa- 
nayotis Canelopoulos, fostul 
premier grec dinainte de lovi
tura militară din Grecia, făcute 
corespondenților de presă 
străini. După ce a arătat că 
refuză să accepte ideea că nu
mai guvernanții actuali ar a- 
vea dreptul să vorbească în 
mod liber, Canelopoulos a sub
liniat că „cei care la început 
au aprobat lovitura de stat mi
litară — și al căror număr 
scade zi de zi — s-au înșelat: 
este neîntemeiată afirmația că 
lovitura din 21 aprilie a salvat 
țara de haos". De la 21 apri
lie, arăta Canelopoulos printre 
altele, politicienilor „li s-a im
pus tăcerea, presa nu poate 
publica ideile lor $î nici să le 
menționeze numele. Dacă ei 
ar încerca să comunice prin 
alte mijloace cu cetățenii 
greci, ar fi deferiți Curții Mar
țiale". Lovitura din 21 aprilie, 
a declarat fostul premier grec, 
„nu numai că nu a asigurat un 
viitor normal 'națiunii grece, 
ci dimpotrivă, mă tem că țara 
să nu fi intrat într-un proces 
incontrolabil al convulsiilor 
dureroase și haosului imprevi
zibil". Guvernanții actuali, a 
spus el, „subapreciază poporul 
grec, și îndeosebi tineretul, 
dacă își închipuie că îi vor pu
tea intimida prin arestări și 
condamnări". Canelopoulos a

sublimat în încheiere că , ^—3 
libertatea nu va fi restabilită 
neir.tîrziat, Grecia va fi exțrjsâ 
unor primejdii care ar pctea 
distruge totul".

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, Consiliul de Mi
niștri al Greciei s-a reunit 
miercuri seara, intr-o ședință 
specială, pentru a discuta mă
surile ce urmează a fi luate 
împotriva fostului premier Pa- 
nayotis Canelopoulos care, in
tr-o declarație făcută presei 
miercuri dimineața, a condam
nat politica dusă de actualul 
guvern militar instaurat 
Grecia.

Execuții in
Indonezia

•
sse
colonelul Untung, acuza: de a fi 
fost conducătorul loviturii de 
stat nereușite din Indonezia, de 
la începutul lunii octombrie 
1965, precum și alți doi ofîțeri- 
fostul comandant al armatei ae
rului, Sujono, și locotenentul 
Ngadimo Hadisuwigno. condam
nați la moarte de un trib «nai 
militar extraordinar, an fost 
împușcați miercuri la Bandung.

AGENȚIA France 
anunță că locotenent-

O imagine surprinsă de apa

ratul fotografic la Bizerta

Cu 40 de ani înaintea dispariției sale, 
Port Royal era o simplă plajă pe una

„Depozitul piraților"
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CHIPUL

MOSCOVEI
(Urmare din pag. 1)

uriașe împinsă elegant spre pistele de aterizare și decolare, 
cu o arhitectură ultramodernă — și sub care pînă și teribila 
pasăre de oțel ce face legătura cu Tokio — cel mai mare 
avion pe care l-am văzut pînă acum — pare o jucărie.

Cîte decenii trec în acele zece minute?
O imagine mai completă a arhitecturii Moscovei o ai ur

când la cotele cele mai înalte ale Universității „Lomonosov". 
Există, mai întîi, o Moscovă veche, vechi palate nobiliare in 
care se organizau celebre baluri și în fața cărora se auzeau 
iarna clinchetele troicilor, sau altele ale micii burghezii de 
pînă la Revoluție, case cu două-trei caturi, intrări cu gan
guri, îngrămădire de acoperișuri, pereți deveniți pitorești 
prin deplasarea liniilor, prin patina vremii. Unele dintre 
aceste clădiri, cum sînt cele din cartierul Arbat (cel vechi) au 
cunoscut pîrjolul pus de flăcăii înghețați și ciudoși pe o lu
me și o natură potrivnică veniți tocmai dinspre Sena, cu 
Napoleon. Aproximativ integrabil în acest peisaj, prin ceea 
ce ține de locurile de dinainte de Revoluție, este. Kremlinul 
cu turnurile și bisericile sale, cetate imensă situată chiar în 
inima orașului. Totul la un loc forma o Moscovă reprezenta
tivă pentru o Rusie peste care se auzeau sunetele clopotelor 
pravoslavnice.

Distingi, apoi, de la înălțimea etajului treizeci ori patru
zeci, o Moscovă mai nouă — sute de construcții de locuințe 
cu linii simple, fără pretenții de stil, cartiere întregi de clă
diri cu multe tente de verdeață, ridicate rapid, pentru a satis
face nevoile mari de spațiu, impuse mai ales de perioada de 
după război (fasciștii, cum arată linia tranșeelor, marcată 
prin monumente comemorative, au fost aci, foarte aproape, 
lîngă primele cartiere). Concomitent cu acestea s-au construit 
într-o încercare de preluare a unui stil tradițional arhitecturii 
rusești — citeva imense clădiri de genul Universității Lomo
nosov, instituții de stat, hoteluri sau chiar clădiri de locuit. 
Așa o să vezi că din întinderea greu de străbătut cu privirea 
a orașului (inelul care înconjoară Moscova depășește 100 km 
lungime!) se ridică imense ca niște piramide cu o bază foarte 
largă, sfîrșite prin zeci de turnulețe — clădirile acelui stil 
galben-alburiu, pe cotele cărora s-au așezat, după modelul 
Kremlinului, stele roșii.

Și, in sfirțit. o a treia Masca i a. cea mai naoă, cu înfățișare 
de jgirie-nori". aflată in plină coostractie pe magistrala nu
mită' ,Novri Arbat*. Clădirile atestai naa cartier dau ora
șului o notă de exotism arbiărrtawa. de rumantisna al unor 
timpuri ce se eoutinaă prrreinenL

Am fost, vreme de ăteva ove, easpeieie constructorilor de 
pe Novii Arbat. Șeful tokrănlii de muncitori și ingineri, 
ing. Rijov Vladimir Petnrvici — .Trebra de Comsomol din 
191<“, cum ii place să Se laade acut. b cei CC de ani. cu ti
nerețea pe care n-a pierdat-o de M — ae-a condus prin inte
riorul blocurilor de ÎC de etaje care izsumeaă. laolaltă, un 
volum folosibil de peste 1599 CM re». Înălțimea lor atinsese 
deja ccta 11C m. iar trsre parte dm interioare era gata : 
multă marmură, malta lamină, rii maUe lctnini, incrustate 
ca adevărate decorații estetice in acrenebta: amănuntelor), 
citeva mii de locuințe bine insarile. La stilul modern de con
strucție, specialiștii sovietici an adâncat citeva elemente fas
cinante prin idei, determinați food de natura specifică a na
turii ruse. Fiecare clădire iși desfășoară inăitiznea in trei ra
muri distincte, ca paginile unei cărți desfăcute. E dorința 
de a da aer și perspectivă fiecărui apartament, dar și nevoia 
de a creia, prin raportarea Mocurihr anal față de altul, a 
unor bariere împotriva curenților ți a vintwribc ce suflă 
peste stepa nisă o bună parte a anului. Precum aripile păsă
rilor care zboară, filele desfăcute ale acestor elâvfiri se susțin 
puternic pe cile un ax vertical centrai, puternic redat prin- 
tr-un sistem de fixare la sol si care unește, la parter, toate 
construcțiile cartierului Xovii Arbat, desfășurat nu numai 
spre inălțimi. dar și prin două etaje in subteran. Am coborit 
in aceste etaje ți am văzut lucruri demne de interes, fdeea 
proiectanților sovietici a fost să scoată din circulația de Ia 
suprafață o serie de operații care complică existenta orășeni
lor ți care produc foarte mult zgomot. Aci. in subteran, au 
fost transferate tot felul de combinate — de la bucătăriile 
marilor restaurante, la fabricile de piine. la depozitele maga
zinelor, pînă la atelierele cele mai diverse, t n tunel lung de 
aproape un kilometru. larg de 9 nu reprezintă drumul ca
mioanelor care vor face aprovizion mărfurile trebuin
cioase acestui uriaș ansamblu. Su»

...Iată citeva elemente definitorii 
oraș mozaic a! timpurilor ce se suc 
lității capitalei sovietice n-ar fi 
aminti aici alte citeva elemente. Așa. de 
cu ape mult mai puternice decit iți închipui 
strict continental, adevărată cale comercială 
poare și șlepuri adevărate. Și șoselele — foarte 
asfaltate, pe care se poate circula ușor, in plin 
sută de kilometri pe oră. E drept, această posibilitate o asi
gură alte două elemente esențiale — trecerile pentru pietoni 
de Ia un trotuar la altul pe sub străzi („perehodka") și me
troul, uriașă instituție, nu numai de mare utilitate, dar și de 
o deosebită frumusețe. E greu să-ți inchipui Moscova fără 
metrou, fără acele „stanții1' luminate cu sclipiri de neon, fără 
acea fulgerare de ferestre in adincuri la viteza de 80 de kilo
metri.

EUGEN FLORESCU

Robert Marx a început să se intere
seze de comorile din orașul piraților 
în 1954, cînd avea numai 18 ani. La felea 
mulți alți tineri citise despre catastrofa 
din 1692 în diferite cărți și reviste. Era, 
însă, conștient că îi lipsește experiența 
necesară pentru a întreprinde cercetări 
amănunțite. Și atunci, a început să se 
pregătească cu răbdare. A participat mai 
întîi la unele expediții mai ușoare de 
explorare a fundului mărilor, atît în 
Marea Caraibilor cît și în Mediterana, 
unele din ele încununate de satisfacția 
descoperirii unor monezi și obiecte in
teresante din secolele trecute. S-a spe
cializat în tehnica înotului subacvatic și 
a aparaturii existente în acest domeniu 
și împreună cu un grup de tineri a tra
versat Oceanul Atlantic pe bordul navei 
„Nina II", copie la scară mai redusă a 
aceleia folosite în urmă cu peste 400 de 
ani de Cristofor Columb. La începutul 
actualului deceniu a plecat în Spania 
unde timp de trei ani a cercetat în 
arhivele din Sevilla toate documentele

legate de existența orașului Port Royal, 
în octombrie 1965, Robert Marx și soția 
sa, Nancy Ferris, au sosit Ia Kingston 
unde și-au oferit serviciile guvernului 
Jamaicei. La 1 aprilie 1966, a fost deschis 
un capitol special în bugetul acestei țări 
pentru cercetările submarine de la Port 
Royal. Și astfel, împreună cu doi tineri 
jamaicani, Kenute Kelly și Wayne Roose- 
vel, au putut începe cercetările. 1

Rezultatele de pînă acum sînt mai mult ț 
decit mulțumitoare. Exploratorii au adus 
la suprafață mii de monezi spaniole din 
aur și argint datînd între anii 1653 și 
1690, obiecte casnice și de artizanat exce
lent conservate, ceasuri de buzunar din 
argint, statuete, amfore, oglinzi, diferite 
vase, crucifixuri, și chiar îmbrăcăminte. 
Cele mai importante din obiectele desco
perite au fost reținute pentru muzeele 
din Jamaica, dar multe altele sînt vîndute 
la Kingston turiștilor sub supravegherea 
unor experți ai U.N.E.S.C.O. Sumele ob
ținute din aceste vînzări sînt folosite 
de guvernul jamaican pentru programe 
culturale și economice.

Concurenta bancherului

Descoperirile făcute de cercetătorull 
american și tovarășii lui din Jamaica 
se află în primejdie. Un bancher din 
Londra, Harry Marley, reprezentant al 
unui grup de speculatori, a propus gu
vernului Jamaicei reconstruirea vechiului 
Port Royal și transformarea acestuia în- 
tr-un centru turistic unde nu vor lipsi 
numeroase tripouri și cazinouri. Marley 
și prietenii săi au și înființat „Compania 
comercianților din Port Royal“, denu
mire identică cu una existentă în timpul 
piraților, propunîndu-și să reclădească, 
un număr de case vechi alături de ne
numărate hoteluri și vile ultramoderne. 
Afacerea va necesita însă și construirea 
unui port, ceea ce va atrage efectuarea 
unor operațiuni de dragare pe fundul 
mării și distrugerea multora din ruinele 
orașului scufundat. Robert Marx luptă 
împotriva acestor intenții, în condițiile 
în care guvernul Jamaicei nu a luat încă 
vreo hotărîre. „Nu sînt interesat de co
mori pentru faptul că sînt comori — a 
declarat el. Sînt interesat de relicvele pe 
care oamenii le-au lăsat pe fundul mării, 
indiferent dacă este vorba de o monedă, 
de un vas pentru vin, de o pipă sau o 
oglindă. Vreau să știu cine le-a făcut 
și cine Ie-a folosit. A descoperi aceste 
lucruri este cel mai interesant aspect al 
meseriei noastre".

Aterizare
In momentul apro

pierii de aerodromul 
din Habarovsk, pilo
tul unui avion bimo- 
tor de pasageri a a- 
nunțat prin radio că 
aterizarea este peri
clitată datorită dete-

neobișnuită
riorării roții din 
dreapta a trenului de 
aterizaj. Pentru a 
evita catastrofa, șo
ferul unei autocis
terne s-a deplasat în 
mare viteză pe pista 
de aterizare, și în

momentul tind avio
nul lua contact cu 
pămîntul a reușit să 
introducă cisterna sub 
aripa lui dreaptă, în
locuind în acest fel 
roata deteriorată.

• LA RIO DE JANEIRO s-a 
anunțat oficial că Leonel Bri- 
zola, cumnatul fostului pre
ședinte Joao Goulart, a fost con
damnat la 13 ani închisoare în 
contumacie de un tribunal mili
tar brazilian. El a fost acuzat de 
a fi organizat în centrul și sud- 
vestul țării o mișcare de rezis
tență împotriva autorităților.

• LA 1 OCTOMBRIE, în U- 
niunea Sovietică vor începe emi
siunile de televiziune bisăptă- 
mînale în culori. Pentru recep- 
ționarea lor, întreprinderile so
vietice au început producția 
unor televizoare cu ecrane avînd

Intr-una din halele uzinei de mașini unelte din Phenian

Tezaurul lui Tutankamon

a părăsit Parisul
• CEA MAI MARE parte a tezaurului faraonului egiptean 

Tutankamon. care timp de mai multe luni a fost expus la Muzeul 
Louvre din Paris, a fost îmbarcată la bordul unui avion al com
paniei „Air France" cu destinația Cairo. In timpul încărcării 
celebrelor piese ale tezaurului, a fost instituită o puternică gardă 
polițienească. Celelalte piese ale tezaurului vor fi îmbarcate la 
Marsilia pe un vas care urmează să sosească la Cairo la 11 
octombrie.

diagonalele de 40 și 59 centi
metri.

• IN CAPITALA Marii Brita
nii s-a anunțat că trei grupuri 
de ziare, „Financial Times", 
„Financial News" și „Westmin 
ster Press Provincial News-pa
pers Ltd", vor fuziona sub de
numirea „Financial and Pro
vincial Publishing Company 
Ltd." Cele trei grupuri de pu
blicații se aflau deja sub con
trolul companiei „S. Pearson". 
Această „Uniune" va deține cea 
mai mare parte din acțiunile 
principalelor ziare și reviste, 
printre care 50 la sută din pa
chetele de acțiuni ale revistei 
engleze „The Economist".

• UN CONGRESMEN Uru
guayan, Richardo Planchon, a 
acceptat provocarea la duel ce 
i-a fost adresată de primarul 
localității provinciale Colonia, 
care s-a simțit ofensat de decla
rațiile congresmenului făcute re
cent la un post de radio. Due
lul, a cărui dată nu a fost fi
xată încă, va avea loc, probabil, 
în piața principală din acest oră
șel. Agenția A.P. relevă faptul 
că duelul este admis legal în 
Uruguay, și ca atare numai re
nunțarea de către cei doi ar pu
tea face ca acesta să nu mai 
aibă loc.

• PRIMARUL orașului Flo
rența, Piero Bargellini, ales la 
29 iulie 1966, împreună cu între
gul Consiliu Municipal al aces
tui oraș, a demisionat miercuri 
seara. Agenția A.N.S.A. anunță 
că demisia a intervenit în urma 
neînțelegerilor care s-au ivit în 
rîndul coaliției de centru-stînga 
în legătură cu bugetul Consiliu
lui municipal.

„In Anglia se ascu
te conflictul rasial", 
scrie ziarul hambur- 
ghez „DIE WELT", 
într-o amplă cores
pondență din Londra 
pe marginea unei 
anchete a „Institutu
lui britanic pentru 
planificarea politică 
și economică", ale 
cărei constatări au 
fost date publicității 
recent Din ancheta 
întreprinsă rezultă 
că îngrădirile rasia
le au căpătat în An
glia forme „îngrijo
rătoare". ..alarman
te". Discriminările 
cele mai flagrante 
împotriva populației 
de culoare au fost 
constatate în dome
niul folosirii brațe
lor de lucru.

Corespondentul re
latează despre „o a- 
versiune plină de 
contradicții" împo
triva cetățenilor de 
culoare, constatată 
în rîndurile 
populației britanice. 
„Aceeași gospodină 
care nu dorește ca o 
vânzătoare de culoa- 

' re să-i servească 
pește, mănîncă fără 
reticente conserve de 
pește, al căror con
ținut trecuse în pre
alabil prin zeci de 
mîini ale unor lu
crători de culoare. 
Dar, dacă peste 
noapte ar intra în 
grevă toți muncito
rii britanici de cu
loare, într-o clipă 
întregul sistem al 
circulației și trans
porturilor dîq An-

• MORRIS STEIN, consilier 
municipal al orașului New York, 
a propus un proiect de lege care 
să interzică construirea, la New 
York de noi blocuri cu pes
te 50 de etaje. în pre
zent, în New York există opt 
asemenea clădiri. Morris decla
ră că măsura aceasta 
cesară, deoarece 
blocuri-gigant pun 
deosebit de grele de 
cial-sanitar și privind 
tul locatarilor.

• LA 2 OCTOMBRIE în fata 
Curții cu jurați din Darmstadt 
(R.F.G.) începe procesul inten
tat unui mare grup de ofițeri 
S.S. acuzafi de masacrarea a 
peste 80 000 de persoane în loca
litatea Babi Jar (U.R.S.S.), vre
melnic ocupată de fasciști în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial. Pe banca acuzaților 
vor apare foștii comandanți 
S.S. Kuno Callsen, August Haef
ner. Kurt Hans, Adolf Janssen 
și Alexander Riesle.

glia ar fi paralizat. 
Anglia este astăzi 
mult mai dependen
tă de milionul ei de 
oameni de culoare 
tolerați dar neiubiți, 
decît bănuiește cetă
țeanul de pe stradă. 
La multi oameni de 
culoare, această con
știință de a fi o mi
noritate indispensa
bilă dar nedorită, și 
discriminările rasia
le de care se lovesc, 
au provocat multă a-

automobil, jumătate 
din numărul socie
tăților de asigurare 
atestă că el nu întru
nește calitățile nece
sare unui conducător 
de automobil, și a- 
tunci, dat fiind că el 
prezintă riscuri mai 
mari, i se cer rate de 
asigurare mult mai 
mari. Și asta, într-o 
țară în care 33 la 
sută din omnibuze 
sînt conduse de șo
feri de culoare".

„FENOMENE

ALARMANTE"
mărăciune. Această 
amărăciune începe 
încă din prima zi în 
care omul de 
re pășește pe 
britanică. Un 
de locuințe a 
cat comisiei de an- 

- chetă a institutului :
„Este în mod prac
tic imposibil să obții 
o locuință mobilată 
pentru un pakistanez 
sau pentru un cetă
țean din insulele In
diei de vest". In ca
zul în care un om de 
culoare ajunge la o 
stare materială su
ficient de bună pen- 
tru a-și cumpăra un

culoa- 
insula 
agent 
expli-

Raportul institutu
lui menționat, scrie 
ziarul, a provocat 
îngrijorarea guver
nului britanic. Se 
pune deseori între
barea : această înjo
sire incontestabilă a 
omului de culoare nu 
va duce oare într-o 
bună zi la tulburări 
rasiale ca acelea ca
re zdruncină S.U.A. ? 
Rezultatul: Duncan 
Saridys, fostul minis
tru al coloniilor, re
comandă să se ofere 
cîte o recompensă 
fiecărui om de cu
loare care părăsește 
Anglia de bunăvoie.

f.
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