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Proletari din toate țările, unîți-vă !

C.C. al P.C.R
în ziua de 5 octombrie a.c. 

s-au deschis lucrările Plenarei 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

Plenara dezbate :

de locuințe, îmbunătățirea ad
ministrării și întreținerii fon
dului locativ și noul regim al 
chiriilor.

5
Naționale a Partidului Comunist 
Român.
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1 Perfecționarea condu
cerii și planificării economiei 
naționale, corespunzător con
dițiilor noii etape de dezvoltare 
socialistă a României.

2
zării administrativ-teritoriale a 
României și sistematizarea lo
calităților rurale.

3. — îmbunătățirea sistemu
lui de salarizare.

4

îmbunătățirea organ!'

Dezvoltarea construcției

Există în mal multe orașe 
din țară licee cu ziduri bă- 
trîne ce și-au sărbătorit cu 
mai mult sau mal puțin 
timp in urmă cîte un secol 
de existență. Prin cîteva 
dintre ele au trecut cîndva 
pașii unor oameni de seamă, 
ile căror nume stau înscrise 
acolo, pe îngălbenite foi de 
catalog, ori chiar pe frontis
piciul impunătoarelor in
trări. Numele și prestigiul 
unor asemenea instituții de 
învățămînt, bineînțeles că 
obligă. Și mîndria de a fi 
învățat și tu în aceeași școa
lă cu unii dintre marii înain
tași nu ni se pare deloc gra
tuită, ostentativă.

Dar în ce măsură este 
cultivat sentimentul acesta 
de mîndrie și de îndatorire 
totodată în rândurile elevi
lor ? E o întrebare ce ar 
trebui să și-o pună în pri
mul rînd organizatorii acti
vităților educative din școli. 
Nu ne-am propus, deocamda
tă, un sondaj pe această 
temă, ci intenționăm numai 
să consemnăm o inițiativă 
ce ar putea fi ulterior pre
luată și îmbogățită de orga
nizațiile U.T.C. din marile 
licee.

Cu un an în urmă, elevii 
liceului „Laurlan" din Boto
șani, făceau cunoștință prin 
intermediul unor expuneri 
cu istoria școli în care învă
țau. Acesta era doar începu
tul unei interesante acțiuni 
denumită semnificativ „Gale
ria înaintașilor". Pregătită 
îndelung, în lunile vacanței, 
ea se va desfășura în toată

„Mm
wm
ȘILOR“

amploarea de-a lungul nou
lui an școlar. In ce va consta 
acțiunea propriu zisă ? Prin 
liceul „Laurian" au trecut 
cîndva fie ca profesori, fie 
ca elevi, oameni de seamă 
ca filologii Alexandru Lam- 
brior și Ovid Densușeanu, 
naturaliștii Ion Simionescu 
și Emil Severin, matemati
cienii Octav Onicescu și E- 
manoil Teodorescu, istoricii 
Nicolae Iorga și Tiberiu 
Crudu și alți oameni bine 
cunoseuți în țara noastră.

Periodic în aula liceului 
vor fi susținute evocări asu
pra vieții și activității aces
tor personalități. Ele vor fi 
completate cu seri literare, 
proiecții de diafilme, planșe 
și tablouri. Și pentru că aici 
există și o revistă școlară, 
editată cu mijloace locale, 
fiecare număr va include 
materiale, documente legate 
de numele marilor înaintași, 
de istoricul liceului de Ia în
ființarea căruia s-au împli
nit 108 ani.

— De curînd — ne mărtu
risea. cu cîteva zile în urmă, 
profesorul Ștefan Dragomir, 
directorul liceului — s-au 
terminat 7 tablouri din „ga
leria înaintașilor". Ele vor 
fi așezate în sala de festi
vități, acolo unde, de altfel, 
se desfășoară activitățile a- 
mintite. Tot în cadrul aces
tei acțiuni ne-am propus să 
organizăm și cîteva întîlniri 
cu unii dintre „înaintașii 
contemporani". Sperăm ca 
toate acestea să contribuie 
la stimularea pasiunii pentru 
studiu, perseverență și dra
goste față de muncă, la con
turarea unor idealuri gene
roase în rîndul elevilor 
noștri.

Iată o inițiativă ce merită 
a fi salutată.

ION BELDEANU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Suceava

La lucrările plenarei partici
pă ca invitați șefii secțiilor C.C. 
al P.C.R., primi-secretari ai co
mitetelor regionale de partid, 
miniștri, conducători ai organi
zațiilor de masă și ai unor in
stituții centrale de stat, pre
ședinți ai comitetelor executi
ve ale sfaturilor populare re
gionale, redactori șefi ai ziare
lor centrale.

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

CĂMINE PENTRU MUNCITORI
BRAȘOV (do la coresponden

tul nostru).
In cartierul Noua din Brașov,. 

In apropierea oomplexulul spor-', 
tiv și a parcului do odihnă au 
început lucrările de construcție 
a două cămine pentru tinerii 
constructor! de autocamioane. 
Ele vor fi prevăzute ou cite 30" 
de locuri fiecare, dispuse în ca
mere cu 3—4 paturi. Alte două 
oămine cu aceeași capacitate se 
construieso in cartierul Steagul 
roșu. Flecare cămin va avea 
clubul și biblioteca sa șl va 
oferi un inalt grad de confort 
pentru locatari.
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Intersecții in perimetrul

A ELEVULUI
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Foto i O. PLECAN

în
nu

școală,
ca un

ca 
în

ZIUA DE MUNCA

Spre cherhana...

TRISTA
TAMORFOZA

Anul da tnvățămînt a intrat 
definitiv în drepturile sale. Cel 
mal mulți elevi, îmbrăcînd u- 
niforma, și-au reluat treburile 
școlare cu ușurință, firesc, ca 
o continuare a unei activități 
îndrăgite. Totuși, avem știri — 
constat și eu privind în jur 
atmosfera de pe străzi — că 
destul de mulțl elevi se sustrag 
voit de la obligațiile ce le au, 
încercînd să-și prelungească va
canța. Poate le-a sugerat să a- 
dopte asemenea atitudine și in
stabilitatea orarelor, provizora
tul cataloagelor, unele nereguli 
organizatorice care trec, în li
nele școli, drept caracteristice 
începutului de an.

Oricum stau lucrurile în a- 
cest domeniu, lecțiile se desfă
șoară din plin, se parcurge ma
teria. Și se parcurg capitolele 
de început, care edifică elevul 
asupra a ceea ce va învăța tot 
anul. Or, tocmai aceste lec
ții de început, fundamentale, 
sînt pierdute cu bună știință 
prin pasivitatea la lecții, prin 
ignorarea temelor de casă. Se 
pierde multă vreme cu plimbări 
gălăgioase, cu vizionări abuzive 
de filme, cu discuții nesfîrșite ; 
consumul energiei este trans
format nefiresc tn distracții 
prelungite.

Este bine să intervenim cu 
promptitudine în viața unor a- 
aemenea elevi, să nu-i lăsăm să 
persiste în comodități. Consta
tările pedagogilor erată că ele
vul care Începe școala irosin- 
du-și timpul, nu mai poate, de- 
cît cu prețul unor mari efor
turi, să fie reîncadrat într-un 
ritm de miuncă normal, susținut. 
Școala și familia sînt eilite a-

Prof. univ. dr. docent
Ion Berea

desea să recurgă la mijloace 
ajutătoare — meditații, recapi
tulări suplimentare, meditații a- 
casă — tocmai cu această ca
tegorie de elevi care așteaptă 
momentele decisive ale anului 
școlar — tezele, sfîrșitul de tri
mestru — pentru a începe pro- 
priu-zis învățătura.

Timpul elevului este măsura
bil — nu exagerez — în aur. 
De aceea, dascălii nu contenesc 
să-i sfătuiască cum să-și valo
rifice orele și zilele de 
impunîndu-le învățătura 
cuvînt de ordine.

Am avut prilejul să 
cu tineri care n-au reușit la 
examenul de admitere la fa
cultate. Se călău amar, regre
tau zilele și orele pierdute în 
timpul școlii. Pentru admitere 
s-au pregătit, au învățat mult, 
dar cunoștințele adunate 
memorie nu s-au ordonat, 
s-au organizat în sinteze.

Am notat aceste constatări 
o luare aminte. Să nu fim, 
acest caz, partizanii unui pro
verb, în general înțelept, dar 
care, în domeniul învățăturii, 
nu se potrivește. „Mal bine mai 
tîrzin decit niciodată", trebuie 
corijat în acest domeniu că, to
tul trebuie făcut cn ordine, la 
timp, tn anii dați pentru învă
țătură".

Anii de școală și, implicit, zi
ua de școală, pot fi în același 
timp și grei și ușori. Depinde 
cum țl-1 orfndulesti. înveți u-

șor ca do la sine, capeți 
credere în rine atunci cînd 
vățătara intră în reflexul 
fiecare zi, cînd ți se pare 
lucrul cel mai firesc din lume
este să te duci dimineața sau 
după-amiază la școală, să te 
așezi în bancă, să asculți, re
ceptiv, cu mintea larg deschisă, 
ceea ce se transmite de la ca
tedră. Cind ziua de școală con
tinuă, obligatoriu, cu orarul tău 
personal, acasă, la locul tău 
de învățătură, cînd ești singur 
cu tine, îți eșrbi profesor și u- 
cenic, ai un catalog al tău, cu 
exigențe proprii. lin condițiile 
unei asemenea activități ordo
nate, greutățile devin plăceri: 
plăcerea de a rezolva probleme 
dificile, de a fi găsit răspunsuri 
la întrebări foarte grele.

înveți greu, căsnit, inhibat, 
cînd vil la școală cu gîndul 
aiurea, asculți lecțiile nerăbdă
tor să se termine, pleci acasă 
fără să știi ce ai pentru a doua 
zi și alergi pe la colegi după 
notițe și teme. în asemenea si
tuație, renunți să înveți și te 
așezi la masa de lucru din săp
tămână In săptămînă, cînd cu
noștințele nu se mai leagă, pro
blemele devin adevărate mis
tere.

Faceți efortul de voință și a- 
șezați-vă la masa de lucru în 
fiecare zi, măsurați cu rigla tim
pul de învățătură, de lectură, 
de distracție șl odihnă. Aminti- 
ți-vă că multi dintre colegii 
voștri au regretat zilele pier
dute. șl ar fi dorit să fie încă 
o dată elevi, pentru că examenul 
selecției, la absolvire, le-a do
vedit că n-eu știut să lie la 
vremea cuvenită.

Circulație intensă tn centrul

accidentelor
de circulație

ANC H E T Ă 
SOCIALĂ

Secolul al XX-lea, supranumit și secolul vitezei, a făcut din au
tovehicul răsfățatul șoselelor. Mașina pătrunde tot mai mult tn 
viața socială. Sîntem, deci, obligați să ținem seama do prezența 
ei și să-i respectăm legile după care se conduce. Altfel, plătim, și 
plățile nu sînt dintre cele mai ieftine. Ele se numesc, obișnuit, „Ac
cidente de circulație" și înseamnă, întotdeauna, mari pagube umane 
și materiale.

CUM SE PRODUCE ACCIDENTUL DE CIRCULAȚIE ? 
CINE ADUCE PONDEREA IN BALANȚA LUI, PIETONUL 
SAU ȘOFERUL ? CUM SE DESFĂȘOARĂ MUNCA DE PRE
VENIRE A ACCIDENTELOR ȘI DE EDUCARE A PIETONU
LUI ?

Un semnal de alarmă ? Da I
Un prelung și necesar semnal de alarmă...

Să cercetăm, pentru în
ceput, cîteva date statisti
ce. Structura accidentelor 
de circulație, pe perioada 1 
ianuarie—31 august 1967, 
se prezintă astfel : 11,8 la 
sută, ușor răniți, 61,8 Ia 
sută, grav răniți, 26,4 la 
sută, morți ; în plus, im
portante pagube materiale. 
Să reținem și alto două

elemente pe caro nl lo ofe
ră statistica i cir-a 70 h 
sută din accidente au fost 
provocate de șoferii profe
sioniști, iar 25,9 ia sută da 
șoferii amatori.

TEODOR POGOCS&NU

f Continuare 
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ÎN PIAȚA ROȘIE

O scrisoare venită la redacție 
a făcut să ajungă pînă la noi 
numele fi renumele unui om. 
Spunem numele fi renumele 
pentru că între datele pe care 
le-am cules asupra caracterului 
fi comportării sale de la tovară
șii săi de muncă 
țenii orașului în care locuiește 
el, acestea se cer 
derație mai intîi.

Și aceasta in primul rînd pen
tru că sudura pe care faptele o 
realizează între ele e, intr-ade
văr, mai puternică decit aceea 
pe care o realizează viața intre 
numele de familie și cel de bo
tez. S-a produs în cazul de față 
o adevărată agresiune a „renu- 
melui" împotriva numelui, în ur
ma căreia acesta a rămas devas
tat completamente de rezonanța 
duioasă și podoabele intimității

și de la cetă-

luate in consi-

construite altminteri firesc după 
toate regulile artei omeniei și bu
nului simț. Imaginea spirituală a 
unui asemenea caz e, pur și sim
plu sinistră fie și numai pe mo
tivul că in urma unor raporturi 
de falsă intimitate ori în explozii 
de o brutalitate neîngăduită fi-a 
pierdut tocmai învestitura cu care 
l-au scăldat încă din leagăn pă
rinții, aureola in care te învălu
ie în mod obișnuit relațiile de 
muncă.

„Acest om — se spune în scri
soare fi i se dau numai numele 
fi faptele care i-au asigurat re- 
numelui său putere de afirmare 
— nu o dată i-a dat pe muncitori

pe ușă afară din biroul său, în
juri ndu-i și bruscindu-i. Așa a 
fost și cazul țesătorului Bardaș 
Ion, căruia șeful i-a smuls și i-a 
rupt certificatul adus de la me
dic prin care se recomanda 
schimbarea locului de muncă. Pe 
mine, cind m-am dus și l-am în
trebat de ce sînt transferată în
tr-un alt loc de muncă, nici n-a 
vrut să mă vadă și m-a repezit, 
spunîndu-mi să mă mulțumesc 
că mi-a dat o bucată de pîine, 
să mănînc..."

După 15 ani de căsătorie, se 
notează în continuare, și-a alun
gat soția „pentru alte femei din 
fabrica noastră. De asemenea,

la noi in sector sînt multe femei 
protejate de dînsul". Ne oprim 
aici cu citatele. Mergînd pe ur
mele acestei scrisori, am consta
tat că cele relatate sînt conforme 
cu realitatea, că omul acesta cu 
numele de Alexandru Boghici, 
șef al sectorului țesătorie de la 
Fabrica de postav din Buhuși, 
exagerează de fiecare dată atunci 
cind e vorba de atribuțiile sale

ION CHIRI AC
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Iași

(Continuare in pag. a II-a)

SĂ DISCU,TĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDEM,!

Cunoașterea unul oraș este, 
cel mai adesea, mult îngreu
nată in primele săptămîni sau 
chiar luni de ceea ce se chea
mă horbota bulevardelor, a 
străzilor și străduțelor, de a- 
cel păienjeniș de intersecții,
de numărul parcurilor, podu
rilor, al principalelor linii de 
comunicație urbană, de clădi
rile uriașe oare Închid pers
pectivele aeriene încercuin- 
du-te permanent Intre cadre 
perpendiculare de beton și 
care, toate la un loc, nu per
mit decît cu timpul să desco
peri și să fixezi în memorie 
punctele principale, locurile 
caro vor deveni mai tîrziu re
pere sigure de deplasament 
Nefăcînd excepție de la a- 
ceastă regulă, ba dimpotrivă, 
Moscova oferă totuși în com
pensație turistului un teribil 
avantaj : metroul, un fel de 
hartă simplificată a ceea ce se 
află deasupra, răsfrîntă, ca 
printr-o întoarcere-n oglindă, 
în subteran.

Din clipa cind am intrat în 
prima stație — „Sportivnaia", 
undeva mai la margine, lingă 
Lujniki — deși era trecut de 
ora zece noaptea, și o porni
sem singur prin împrejurimi
le hotelului „Iunosti*, care a 
fost întîia mea gazdă moscovi
tă, mi-am dat seama că în 
imensitatea care este capitala 
țării sovietice, nu mă pot, tQ- 
tuși, rătăci. In holurile stații
lor de metrou, ale căror uși 
nu stau o clipă locului și 
unde se găsesc numeroaso 
ghișee pentru transformarea

rublelor tn mo
nezi de 5 kopei- 
ci, suma necesa
ră pentru a păși 
pe scările mobi
le ce duc neîn
cetat spre pala
tele subterane, 
există niște hăr
ți luminoase, cu 
numele tuturor 
opririlor, cu toa
te traseele. Este 
de ajuns să știi 
unde vrei să a- 
jungi și să apeși 
pe butonul cu 
numele respec
tiv: imediat, de 
la stația ta, în
semnată i 
stea mai 
pe hartă, 
nește un 
șuvoi sîngeriu, 
sare prin inter
secții, îți indică 
unde trebuie să 
schimbi direcția 
(dacă e nevoie), 
și se oprește 
exact acolo unde 
pus. Călătoria se ____ _
mult, iar mersul cu metroul 
se transformă într-o adevă
rată plăcere sportivă.

Astfel, descoperirea orașului 
»e face într-un chip care poa
te părea ciudat : din subteran 
spre suprafață, ca și cînd, do
rind să ajungi la cine știe ce 
puncte de pe întinderea unei

CU o 
maro 

. por- 
mic

exact 
întră 
fiind

EUGEN FLORESCU

ras

(Continuare 
in pag. a IV-a)

ți-ai pro- 
ușurează

mări, te-ai lăsa mal întîl fn 
afund și ai merge așa, pe sub 
valuri, ieșind la lumină 
în locul căutat, unirea 
ele a acestor puncte 
chestiune de timp.
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LA COMPETENTE INEGALE,
REZULTATE INEGALE

Invit pe oricine să poarte o 
convorbire pe teme de artă 
plastică cu tov. Mihail Moraru, 
prim secretar al Comitetului o- 
rășenesc Constanța al U.T.C. 
Nu va găsi în el, firește, un 
specialist. Va găsi însă un ad
mirator entuziast al picturii și 
al sculpturii, care, privind un 
tablou ori o statuie, încearcă 
să-i deslușească limbajul emo
țional intim, expresivitatea 
plastică, armonia de dincolo de 
„temă".

Este interesant de urmărit 
modul în care această pasiune 
a primului secretar se reflectă 
în proiectele de activitate cul
turală ale comitetului. In pri
vința artelor plastice. Comite
tul orășenesc Constanța al 
U.T.C. își ia cît se poate de în 
serios rolul de „împuternicit al 
tineretului". îi este cu atît. mai 
lesne s-o facă, cu cît preocu
parea tovarășului Moraru și-a 
găsit un corespondent excelent 
la Muzeul de artă, în persoa
na îndrumătoarei Steliana 
Neagu, care — la rîndul ei — 
manifestă o adevărată pasiune 
pentru popularizarea valorilor 
artei plastice, pentru înlesni
rea accesului tinerilor din oraș 
(și din regiune) la înțelegerea 
frumosului artistic. Ambii pre- 
opinenți mi-au vorbit îndelung 
despre o serie de acțiuni co
mune — începute cu inițierea 
în arta plastică a activiștilor, 
meniți să devină ei înșiși pro
pagandiști ai muzeului — dar 
mai ales despre niște proiecte 
de viitor ample, îndrăznețe, 
pline de interes. Expozițiile 
temporare în întreprinderi, ci
clurile de expuneri însoțite de 
proiecții, vizitele colective la 
muzeu, toate aceste forme de 
atragere experimentate și pînă 
acum (cu mare succes, dovadă 
fiind solicitările din ce în ce 
mai insistente ale foarte mul
tor organizații U.T.C. din oraș) 
vor deveni, chiar din această 
toamnă, o permanență a vieții 
culturale a tinerilor constăn- 
țeni.

Tot la Constanța, și tot la 
comitetul orășenesc U.T.C. am 
găsit și o altă confirmare a a- 
cestui adevăr, de data asta —• 
din păcate — în sens negativ. 
E vorba de preocuparea pentru 
atragerea tinerilor către cultu
ra teatrală. Convorbirea cu 
primul secretar al comitetului 
oprindu-se și asupra acestei 
probleme, entuziasmul din gla
sul interlocutorului meu a scă
zut brusc: „Desigur, avem și 
acțiuni cu teatrul... Ne consul
tăm cu agenția teatrală, alegem 
spectacole, organizăm vizionări 
în colectiv la nivelul orașului 
sau al organizațiilor, luăm u- 
neori — mai rar — chiar spec
tacole întregi, cercetăm pe 
alocuri și preferințele tineri
lor". A urmat o listă de spec
tacole „vizionate în colectiv". 
Apoi: „Dar teatrul nu prea ne 
sprijină. Spectacolele luate de 
noi se joacă uneori cu a doua 
distribuție, așa înctt calitatea 
lor suferă. Ne-am gîndit ca la

unele vizionări să solicităm pe 
cineva care să vorbească tine
rilor despre piesă, despre sen
surile ei. Dar persoana pe oare 
ne-a oferit-o teatrul a vorbit 
atît de neinteresant, incit am 
renunțat1*.

Deci, exclusiv „vizionări în 
colectiv". Dar acestea, după 
cum se știe, au de cele mai 
multe ori un caracter fatal-

nu este în primul rind ldeea 
rentabilității materiale, ci do
rința de a deschide o cale fer
tilă pentru educația estetică a 
tinerilor spectatori. Din păca
te, comitetul orășenesc U.T.C. 
și — alături de el — secția de 
învățămînt nu ne dau nici un 
fel de atenție. Izbutim să con
lucrăm doar cu Consiliul pio
nierilor și cu organizațiile

VIATA DE ORGANIZAȚIE
mente improvizat. U.T.C.-ul 
are nevoie de sala teatrului 
pentru cutare ședință, o obți
ne pe baza unui contract, con
tra cost, iar teatrul oferă la 
încheierea ședinței un specta
col (de cele mai multe ori un 
spectacol vechi, epuizat, ale că
rui bilete nu mai pot fi pla
sate pe căile curente). în rest 
— obișnuitele distribuiri de bi
lete în întreprinderi, la care 
în mod firesc contribuie și res
ponsabilul cultural din comi
tetul U.T.C., și care se trec în 
darea de seamă a organiza
ției respective drept „vizionări 
în colectiv". Așadar, o legătu
ră mai mult sau mai puțin for
mală.

Să fie teatrul de vină 7 Am 
adresat această întrebare tova
rășului Romeo Profit, secreta
rul literar al Teatrului de stat 
din Constanța. în loc de orice 
alt răspuns, acesta a scos pe 
masă un respectabil teanc <’ 
afișe. Le-am răsfoit pe rînd . 
„Teatrul antic", „Teatrul Re
nașterii", „Teatrul tinerilor fu
rioși", „începuturile operei", 
„Literatura revuistică în țara 
noastră", „Păpușa și teatrul", 
„Poezia lui Mihai Eminescu", 
„Poezia lui Lucian Blaga" 
„Poezia lui ’ 
așa mai departe. --------------
fiecărei teme, numele confe
rențiarului : Victor Eftimiu, 
Ion Marin Sadoveanu, Șerban 
Cioculescu, Horia Lovinescu, 
Petru Comarnescu, 
Gheorghiu, George 
Radu Boureanu, Zeno 
Horia Deleanu etc.

— De mai bine de 
prezentăm cu regularitate în 
două-trei duminici din fiecare 
lună cîteva cicluri de matinee 
teatrale, muzicale și literare, 
urmărind istoria teatrului u- 
niversal, căile de expresie ale 
teatrului contemporan, istoria 
operei, a baletului și a estra
dei, istoria poeziei moderne ro
mânești. Invităm, după cum 
vedeți, conferențiari de renu
me și însoțim expunerile lor 
cu fragmente, recitări etc. a 
căror pregătire ne cere o chel
tuială enormă de efort, o mun
că cel puțin egală cu cea de
pusă pentru spectacolele pro- 
priu-zise. Prețul biletelor este 
foarte moderat, mai mic decît 
la cinematograf, pentru că ceea 
ce urmărim prin aceste cicluri

U.T.C. din două-trei întreprin
deri. Din această cauză, la ma- 
tineele noastre avem deseori 
neplăcerea să ne trezim în fața 
unei săli aproape goale... Ba, 
uneori, se întîmplă ca în căzui 
unei conduceri de școli care a 
refuzat recent să ia bilete pen
tru un matineu dedicat teatru
lui lui Giraudoux, pe motivul 
că acest autor... nu figurează 
în programa analitică (!) Desi
gur că dacă ar fi fost vorba de 
Coșbuc sau Alecsandri, ar fi 
găsit alte argumente.

Diferența de opinii dintre

interlocutorul de la teatru și 
cel de la U.T.C. rezumă o si
tuație numai la prima vedere 
paradoxală. Comitetul orășe
nesc U.T.C. se plînge că nu se 
poate ocupa în suficientă mă
sură de educația teatrală a ti
neretului pentru că e lipsită 
de sprijinul instituției artisti
ce, în vreme ce, de fapt, tea
trul constănțean, cu numai 36 
de actori și cu un volum mare 
de muncă necesitat de sarci
nile repertoriului curent, ofe
ră pentru această educație a 
tineretului posibilități aproape 
unice în țară. Realitatea este 
că teatrul, muzica, poezia — 
nu au găsit la activiștii 
U.T.C.-ului aceeași preocupare 
de care se bucură artele plas
tice.

La spectacole (și nu numai 
la cele de muzică ușoară), la 
matineele experimentale, la ® 
concerte, la operă — locurile 
din săli așteaptă nerăbdătoare 
întîlnirea cu spectatorii tineri. 
Organizația U.T.C. trebuie să 
faciliteze drumul către aceas
tă fertilă întîlnire.
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Grigore era singur la pă
rinți. Și îl iubeau părinții ca 
pe lumina ochilor lor. Și tare 
fericit mai era Grigore /... 
termină liceul, am de gînd să— Tată, mamă, zise el după 

dau admiterea la facultate...
...Și s-a făcut student Grigore. Bine mai era I Bursă avea, pă

rinții W trimiteau săptăminal pachete cu specialități și, lunar, îi 
mai trimiteau, cu rîndul, și cîte un salar brutto : azi salarul netto 
dl mamei plus diferența pînă la brutto luată din leafa tatii, peste 
treizeci de zile salarul netto al tatii plus diferența corespunzătoare 
din leafa mamei ș.a.m.d. Tare fericit mai era Grigore !...

Acasă, în camera în care văzuse Grigore lumina zilei, părinții 
așezaseră un tablou^ de-al său în mărime naturală, iar în fiecare 
cameră atîmaseră pe pereți cîte un tablou mai mic, format 70150. 
Tot ou chipul lui Grigore. Mama le împodobea în fiecare dimi
neață cu flori proaspete, in special cu orchidee de import, iar tata 
își chema zilnic la un pahar colegii de birou și, arătîndu-le chipul 
zimbitor de pe perete, declara:

— E băiatul meu. Grigore. O minune de oopil: frumos, deștept, 
simțitor... 11 iubim și ne iubește. La anul termină facultatea și o 
să stea cu noi, că de-acum sîntem bătrîni și... de I

Apoi tata scotea din scrin cei doi saci cu fotografii, pentru a 
dovedi asistenței ci evoluția lui Grigore de la scutec la amfitea
trul universitar ar merita cu prisosință să fie inclusă în manualele 
de istorie:

— Aici, unde-i goluț, l-am fotografiat cînd a împlinit o zi. Din
colo, cînd a zis ,fi" ; în cealaltă, după ce i-a spart capul vecinu
lui, cu praștia; dincolo, cînd i-am făcut cadou o motocicletă, 
după ce l-am convins să-i ceară maică-si iertare pentru că o făcuse 
„proastă"...

...Și așa, așteptat cu nerăbdare, Grigore a terminat facultatea. 
Părinții i-au făcut în gara tîrgului o primire triumfală, urmată de 
un banchet la care a participat, cu mic cu mare, jumătate din 
populația localității. Ehei, mai rar așa ceva I Și tata și mama erau 
în culmea fericirii. Un nou tablou al lui Grigore, mărit la dimensi
uni rar întîlnite, a fost pus cu acest prilej la intrarea în tîrgul său 
natal.

A doua zi, însă, după ce Grigore și-a expus punctul de vedere, 
părinții au fost nevoiți să consimtă ca proaspătul absolvent să-și 
caute post într-un oraș mai mare, mai frumos, corespunzător cu 
pregătirea lui.

— Dar să ne scrii, dragul nostru, să ne sorii imediat ce ajungi, 
auzi ? se rugară ei cu lacrimi în ochi.

— Aud, a zis, pe jumătate dus, Grigore. Azi e duminică. Mîine 
sînt pe tren, iar marți vă scriu. Pe cuvîntul meu!

Intr-adevăr, intr-o zi de marți Grigore a scris prima scrisoare. 
Luna și mai cu seamă anul expedierii nu sînt cunoscute decît prin 
deducție. Se cunoaște precis doar conținutul scrisorii, care începea 
așa: „Scumpii mei, afloți că între timp m-am însurat și că am trei 
copii. Cel mai mare, Temistocle, merge la școală. E în clasa a doua 
și-mi seamănă leit. I-am făcut pînă acum trei saci cu poze, în 
afară de un tablou mare, pe care l-am urcat, pentru a fi mai la 
vedere, deocamdată pe acoperișul blocului unde stăm". (Etc.).

Personal, nu știu dacă părinții lui Grigore au mai ajuns să ci
tească scrisoarea., Și e foarte dificil de aflat...

DRAGOMIR HOROMNEA

INTERSECȚII ÎN PERIMETRUL j

Cosașii
buit echilibrat cu ceva cît mai 
„realist") ni se prezintă alt film
— „Coloana a 5-a“ a lui Hit
chcock, operă de duzină din care 
nu se puteau alege mai mult de 
două trei secvențe exemplare 
pentru acea artă a suspansului 
adusă la perfecțiune de marele 
cineast. (E drept, aici studioul a 
încercat să ne sugereze că filmul 
e fără prea mare valoare, dar de 
dat tot ni s-a dat...). Duminică 
am fost fericiți cu „Frumoasa 
vrăjitoare" în care Marlene Die
trich are exact două scene bune, 
două scene în care aparatul își ia 
îndrăzneala să pătrundă în adin
ei d acelei priviri care nu trăiește 
decît în adînc. Cu 5 zile înainte 
însă, am vizionat un film de va
loare indiscutabilă — „Magazi
nul de pe strada mare". Cum se 
explică această discrepanță în 
discernămînt P Pînă unde poate 
merge diversitatea de gust ? Pînă 
la coexistența liniștită a valorii 
cu non-valoarea P Nu e oare mai 
simplu și totodată mai complicat
— deci mai creator — ca din 
filmele acestea uzate, să se alea
gă cîteva secvențe, precum biju
teriile din vasele naufragiate ? 
Iar aceste secvențe legate de al
tele din alte filme să intre în
tr-un ciclu de idei (nu referate, 
nu conferinței) suple, de loc di
dactice, puternic asociative, în
tr-un fel de drum „de Za Lu- 
miăre la Antonioni" P Ce ar fi 
fost dacă vineri seara în loc de 
lunga „Coloana a 5-a“, un bun 
critic ne-ar fi vorbit despre „ar
ta suspensului la Hitchcock ?“ 
Ar fi fost foarte bine.

lată o situație curioasă: cînd 
urmează să ni se prezinte un lu
cru mai greu de înțeles, mai pu
țin obișnuit — crainica ne atra
ge atenția pe larg: dragi tele
spectatori, veți urmări un film 
experimental — să zicem — care 
vă va pune la încercare imagina
ția și chiar dacă nu veți înțelege 
totul, trebuie să rețineți urmă
toarele. Și ni se dă cheia, din 
grija altruistă de a ne economisi 
unele celule nervoase ale mate
riei cenușii. Așa s-a întîmplat cu 
„Fuga" lui Todea și Ciobanu. 
Nu știu dacă e bine sau rău, să 
zicem că e mai bine așa. Dar 
atunci cînd urmează un film le
șinat și leșinant, cu care inteli
gența și imaginația noastră nu 
au ce face, vechitură uzată care 
nu ne aduce în ochi nici măcar 
lacrimile naivității melodramati
ce, „premiere pe țară" simpliste, 
croșetate gros, mai mult sau mai 
puțin nule artisticește — ni se 
spun două vorbe, un fel de scu
ze de rigoare, uneori nici atît și 
vedem „o premieră pe țară". Așa 
s-a întîmplat cu „Frumoasa vră
jitoare" a lui Răni Clair. Și cu 
altele. De ce f De ce un film 
mai greu de înțeles trezește mai 
multe „introduceri" și explicații 
decît unul stupid, inexpresiv, 
fără valoare, înaintea căruia ar 
trebui să ni se spună pe șleau: 
„dragi telespectatori, astă-seară vă 
prezentăm un film prost din 
creația unui mare regizor ; e ne
cesar să cunoașteți și filmele 
proaste ale marilor regizori. Nu 
vreți, închideți aparatele 1“ In 
fond, un film foarte complicat și 
un altul caraghios de simplu, 
sînt la fel de greu de înțeles.

Nu m-aș încumeta să spun că 
„Fuga" lui Todea și Ciobanu e 
un film experimental. E ceva 
deosebit în producția obișnuită a 
televiziunii, ceea ce e altceva, să 
recunoaștem cu sincer interes. 
Sînt doi oameni, doi bărbați 
care fug tot timpul — nu știu 
de ce si nu vom afla pînă la 
sfîrsit de ce ; amîndoi fug fără 
vorbe, fără dialog, ne putem în
chipui orice — pe realizatori 
nu-i interesează motivele, ci ex
presia. Expresia naturii — admi
rabil filmată — expresia ome
nească — spaima chipului, spe
ranța, iluzia, nevoia de odihnă, 
voluptatea solidarității, ldeea nu 
e fără precedent — marele pu
blic a văzut „Lanțul" america
nului Kramer, publicul cinema
tecii „Diamantele nopții" ale ce
hului Nemec, axate pe aceeași 
obsesie a goanei. Filmul nostru 
se ferește de concretețea „Lanțu
lui" ca si de „demența" „Dia- 

' " E undeva, la mijloc, 
ca elan — dar ce 

.. întîmplă ? Păstrînd obscur 
„motivul", ferindu-se ca dracu de 
tămîie să lege o vorbă limpede 

• „Fuga" devine mult prea ex
presivă, mult prea „clară", pe 
celălalt versant al ideii. Fiecare 
reacție e prea ostentativă, deplin 
explicativă — mai apare în ban
da sonoră și o tobă care să sub
linieze ceea ce nu mai trebuie 
subliniat — și nu mai avem ne
voie tocmai de imaginația la 
care s-a făcut apel. înțelegem 
prea bine totul simultan cu to
tala neînțelegere a „motivului" 
nedivulgat de realizatori, dar ce
rut imperios — în cazul de față
— de logica de loc imaginativă a 
actorilor. Hiatusul între înțelege
re și neînțelegere e prea mare și 
ușor enervant. Incît, această 
„Fugă" mai mult interesează de
cît place, mai mult caută decît 
găsește. Nu e nimic grav în acea
sta. Todea și Ciobanu sînt ta
lente prea expresive ca să nu-și 
continue, mai departe, drumul 
lor pe cărările nebătătorite ale 
televiziunii.

Mai grav — ca să spunem așa
— e ceea ce se întîmplă cu edu
cația cinematografică a telespec
tatorului, problemă de care des
tinul studioului e legat pe ve
cie. După 30 de minute de la 
această „fugă experimentală" (ca 
și cum „nerealismul" ar fi tre-
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Un tablou al principale
lor cauze care au produs 
accidentele de circulație,

împreună cu „contribuția*" 
fiecăreia procentuală, ne 
pune în fața ponderii 
pieton — șofer în balanța 
accidentului.

Depășiri neregulamentare
Viteză neregulamentară
Consum alcool
Nerespectarea de către pietoni a regulilor 
de circulație
Lipsa de supraveghere a copiilor 
Defecțiuni tehnice
Neacordarea priorității

In balanța accidentului, 
șoferul vine cu o ponde
re de 64,2 la sută, în timp 
ce pietonul cu 35,8 la sută. 
Procentele sînt, și într-un 
caz, și în celălalt, îngrijo
rătoare. Ele arată că le
gea circulației nu este 
respectată nici de șoferi, 
nici de pietoni.

— Noua lege a cir
culației este insuficient 
cunoscută, remarcă maio
rul M. VASILESCU din 
direcția circulației a Di
recției generale a mili
ției. In întreprinderi, insti
tuții și cooperative agri
cole, în școli și în 
familie, se face prea puțin 
— sau nu se inițiază nici o 
acțiune ! — pentru cunoaș
terea regulilor de circula-

10,2»/.
16,2’/« 
7,4»/.

24,8“/.
5,4“/. 
4,8“/.
5,2’/.

pe seamație, se Iasă totul 
miliției... Printr-un decret, 
o serie de instituții — tele
viziunea, cinematografia, 
presa, Ministerul Invăță- 
mîntului, Sfaturile popula
re și altele — sînt nomina
lizate ca avînd îndatoriri 
în a ne acorda sprijin 
în munca de prevenire 
a accidentelor de cir
culație. Primim acest 
sprijin intr-o măsură încă 
insuficientă. Acțiunile mili
ției — conferințe, filme 
pe teme de circulație, edi
tarea unor broșuri, atît 
pentru copii, cît și pentru 
maturi, organizarea unor 
concursuri „Cine știe, cîș- 
tigă 1“ — sînt eficiente, 
dar eficiența lor ar fi și 
mai mare dacă Ia ele s-ar 
alătura unele inițiative din

întreprinderi, instituții și 
școli. Și, pentru că vorbim 
de școli, remarc că am a- 
cordat, în ultimul timp, o 
și mai mare atenție copii
lor. Astfel, în colaborare 
cu Consiliul Național al 
Pionierilor, am elaborat 
regulamentul patrulelor de 
circulație. Fruntașii Ia în
vățătură din fiecare școală

funcție de cartierele în 
care locuiesc) drumul co
legilor lor către școală și Ia 
înapoierea acasă.

Indiscutabil, organele 
de miliție au întreprins ac
țiuni bune în favoarea 
popularizării legii circu
lației, educației șoferilor și 
pietonilor. Anumite ac
țiuni sînt însă insuficient

atenția tractoriștilor", „O 
carte pentru părinți", „In
dicatoare și marcaje de 
circulație") continuă să se 
afle în tipografii, deși

Ancheta a fost realizată pe baza consultării to
varășilor maior M. VASILESCU (din direcția 
circulației a Direcției generale a miliției), loco
tenent colonel N. LUPEA, maior G. CONSTAN- 
TINESCU, maior I. MATEESCU și locotenent 
T. POPA (din serviciul circulației al Direcției 
miliției Capitalei), N. ALBU, procuror, E. AN- 
TOCI, director adjunct la Liceul „Gh. Lazăr" 
din București, M. BOLOS, psiholog — inspector 
principal, GH. CALOTESCU, șef de garaj prin
cipal, N. VASILE, procuror, I. CALOTESCU, 
inginer. De asemenea, au răspuns anchetei peste 
cincizeci de șoferi, pietoni și părinți.

Redacția noastră le mulțumește 1
0

vor fi constituiți în patrule 
de circulație (elevii din a- 
ceste patrule vor purta dia
gonale, centuri albe și mă
nuși mușchetar, pentru a 
fi recunoscuți lesne de șo
feri, de pietoni, de copii) 
și vor supraveghea (în

concepute sau nu-și 
mează cursul normal 
atunci eficiența lor

ur
și 
e 

scăzută. O serie de bro
șuri („Copii, știți să circu
lați corect ?", „Atenție, 
pietoni„Circulați co
rect cu bicicleta ?“, „în

predare a fost de u™. 
depășit; televiziunea se 
rezumă de asemenea la... 
o emisiune de zece minute, 
realizată de... lucrători ai 
miliției, nespecializați în 
probleme de televiziune. 
Emisiunea este sumară, iar 
comentariile care se fac 
despre unele accidente de 
circulație nu au întotdea
una încărcătura emoțio
nală capabilă să capteze 
atenția telespectatorului, 
să-1 impresioneze, să-l 
oblige să mediteze asupra 
urmărilor nerespectării re
gulilor de circulație ; în
treprinderea cinematogra
fică a orașului București 
percepe taxă de reclamă 
pentru diapozitivele pe 
oare le prezintă înaintea 
jurnalelor de i 
Or, prin aceste 
tive nu se face reclamă 
pentru o pastă de < 
o garnitură de mobilă 
un săpun, ci se prezintă 
cetățenilor gravitatea 
abateri de la i 
circulație.

Mijloacele modeme și 
inteligente de publicitate 
și educație în vederea 
prevenirii accidentului de 
circulație sînt, firește, mult 
mai variate. Filmul cine
matografic, filmul de te
leviziune, anchete filmate, 
rubrici permanente ale 
presei și radioului, pot I 
servi în mod direct și efi- | 
cient munca de educație i 
a pietonului și șoferilor. I

Anotimpul culesului. Strugurii 
din via cooperativei agricole 
din comuna Chimogi, regiu
nea București, iau drumul pie

țelor și al cramelor

STEPĂ
TEODOR POGOCEANU

(Urmare într-un număr 
viitor)

TRISTA METAMORFOZĂ
(Urmare din pag. I)

de șef, bruscînd și amenințînd 
în stînga și in dreapta; cu alte 
cuvinte, e unul dintre acele ca
zuri cînd în persoana simplă și 
modestă a omului care a fost 
cîndva investit cu atribuțiile și 
răspunderea unui asemenea post, 
încolțește și își declanșează pu
terea ei dăunătoare climatului 
nostru actual de muncă, psiholo
gia fostului patron.

Autoarea scrisorii e îndreptă
țită în cele ce ne-a scris tocmai 
de desfășurarea unei asemenea 
nefaste transformări, de obiceiul 
lui Al. Boghici de a folosi puterea 
funcției în rezolvarea propriilor 
sale interese, obicei care nefiind 
înlăturat nici în momentele cînd 
interesele fabricii și ale muncito
rilor o cereau cu prisosință (e 
vorba de acțiunile de reorganiza
re și reutilare care au avut loc 
și la fabrica din Buhuși, gene- 
rînd fel și fel de situații, unele 
destul de delicate care cereau 
atenție sporită și loialitate în re
zolvarea lor) a dat naștere la 
destule neînțelegeri materiali
zate în fel și chip.

„Șeful" s-a menținut însă pe 
poziția sa. Faptele o dovedesc. 
Mișcările de forță de muncă ce
rute de organizarea științifică a 
producției au fost folosite din 
plin, „fructificate" la maximum 
în virtutea vechiului său obicei de 
a înnoda verigile ruginite ale 
proverbialului lanț al slăbiciuni
lor. Așa se face că absorbit to
tal Intr-o asemenea intolerabilă 
afacere de plasare și replasare 
după ochi și sprinceană, șeful 
s-a simțit grozav de deranjat 
atunci cînd cei necuprinși în 
aria „preocupărilor" sale au ve
nit după lămuriri. Așa se face 
că țesătoarea Elena Cozma, în 
loc să fie întîmpinată cu expli
cațiile necesare a fost „salutată" 
brutal cu amenințări și invitată 
prompt să se mulțumească cu 
„bucata de pîine pe care șeful 
din marea lui milă i-o dă s-o mă- 
nînce". Cuvinte care nici în gînd 
nu ar fi trebuit să le rostească 
sub acoperișul unei unități in
dustriale socialiste, care (și aici 
e lucrul cel mai detestabil cu 
putință) n-au fost rostite cum se 
se pretinde „la un exces de furie 
e omului suprasolicitat", ei din-

tr-o convingere strict personală 
a „șefului" care, din păcate, cît 
de dt s-a consolidat. Căci, sin
ceri să fim, lui Alexandru Bo
ghici i s-a tolerat să împartă 
aupă chef drepturi care, de fapt, 
reveneau în mod firesc fiecărui 
om al muncii, i s-a tolerat să 
aibă senzația că în mîinile și pu
terea dumisale stă mînuirea pîi- 
nii și a cuțitului. Și iată-l atunci 
rostindu-și cu propriile sale cu
vinte reprobabila convingere, la
pidar, amenințător: „Fii mulțu
mită că ți-am dat o bucată de 
pîine", ca și cum și-ar face po- 
mahă risipind bunurile lui per
sonale.

Că așa stau lucrurile, că pozi
ția lui Al. Boghici a fost tolera
tă o dovedește și faptul că în 
calitatea sa de șef de sector a 
acordat ani la rînd, făcîndu-și o 
obișnuință și din aceasta, favo
ruri diferitelor persoane plasin- 
du-le în posturi pentru care pre
gătirea profesională, hărnicia la 
locul de muncă și comportamen
tul social nu le recomandă. Așa 
se explică, de exemplu, faptul că 
țesătoarea Valeria Bolea cu care 
^eful" a întreținut relații inti-

me, în afara propriului său că
min, a ajuns ajutoare de mais
tru și, culmea, tocmai în urma 
despărțirii ei de fostul soț, Vasile 
Bejan, despărțire cauzată și de 
prezența nedorită și condamna
bilă a șefului în relațiile familiale 
ale celor doi soți. Așa se explică 
și cel de al doilea caz : aducerea 
Anei Sidovac, în urma unor ma
nevre destul de bizare, desfășu
rate în primul rînd în detrimen
tul țesătoarei Betcovski Costeli- 
na din alt schimb. Mărturisim, 
încă o dată, că explicația bazată 
pe regula de trei simplă cu care 
Al. Boghici a căutat să ne de
monstreze că e vorba doar de 
un proces de contopire a patru 
locuri de muncă nu ne e încă 
suficientă pentru a ne convinge 
că e vorba de o poziție princi
pială. Și aceasta și pentru că, 
oricît ne-am strădui să gîndim 
altfel nu ne putem explica re
centa plasare a tovarășelor Maria 
Filip, soția maistrului Filip, și 
Elena Botezatu, soția funcționa
rului Botezatu, în posturile pe 
care le dețin, decît tot pe baza 
înclinației lui AL Boghici de a

acorda, din diverse motive, cite 
un favor.

Pe altă linie însă, aceea a că
minului său, Al. B. nici nu vrea 
să audă de „favoruri". Suspi
ciuni, după dte am putut dedu
ce neîntemeiate, stau la baza 
permisiunii pe care șeful și-a 
luat-o părăsindu-și căminul. Nu 
vrem să intrăm în amănunte. Re
fuzul categoric al lui Al. B. de a 
se întoarce la ai săi, refuz decla
rat în diferite împrejurări, rămî- 
ne și un motiv de discuție care 
generează fel și fel de situații 
și, desigur, nu poate fi numai o 
problemă a lui, ci a întregului 
colectiv, ca de altfel și celelalte.

Oricum, metamorfoza suferită 
de Al. B. omul capabil de altă
dată, simplu, modest, căruia i s-a 
încredințat atunci, pe bună 
dreptate, postul pe care îl deți
ne, trebuie luată în considerație, 
și aceasta cît mai repede cu pu
tință.

ION CHIRIAC 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Iași

MINIATURA
CLUJ (de la corespondentul 

nostru)
In apropierea Clujului, pe 

valea Fînațelor, se află renu
mita rezervație naturală. Da
torită unei configurații geo- 
morfice foarte variate, aici 
s-a dezvoltat o vegetație in
teresantă, carcateristică ste
pei, deși se află situată în 
regiunea de deal. In ochiul 
cu vegetație de stepă de aici 
s-a menținut o floră originală 
instalată în urma tăierii pă
durilor constituite din pilcuri, 
fragmente de asociații compa
rabile cu cele din stepele din 
sudul Ucrainei.

Condițiile pedoclimatice 
deosebite au favorizat dezvol
tarea plantelor. Pînă în pre
zent au fost semnalați 450 ta- 
xoni vegetali. încă din 1924, 
de cînd porțiunea numită „Co- 
bîrșae" cu o suprafață de 7,5 
hectare a fost pusă sub ocroti
rea legii, rezervația a atras 
numeroși botanițti cu renume



institute de cercetări
în agricultură

începînd din 
se organizează 
cercetare, care 
zone cu producție specifică acti
vității lor. Noile institute sînt 
menite să sprijine mai eficient 
și mai operativ producția agri
colă în plin proces de intensifi
care și diversificare. Profilîn- 
du-și, activitatea, noile institute 
vor putea să aprofundeze și mai 
mult cercetarea științifică, să 
adîncească multiplele probleme 
solicitate în etapa actuală de 
dezvoltare a agriculturii. Ast
fel, Institutul de cercetări pen
tru pomicultură își va desfășu
ra activitatea în regiunea Argeș, 
care deține o mare parte din su
prafața de livezi și din produc
ția pomicolă a țării. în renumi
tele nodgorii Dealul Mare, la Va
lea Călugărească, în continuă 
extindere corespunzător cerințe
lor științei și tehnicii moderne, 
va funcționa Institutul de cerce
tări pentru viticultură și vinifi- 
cație, iar în bazinul legumicol 
de pe Valea Ialomiței. în plină 
dezvoltare și cu producție com
plexă, se organizează Institutul 
de cercetări pentru legumicultu- 
ră și floricnltură.

Pentru cultura sfeclei de za
hăr și cartofului, tot mai mult

această toamnă 
noi institute de 
vor funcționa în

solicitate de economia noastră 
națională, se organizează un in
stitut pe profil de specialitate 
în regiunea Brașov, regiune 
mare producătoare și cu tradiție 
în practicarea acestor valoroase 
culturi.

Un alt nou centru de activitate 
științifică, Institutul de cerce
tări pentru protecția plantelor, 
este menit să aibă o importantă 
contribuție la îmbunătățirea ca
lității recoltelor și la sporirea 
lor.

Profilarea și specializarea uni
tăților agricole de stat, stadiul 
actual și perspectiva de dezvol
tare a cooperativelor agricole, 
intensificarea și diversificarea 
întregii noastre agriculturi ne
cesită rezolvarea unor noi și 
complexe probleme economice, 
în sprijinul rezolvării acestora 
va veni Institutul de cercetări 
pentru economia agrară.

Pentru rezolvarea corespunză
toare a problemelor legate de 
dezvoltarea numerică și calitati
vă a șeptelului se înființează 
stațiunea centrală de reproduc
ție și combaterea sterilități1 la 
animale, și Centrul republican 
de selecție a animalelor.

ALBUMUL IDV

MIRCEA DEAC despre
O FOTOGRAFIE 

PENTRU
„SCRISORILE 

PORTUGHEZE" 
ALE MARIANEI 

ALCOFORADO
Jalea, Idmescu, Ladea, Geza Vi
da, Baba, Ciucurencu, Catargi, 
Pacea, alături de tinerii : Sabin 
Bălașa, Codiță, Bițan, Cojan, Gh. 
Apostu, Iliescu-Călinești, B. Gă- 
nescu etc. eto.

Luna aceasta, intre 12—20 octombrie, va avea loc la București 
colocviul național „C. Brâncuși", cel mai de seamă eveniment 
cultural — in domeniul artelor plastice — prilejuit de comemora
rea a 10 ani de la moartea marelui soulptor român Constantin 
Brâncuși. Tovarășul Mircea Deac — critic de artă, secretarul 
Consiliului artelor plastice din Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, a avut amabalitatea să ne răspundă la citeva întrebări în 
legătură cu acest eveniment:

(Agerpres)

Germană

Ce ne va prezenta Cinemateca si 
fi- 
in- 

a

— In ce vor consta lucră
rile colocviului ?

— Ce personalități și-au 
anunțat participarea, la 
colocviul omagial „C. 
Brâncuși" ?

ION BACIU

LI-

(Agerpres)

din ilustrațiile 
Ligiei Macovei

TURNEUL ȘAHIST DE 
WINNIPEG

artificiu, mișcările

• O CAPODOPERA A
UNIVERSALE 

stîrnit încă

„Zilele filmului" 

dm R. D.
Comitetul de Stat pentru Cul

tură și Artă a organizat joi seara 
la cinematograful „Republica" 
din Capitală un spectacol de gală 
cu filmul „Atît timp cit voi trăi", 
prezentat în cadrul „Zilelor fil
mului" din R. D. Germană, care 
se desfășoară în București cu 
prilejul sărbătorii naționale a Re
publicii Democrate Germane.

La spectacol au participat 
Mihnea Gheorghiu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al IRRCS, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, oameni 
de artă și cultură, un numeros 
public.

Au luat pade, de asemenea, 
Ewald Moldt, ambasadorul R. D.

pentru prima parte a stagiunii 
sa 1, care începe la 16 octombrie, 
cinemateca hucureșteană oferă 
abonaților săi două noi serii de 
filme. Prima reunește producții 
adistice de lung metraj inedite 
sau reluări din colecția Arhivei 
naționale de filme. Vor putea fi 
văzute astfel, printre altele : 
„Tronul însîngerat", capodopera 
marelui cineast japonez Akira 
Kurosawa, inspirată de piesa 
„Macbeth" de Shakespeare, pro
ducția americană „In urma pro
hibiției" cu lames Cagney și 
Humphrey Bogart, în regia lui 
Paoul Walsh, filmul tînărului ci
neast cehoslovac Jaromil Jires, 
„Strigătul". Cealaltă serie grupea-

POLO :
VICTORII ALE ECHIPELOR 

NOASTRE
Ieri au continuat în Capitală 

întrecerile turneului internațio
nal de polo pe apă. Echipa Ro
mâniei a învins cu scorul de 
10—3 (3-0, 4-1, 0-0, 3-2) echipa 
R.F. a Germaniei. Reprezenta
tiva orașului București a dis
pus cu 3—1 (1-0, 1-0, 1-1. 0-0)
de echipa secundă a Ungariei.

EMIL RUSU :
4 titluri naționale

Cîștigînd proba de urmărire 
pe velodrom, ciclistul Emil 
Rusu a reușit performanta rară 
de a cuceri în acest an patru 
titluri de campion naționaK con- 
tracronometru individual, pe e- 
chipe cu formația Dinamo, fond 
pe șosea și urmărire), precum și 
ediția din acest an a Turului ci
clist al României.

în seriile probei de urmărire, 
disputată pe velodromul Dina
mo din Capitală în cadrul cam
pionatelor republicane de pistă, 
Emil Rusu a stabilit un nou re
cord republican cu timpul de 
5’04”8/10 (vechiul record repu
blican era de 5’06’8/10 și data 
din anul 1964).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
HONVED BUDAPESTA 1—2

Ieri, la lumina reflectoarelor 
stadionului Republicii din Ca
pitală, echipa de fotbal Honved 
Budapesta și-a început turneul 
In țara noastră, jucînd în com
pania echipei Progresul Bucu
rești. Fotbaliștii maghiari 
obținut victoria cu scorul 
2—1 (2—0) prin punctele i 
cate de Szendray 
tru bucureșteni a 
în minutul 74

au
I de 
mar- 

și Toh. Pen- 
înscris Oaidă,

EUROPEANCAMPIONATUL
MASCULIN DE BASCHET
La Helsinki și Tampere au 

continuat joi întrecerile preli
minarii ale campionatului euro
pean masculin de baschet. Echi
pa Cehoslovaciei 
scorul de 
României, 
câtor al 
Pistelak, 
puncte. Alte rezultate : Franța 
—Ungaria 56-51 (26-23); Spania 
—Olanda 79-71 (39-29); Bulgaria 
—Izrael 78-61 (30-24); Finlanda 
—Belgia 82-62 (36-29); R.D. Ger
mană—Grecia 69-56 (29-29); Po
lonia—Iugoslavia 69-65 (35-32);
U.R.S.S.—Italia 105-91 (57-44).

Astăzi este zi de odihnă. Sîm- 
băt.ă au loc meciurile din cadrul 
semifinalelor, iar duminică ulti
mele jocuri pentru stabilirea 
clasamentului final al campio
natului. Echipa României 
j> nentru locurile 5—8 
echipa Italiei.

a învins cu 
69—51 (33—23), echipa 
Cel mai eficace ju- 

învingătorilor a fost 
care a înscris 20 de

va 
cu

— Alt» manifestări 7

RALIUL BALCANIC

, Astă-seară din orașul Skoplje 
șe va da startul în cea de-a

Germane la București, și membri 
ai ambasadei, șefi ai unor misi
uni diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic.

★

Joi după-amiază, în pavilionul 
de pe malul lacului Herăstrău 
din Capitală s-a deschis expozi
ția „Construcția de mașini în 
R. D. Germană", organizată de 
întreprinderea de comerț exterior 
și interior din Berlin „Maschinen- 
export".

Au vorbit Ewald Moldt, amba
sadorul R. D. Germane la Bucu
rești, Marcel Popescu, vicepre
ședinte al Camerei de Comerț, și 
Ewald Scharun, directorul gene
ral adjunct al întreprinderii care 
a organizat expoziția.

(Agerpres)

ză pelicule cu tema „Istoria con
temporană pe ecran" : „Octom
brie" de Serghei Eisenstein, „Bă
tălia pentru Anglia" semnat de 
Frank Capra, filmul de montaj 
intitulat „Secolul XX", operă co
lectivă inițiată de cineaștii sovie
tici.

De asemenea, în perioada 30 
octombrie—5 noiembrie, cu prile
jul sărbătorii a 50 de ani de la 
Marea Revoluție din Octombrie, 
cinemateca organizează o retro
spectivă dedicată cinematografiei 
sovietice, în cadrul căreia vor ru
la filme realizate de Pudovkin, 
Dovjenko, Mihai Romm, Alexandr 
Zarhi, Iosif Heifiț etc.

(Agerpres)

treia ediție a Raliului Balcanic, 
care se desfășoară pe teritoriul 
Iugoslaviei pe un traseu de cir
ca 2500 km. Sosirea va avea loc 
în ziua de 8 octombrie în orașul 
Ohrid.

La startul actualei ediții și-au 
anunțat participarea automobi- 
liști din Bulgaria, Grecia Ro
mânia, Turcia și Iugoslavia.

La Winnipeg (Canada) se 
fășoară în prezent un mare 
neu international de șah.

După două runde. în clasa
ment conduce Keres cu 1,5 punc
te, urmat de Spasski, Larsen 1 
punct (1), Gheorghiu. Benko, 
Darga, Szabo. Matanovici 
punct etc.

23 de ani : 
s-a născut la 12 
mai 1944 în comu
na Tunari de lingă 
București. Cu 7 ani 
in urmă s-a înscris 
la clubul „Rapid". 
Pe atunci era uce
nic Ia Atelierele 
„Grivița roșie". Strungarul Hasler, 
component al echi
pei de lupte „Ra
pid", văzindu-1 în- 
deminatic și cu
rajos, l-a chemat 
în sala de antrena
ment a clubului.

După numai un 
an de antrenamen
te, a devenit cam
pion republican de 
juniori. în următo
rii doi ani, 1962 și 

(I 1 9 6 3, reeditează performanța. Peste 
I un an. 1964, cuce- 
■ I rește și tricoul de 

campion național 
f la seniori pe care 
f nu l-a mai cedat 

din 1965.
în 1962, la 18 ani, 

susține primul meci internațional. 
Victorie ! Meciuri- 
le internaționale în 
cadrul diferitelor 
turnee sau compe
tiții amicale și ofi
ciale se înmulțesc, 
o dată cu ele 
succesele, dar, 
rește, și unele 
succese. Baciu 
învățat în egală 
măsură și din une
le și din altele.

„Europenele" 
1966 îl trimit 
Baciu in focul lup
tei pentru supre
mația sportivă. Ob
ține primul 
mare succes, 
mai după o 
la mondialele 
Toledo (S.U.A.), o- 
cupă locul cinci. 
Pentru tînărul de

lui 
Nu- 

lună, 
de la

22 de ani, pentru 
cel mai tînăr con
curent, era o con
firmare. Ea a venit 
insă definitiv in 
patria lui, la Bucu
rești, unde a cîști- 
gat titlul de cam
pion mondial de 
lupte la categoria 
de 52 kg.

TERATURII 
care n-a 
ecoul așteptat printre tinerii 
cititori : „Scrisorile portugheze* 
ale Marianei Alcoforado. în 
relieful variat al clasicității, 
cele cinci scrisori de dragoste 
ale călugăriței portugheze din 
secolul al XVII-lea 
autentice, fără intenții 
raturizare a pasiunii) 
zintă piscul tulburător 
cerității, al trăirii 
totale, desprinsă din 
oricărui convenționalism. Poe
tul Alexandru Philippide, care 
prefațează excelenta traducere 
românească a Veronicăi Porum- 
bacu, spune în acest sens : 
„Stilul scrisorilor exprimă, fără 
nici un ‘ , ’. 7 ”
sufletului și dau o impresie 
de adevăr și de sinceritate care 
ar fi fost greu de simulat".

însoțită de pasiunea limpede 
a desenelor Ligiei Macovei, 
recenta ediție a „Scrisorilor 
portugheze" pune la îndemîna 
cititorului tînăr un monument 
literar șl o sugestie despre 
dragoste mare, profundă, unică.

S. C.

(scrisori 
de lite- 

repre- 
al sin- 
intense, 
rețelele

Foarte mulți francezi. Lucra 
explicabil! Jacques Lassaigni — 
președintele Asociației internațio
nale a criticilor de artă, Rene de 
Soliăre, critic de artă, Andre Cas
tel, Etienne Hajdu (sculptor), 
precum și Irina Codreanu, Nata
lia Dumitrescu și Alexandru Is- 
trate. Din alte țări, Eduard Trier
— R. F. a Germaniei, Dr. Palma 
Buccarelli — Italia, vicepreședin
tele Asociației internaționale a 
criticilor de artă, și directorul 
galeriei de artă modernă din Mu
zeul Național, Giuseppe Mar- 
chiori — Italia, Sweeney James 
Johnson — S.U.A., Sidney Geist
— S.U.A., care l-a cunoscut per
sonal pe C. Brâncuși, autorul u- 
nei prestigioase cărți despre via
ta și opera artistului, Nurullah 
Berk — Turcia, Zsuzsa Feher — 
Ungaria, Julusz Starzynski — Po
lonia, și alții.

— Referate științifice despre 
opera sculptorului. Dintre specia
liștii români, vor ține comunicări 
Dan Hăulică, G. M. Paleologu, 
Petru Comamescu, Gh. Apostu, 
Octav Doicescu, și cel ce vă 
vorbește ; dintre străini : Carola 
Giedieon Welckev, Eduard Trier, 
Rene de Soliăre, Sidney Geist...

— Am aflat că evenimentul 
prilejuiește și o eferves
centă activitate de crea
ție.

— Da. Cu acest prilej, se 
deschid II expoziții personale și 
o serie de expoziții colective de 
artă plastică; la Dalles, la Muzeul 
de Artă al Republicii, în sălile de 
pe Magheru. Vor expune lucrări :

— Alături de expoziția de/artă 
contemporană, menționată . mai 
sus, Muzeul de artă va organiza 
a expoziție cu operele lui Brân
cuși. După Încheierea lucrărilor, 
participanții voțr face o excursie 
la Tg. Jiu și Hobița — satul natal 
al sculptorului și. la mănăstirile 
pictate din Ncadul Moldovei.

I. M.

ELEV! LA
In regiunea Mara

mureș s-au deschis 5 
tabere de muncă pa
triotici Ia care iau 
parte peste 800 de ti
neri. Rodul muncii 
lor se măsoară în 
mii de tone de po
rumb cules, de car
tofi sau de soia și in 
kilometri de amena
jări de șanțuri pen
tru irigații. La I.A.S. 
Cărei, ferma Ghenci, 
480 de tineri lucrea
ză in prezent la 
muncile agricole și 
la sistemul de iriga-

MIJNGĂ PATRIOTICĂ
ții. La I.A.S. Doralț 
90 de elevi ai școlii 
agricole din Satn 
Mare au scos pînă In 
prezent cartofii de 
pe 35 hectare și sint 
aproape de termina
tul recoltei de sola 
de pe o suprafață de 
150 de hectare. La 
I.A.S. Cehul Silva- 
niei 70 de elevi de ia 
Școala profesională 
de mecanizatori din 
localitate lucrează 
intens la culesul po
rumbului. In cursul 
săptăminll trecute

s-au mal deschis 
încă 2 tabere de 
muncă patriotică. La 
I.A.S. Ardud 80 de 
elevi de la licenl din 
localitate au venit 
pentru stringerea re
coltei, Iar Ia C.A.P. 
Botiz de lingă Satu 
Mare peste 70 de ti
neri lucrează la a- 
menajarea canalelor 
de drenaj, a căror 
lungime va atinge a- 
proape 37 km și vor 
feri de Inundații o 
suprafață de 335 hec
tare.

PUTEM CUMPĂRĂ
Garderoba dumneavoastră de 

sezon poate fi imediat înnoită 
și completată cu îmbrăcăminte 
elegantă pentru toamnă și iar-

nă : toate magazinele de specia
litate din Capitală și din țară 
vă prezintă în aceste zile un 
sortiment variat de rochii, ta-

ioare, costume, paltoane 
deme ca țesătură, colorit și cro
ială. Vă stau, de asemenea, la 
dispoziție, accesoriile adecvate 
pălării, genți, mănuși, fulare.

In fotografie: modele noi 
prezentate ieri la Parada mo
dei din sala de marmură a Ca
sei Centrale a Armatei, modele 
pe care sperăm că le vom în- 
lîlni, desigur curind, în maga
zine.

EPAVE DE 2000
în toamna aceasta 

■ luat ființă, la Man
galia, prima formație 
neprofesionistă de 
scufundători subma
rini, Lotul explora
torilor amatori sub
acvatici — alcătuit

din Ingineri, medici, 
profesori, sportivi, 
muncitori, elevi și-a 
început activitatea 
sub bun augur. In 
urma cercetărilor în
treprinse în adîncuri.

DE ANI
la o milă în larg, 
scufundătorii au des
coperit două epav» 
marine care se pre
supune că ar avea o 
vechime de peste 
2000 de ani.

9JEu
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VARIE TA TI
PE GLOB

SUB
Seleomuții — cos- 

monauții ce vor de
barca pe Lună — vor 
trăi într-o adevărată 
„baie de lumină", 
intr-adevăr, datorită 
absenței unei atmos
fere ca aceea care 
înconjoară globul 
nostru, pe Lună lu-

A AVUT

CLAR DE PĂMÎNT
mina Soarelui este 
mai puternică și con
trastul dintre lumi
nă și umbră, mai as
cuțit. Noaptea, raze
le iradiate de Pă
mînt revarsă pe so
lul lunar 
albăstruie 
ori 
decît

mai
cea

o lumină 
de 24 de 
puternică 
revărsată

pe Terra de o „lună 
plină". Sub această 
lumină se poate citi 
ușor. Seleonautul va 
percepe și culorile 
mai bine decît pe 
Pămînt, unde atmos
fera le alterează în 
oarecare măsură, da
torită absorbției și 
refracției luminii.

Șl
UN

PICTURA
CUVINT DE SPUS

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

Opera Română : „RIGOLE- 
TTO", ora 19,30.

Teatrul de stat de operetă : 
„SÎNGE VIENEZ", ora 19,30.

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale", sala Comedia, „APUS DE 
SOARE", ora 19,30.

Sala Studio : „ÎNTÎLNIRE 
CU ÎNGERUL", ora 19,30.

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra": „FII CUMINTE CRIS- 
TOFOR" ora 20.

Sala Studio ; „KEAN“ ora 20.
Teatrul Mic: „RICHARD 11“ 

ora 19,30.
Teatrul „C. I. Nottara" : „AU 

FOST ODATĂ... DOUĂ ORFE
LINE" ora 19,30.

Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
„MIORIȚA", ora 20.

Teatrul „Ion Creangă" : „CO
RIGENTĂ LA DRAGOSTE", 
ora 19,30.

Teatrul „Țăndărică" ; „GULI- 
VER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR" 
ora 17.

PHOENIX
— cinemascop —

rulează la Patria (orele 9 ; 12 j 
15 ; 18 ; 21).

m

Republica (orele 
14 ; 16.30 ; 18,45 ;

CONTRA SCOT-

ATIT TIMP CIT VOI TRAI 
rulează la
9.30 ; 11,45 ;
21).

FANTOMAS
LAND YARD

rulează la Melodia (orele 9 ;
11.15 ; 13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21). 
Flamura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 : 
16 ; 18,15 : 20,30).

FARAONUL
— cinemascop —
rulează la București (orele
8.45 ; 12,15 ; 15,45 ; 19,15), Fero
viar (orele 8,15 : 12,15 ; 16,15 ; 
20,15), Excelsior (orele 10 ; 15 ;
19) , Arenele Libertății (orele
18.30) , Modern (orele 9,45 ;
13.15 ; 16,45 ; 20,15).

TESTAMENTUL INCAȘULUI
— cinemascop — 
rulează la Luceafărul 
9; 11,15; 13,30; 16,15 19; 
Festival (orele 8,30; 11; 
16; 18,15; 20,30 grădină).

SECERIȘUL ROȘU
rulează la Victoria (orele 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45).

O ZI NU TOCMAI NOROCOA
SA

rulează la
11.45 ; 14 ;

CINE VOIA 
JESSIE ?

rulează la Lumina (orele 9,15 ;
11.30 ; 13.45 ; 16,00 ; 18,30 ;
20,45). Miorița (orele 15 ; 17.30 ;
20) .

SURCOUF. TIGRUL CELOR 7 
MĂRI

— cinemascop —
rulează la Bucegl (orele 18 ; 
18,15; 20,30). Aurora (orele
8.30 ; 10.45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ;
20.30) . Arta (orele 15,30: 18;
20.30) .

CASTELANn
rulează la Doina (orele 11.30 ; 
13,45; 18; 18,15; 20.30), Pro-

greșul (orele 15.30 ; 18 : 20.30).
CANALIILE

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

DIRIJORUL NICOLAE CHIR- 
CULESCU. TĂMĂDUIRI, O 
NUNTA LA OLTENI, PERFEC
ȚIUNEA E ROTUNDA, FETIJA 
CU CHIBRITURI. DIRIJORUL 
STRĂZII, GATEALA CAPULUI 

rulează la Timpuri noi (orele 
9—21 în continuaie).

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

CUM SA FURI UN MILION

— cinemascop —
rulează la Giuleștî (orele 15;
17,45 ; 20,30), Drumul sării (o- 
rele 15; 17,45; 20,15).

CĂUTĂTORII DE AUR 
ARKANSAS

— cinemascop —
rulează la Dacia (orele 
în continuare). Munca 
16 ; 18,15 : 20,30).

MARELE RESTAURANT
— cinemascop — 
rulează la Buzesti (orele 15,30 ; 
18).

CĂLĂTORIE FANTASTICĂ
— cinemascop —

DIN

8—21 
(orele

(orele
21.15), 
13,30;

Capitol (orele 9,30 ;
16.15 ; 19,30 ; 20.45).
S-O UCIDĂ PE

0 noutate pentru Iubitorii Ulmului
ABONAMENTUL CINEMATOGRAFIC

întreprinderea cinematografică a orașului București pune 
la îndemina publicului patru tipuri de abonamente cinemato
grafice : lunar, trimestrial, permanent și pentru elevi.

SPECTATORI :

ABONAMENTUL CINEMATOGRAFIC vă oferă următoa
rele avantaje:

— Vă dă drept de prioritate fn procurarea biletelor la toate 
cinematografele din București.

— Economisiți timp.
— Vă satisface preferințele cu privire la ziua, ora și locul 

de vizionare.
— Vă oferă surpriza unor premii cu care sint dotate tra

gerile trimestriale la care participă, în mod gratuit, toți abo- 
nații cinematografici.

— Abonamentul cinematografic este transmisibil și poate 
fi procurat de la oricare cinematograf.

rulează la Crîngași (orele
15,30; 18; 20.30)

A FOST ClNDVA HOT
rulează la Colentina (orele 16 ; 
18 ; 20).

SUS MI1NILE. DOMNILOR PO
LIȚIȘTI I

rulează la Gloria (orele 9;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30),
Tomis (orele 9 ; 11.15 : 13.30 ;
15.45 ; 18 ; 20.15).

PRIZONIERA DIN CAUCAZ 
rulează la Unirea (orele
18.15 ; 20,30).

PANTERA NEAGRĂ
— cinemascop —
rulează la Flacăra (orele 15,30 : 

- 18 : 20.30).
SĂ-MI FACEȚI UNA 
ASTA !

rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18). Cotroceni (orele 15,30 ; 18 ; 
20,30).

închiderea unei 
școli din South God
stone (Surrey — An
glia) în urma 
dispoziții 
mentale, a „
mată de o susținută 
acțiune de 
Printre altele, în ca
drul acțiunilor me
nite a duce la anu
larea impopularului

unei 
guverna- 
fost ur-

protest.

ordin, elevii școlii au 
organizat o expoziție 
de artă plastică în 
care au fost expuse 
mai bine de 700 de 
picturi și 
realizate de tinerii 
artiști amatori din 
școală. Succesul 
cestei expoziții 
contribuit la reușita 
acțiunii, pe la mij-

sculpturi

a- 
a

locul lui septembrie, 
școala fiind redes
chisă. Iată, în foto
grafie, una din lu
crările expuse ; pic
tura murală execu
tată de tînărul ne
gru Jeffrey D., în 
vîrstă de 14 ani, re- 
prezentînd o scenă 
dintr-o reuniune ti
nerească.

VINERI 6 OCT. 1967

18,00 Drumuri și popasuri (E- 
mlsiune turistică) ; 18,20 Buleti
nul circulației rutiere ; 18,30 
Pentru copii : A.B.C. De ce ? 
„Toamnă aurie" ; 19,00 Pentru 
tineretul școlar. Antologie șco
lară : Ion Slavici ; 19,30 Tele
jurnalul de seară ; 19,50 Buleti
nul meteorologic ; 20,00 Studioul 
muzical : Despre harpă ; 20,30 ; 
Reportaj ’67 ; 21,00 Reflector ; 
21,15 Film : Lenin în Elveția ; 
22,55 Panoramic ; 23,05 Telejur
nalul de noapte.

CÎT DE VECHE E MEDICINA ?
Istoria a păstrat 

multe mărturii : pri
mele descoperiri te
rapeutice consemna
te în Inscripții pe 
papirusuri, în sculp
turi pe piatră sau 
imprimate în cera
mică. au o vechime 
de 30 pînă la 40 de 
secole 1 Multe din

ele au reușit 
veze oamenii 
vagiile unor 
mii și de 
boli curente, 
medicală a 
tății a 
lucruri 
crezut, 
rată 
scandinav

să sal- 
de ra- 
epide- 

diverse 
Știința 

antichi- 
izbutit multe 
ce par de ne- 
După cum a- 

cercetătorul 
Jurgen

Thorwald, ea era în 
unele privințe atît 
de dezvoltată Incit 
a putut duce la fap
te ca acestea : egip
tenii utilizau „tran
chilizantele", sume
rienii cunoșteau uza
jul sondei, iar indie
nii practicau chirurv 
gia estetică.
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țara sovietică, 
te lasă la doi 
stația „Pros- 

despre

R. D. VIETNAM. Membri ai 
în lanul

cooperativei din Hona Hong 
de orez.

i
|CONFERINȚA j 

LABURISTA j 
Congresul anual al parti- ■ 

dului laburist a aprobat cu I 
4 147 000 voturi contra fi
2 032 000 declarația Comite- ■ 
tului executiv al partidului R 
în favoarea aderării Angliei I 
Ia Piața comună. Pentru cei ■ 
care au pledat în favoarea I 
acestei rezoluții a fost minis- I 
trul de externe, George 
Brown. El a recunoscut, prin
tre altele, că făcînd acest pas 
Anglia va trebui să accepte 
unele sacrificii, în special în 

I ceea ce privește agricultura,
poziția lirei sterline și nive- n 
Iul de trai al populației. Co- I 
mentatorii de presă au re- I 
marcat cu surprindere că mi- ■ 
nistrul de externe nu a făcut B 
nici o aluzie în discursul său I 
la recentul raport al Comisi- ■ 
ei C.E.E., ceea ce arată că | 
acest raport, care a fost dez- S 
bătut în sinul guvernului, ■ 
este chiar mai nefavorabil I 
decit l-au prezentat ziarele. B

Comentatorii de presă re- E 
levă, de asemenea, faptul că I 

î de rnn- ■

I 
t trebuie să se g 
de faptul că B 

s voturi au ■

I

I
I
I
I
I

I
I
I
I

Congresul anual al parti-

Intr-o declarație făcută în cadrul unei conferințe de presă, care 
ța avut loc la Hanoi, ministrul învățămîntului al R. D. Vietnam, 
'Nguyen Van Huyen, a condamnat intensificarea în ultimul timp 
a bombardamentelor americane împotriva școlilor nord-vietrrameze. 

rPotrivit declarației sale, la 27 septembrie aviația S.U.A. a lansat 
'o mare cantitate de bombe și containere cu grenade cu bile 
«.asupra școlii primare din satul Ha Phu (provincia Thanh Hoa), 
5provooînd moartea a 33 de copii, rănirea altor 28 și a două învăță
toare. Bombardamentul a provocat, de asemenea, moartea a 7 per
soane care locuiau în vecinătatea școlii, precum și rănirea altor 15. 
iNguyen Van Huyen a arătat că, pînă la sfîrșitul lunii iunie 1967, 
i avioanele agresoare au atacat un număr de 561 școli, omorînd sau 
rănind mii de elevi și cadre didactice. In ultimele luni au fost, 
de asemenea, bombardate o serie de școli din regiunea Hanoiului, 
Haifongului, precum și din provinciile Hai Xeng, Ha Tay, Hung 
Yen și altele. Nguyen Van Huyen a cerut organizațiilor internațio
nale ale profesorilor, organizațiilor de tineret și pentru protecția 
copiilor să condamne cu și mai multă hotărîre crimele comise de 
americani în R. D. Vietnam.

Presa americană și agențiile occidentale de pre
să relatează pe larg in ultimele zile despre cererile 
tot mai insistente ale opiniei publice din S.U.A., 
ale unor oameni politici din această țară, precum 
și ale diverșilor șefi de delegații care au luat cu
vîntul la O.N.U., de a se găsi grabnic o soluție 
pentru rezolvarea problemei vietnameze. Agenția 
ERANCE PRESSE sublinia că politica administra
ției Johnson este criticată cu tot mai multă vehe
mență, „președintele Johnson fiind pe cale să 
bată toate recordurile de impopularitate din ulti
mul sfert de secol".

Situația militară din Vietnam este amenințată. 
Bătălia de la Can Thien nu s-a terminat. Patrioții 
trec aproape pretutindeni la ofensivă. Artileria fa
ce ravagii în rîndurile americanilor. Sezonul ploi
lor riscă să priveze trupele americane de sprijinul 
aerian, fără de care ele nu se vor mai putea 
mișca

După cum . relatează corespondentul agenției 
REUTER, David Lawday atacurile împotriva po
liticii vietnameze a președintelui Johnson se inten
sifică, îndeosebi din partea congresmenilor din 
propriul său partid, cit și a unor republicani in- 
fluenți. Cu numai șase luni în urmă, subliniază 
agenția, disidenții republicani erau rar auziți. As
tăzi membri de frunte ai partidului, ca senatorii 
Thruston Morton, Charles Percy, John Sherman 
Cooper și Clifford Case, se află printre cei mai în
verșunați critici ai lui Johnson. Scopul lor princi-

pal este de a se pune capăt bombardamentelor 
asupra Vietnamului de Nord".

Corespondentul de la Națiunile Unite al agen
ției ASSOCIATED PRESS consemnează faptul că 
nu mai puțin de 49 din cei 55 de șefi de delegații 
care au luat pînă acum cuvîntul în dezbaterea ge
nerală s-au pronunțat pentru încetarea războiului 
din Vietnam. Subliniind că 23 de vorbitori au ce
rut încetarea imediată a bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam și au criticat politica S.U.A., agen
ția menționează că în rîndurile acestora se află 
„cinci parteneri ai Washingtonului în cadrul 
N.A.T.O.". Ocupîndu-se de aceeași problemă, zia
rul „NEW YORK TIMES" scrie că luările de 
poziție de pînă acum de la tribuna O.N.U., în 
direcția necesității de a se pune capăt bombar
damentelor asupra R. D. Vietnam „reflectă un 
consens general al organizației internaționale pe 
care președintele Johnson nu-l poate ignora". Deși 
nu toate țările sînt dispuse — continuă ziarul — 
să critice politica americană în public, totuși pe 
coridoarele O.N.U., chiar și în rîndurile aliaților 
cei mai apropiați ai S.U.A. — prinde contururi, 
în mod tot mai accentuat, părerea că bombar
damentele împotriva R. D. Vietnam constituie o 
acțiune care a dat greș, că ele blochează posi
bilitatea inițierii de ttatative pentru restabilirea 
păcii, că o încetare a acestor bombardamente, fără 
impunerea unei limite de timp, va fi în interesul 
Americii, în interesul lumii.

Delegafio
Dezbaterile/. R. R. C. S

R. P. D. COREEANA, 
nou cartier de locuințe la 
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(succesul repurtat joi de con

ducerea laburistă în problema

I adeziunii la C.E.E. nu este 
prea îmbucurător pentru 
ceasta, întrucît trebuie să

I 2 032 000
■ fost dî

Iunei lezuiu 
pune intrării 
si cere gu

conducătorii
chinezi

a-

de la O.N.U.

elevi și eleve însoțiți 
de profesorii lor, în
tr-o romantică despăr
țire de școală, de ado
lescență. Fetele erau 
îmbrăcate în alb și 
Piața Roșie, la orele 
transfigurate ale scă
pătatului spre răsăritu
ri, se încărca de un 
potențial de puritate. 
Părea că, la vremea 
aceea, grațioasele lebe
de sidefii ale 
brului balet rus 
răseau culisele 
săli din Palatul 
mlinului, ieșeau pe sub 
arcadele turnului Spa
sski pășind pe vîrfu- 
riie pantofilor albi și 
veneau aici să-și desfă
șoare piruetele și să-și 
caute undele visurilor... 
Le-am văzut pe bale
rine pe scena acestui 
palat într-un spectacol 
care el singur merita 
drumul pînă la Mos
cova, un spectacol de o 
gingășie supranaturală 
și care te îndemna să 
exclami : iată ce poate 
fi, pe lume, omul!

Dar amănuntul care 
m-a tulburat imens 
s-a petrecut nu în nop
ți cu reflectoare, 
ziua. Mulțimea 
Piață privea, în 
mentul acela, spre zi
dul din spatele Mauzo- 
leului, unde se află ur
nele cu rămășițele pă- 
mîntești ale unor per
sonalități sovietice. O 
femeie tânără îmbrăca
tă în negru, uda, cu 
apă luată în cupele 
palmelor, un mare bu
chet de flori proaspete. 
„E soția lui Koma
rov...", se șoptea prin 
mulțime. într-adevăr, 
era nevasta întâiului 
om care, urmînd se
ria avînturilor în Cos
mos, și-a dat tribut 
curajului, viața. El, 
prima jertfă. Auzisem 
cu o vreme în urmă 
glasul bărbatului a- *, 
celei femei cernite, 
glas suprapus peste 
motoarele cosmice ale 
rachetei, undeva, la noi 
în țară, într-un tren 
spre Timișoara, în a- 
ceeași zi în care, la 
numai cîteva ore, s-a 
transmis telegrama ac
cidentului. Și lat-o pe 
aceea ce-i spusese 
„drum bun“ omului din 
cabina spațială devenit 
nume în cartea efortu
rilor omenești concen
trate spre desprinderea 
de Terra.

Ca și mine, 
alții se gîndeau, pru- 
babil, ce rezervă pen
tru lucruri inimagina
bile ale viitorului sînt 
popoarele, oamenii...

a doua zi, cînd am în
cercat, am găsit un șir 
de oameni care trecea 
binișor de un kilome
tru. însoțitoarea mea, o 
tînără moscovită, can
didat în științe, îmi 
povestea că este ea în
săși emoționată de fie
care dată cînd vede a- 
cest rînd, gîndindu-se 
că, de 40 de ani, mii 
de oameni trec zilnic 
prin Mauzoleu. Am in
trat și noi. O liniște 
perfectă — se aud res
pirațiile, atmosferă aus
teră. Marmură neagră 
și, într-un catafalc 
sticlă — Lenin, cel 
care-1 cunoaștem,

cînd primul lovește tal
pa pe treapta de sus, 
orologiul din turn bale 
a treia secundă dinain
tea orei pline. Ultimii 
pași — ultimele trei se
cunde, o exactitate ci
bernetică între măsură
torul timpului și băieții 
cu arma, veniți să fie 
strajă la ușa unde o- 
dihnește pe veci cel 
ce-a dat semnalul une! 
noi ere în istoria ome
nirii. Clipele în care a- 
cești băieți devin pen
tru un ceas statui sînt 
însoțite de o cîntare cu 
rezonanțe de metal și 
cremene dură, răspîn- 
dită peste întreaga

Venind pentru pri
ma dată în Moscova și, 
aflîndu-te singur în 
fața acelei hărți a me
troului spre a-ți alege 
o rută, îmi va fi greu 
să cred că se poate re
zista îndemnului de a 
apăsa înainte de toa
te pe butonul ce indi
că drumul spre Piața 
Roșie. Venim toți 
cei ce călătorim 
U.R.S.S., indiferent 
meridianul natal 
din școala parcursă
lectura presei, a cărți
lor, din transmisiunile 
televiziunii, cu atîtea 
date și imagini repeta
te despre acest loc, în- 
cît Piața Roșie și 
Kremlinul sînt ținta nu
mărul unu a călătoru
lui în 
Metroul 
pași, în 
pectul Marx' 
care afli, nu fără oa
recare surprindere, că 
este construită prin 
1930 (nu-ți închipuiai 
metroul modern atât 
de... vechi !). Aci, a- 
proape, dai 
unei clădiri 
rci fațadă 
foarte bine 
tografie 
populară ce-1 reprezen
ta pe Lenin mergînd e- 
nergic cu paltonul pe 
umeri, spre tribuna ți
nui congres. Intrarea 
în Piața Roșie devine 
ea însăși tulburătoare 
prin sentimentul istori
ei, pe care-1 
cuprinzîndu-te 
odată. De 
țul Ijarij _
rukin (1156), la Ivan 
cel Groaznic, (secolul 
XVI), la lumea țarilor 
ale căror călești cu 
roți de aur treceau 
prin fața mujicilor ce-i 
întâmpinau în genunchi, 
cu căciulile ridicate, la 
celebrul loc țarist de 
decapitare aflat aci, la 
popasurile marilor oa
meni de literarură și 
artă, pînă la Lenin și 
pînă în zilele noastre 
— un drum prin isto
rie ! Piața Roșie, vă
zută 
este 
ca 
litate, 
desigur. Și totuși abia 
aflîndu-te acolo, în at
mosfera ei, poți spune 
că ai văzut-o, explici?» 
ția stând tocmai în a- 
cest sentiment al isto
riei.

întâmplarea a făcut 
ca, în seara cînd am 
pășit aci, chiar în cli
pele acelea, să găsesc 
Piața Roșie parcă asis
tând la o ceremonie. Cî- 
teva mii de oameni a- 
dunați în fața Mauzo- 
leului și sub zidurile 
vișinii ale Kremlinului, 
priveau în deplină tă
cere spre turnul care 
poartă în înălțimi cu
noscutul ceas și steaua 
devenită simbol sovie
tic. M-am apropiat. De 
sub arcadele de piatră 
ale turnului Spasski 
plecaseră trei băieți, 
militari sovietici înar
mați, care mergeau cu 
un pas egal. Se schim
ba garda la Mauzoleul 
lui Lenin. în Piață se 
auzeau rezonînd pașii 
moi, de o precizie ma
tematică ai celor trei 
băieți care, în fața in
trării, fac o întorsătură 
perfectă, urcă scara 
mică de marmură nea
gră și... exact în clipa

modern 
Aci.

de zidurile 
roșii a că- 
o cunoști 
dintr-o fo- 

extrem de

trăiești 
dintr- 

la prin- 
Doigo-

Piața
Roșie

ci 
din 

mo-

Moscovă din turnul 
Spasski, o cîntare în 
care se adună timpuri 
trecute și viitoare, 
iată ” pătrunzînd 
tine istoria și 
temporaneitatea 
odată : acest 
are loc din oră în oră, 
adică de 24 de ori pe 
zi, adică de 8 760 de 
ori pe an ! Și asta de 
peste 4 decenii — vre
me de cînd, de 24 de 
ori, zilnic, aici așteaptă 
numeroși oameni, per
manent, într-o tăcută 
ceremonie.

Venind la Moscova, 
spuneam, va fi greu să 
reziști tentației de a 
merge în Piața Roșie. 
Dar ajungînd lîngă zi
durile Kremlinului cu 
siguranță nu vei pleca 
fără să-l fi văzut pe 
Lenin însuși. Ceea ce 
nu este ntît de simplu :

Și 
în 

con- 
tot- 

schimb

fruntea odihnindu-se 
sub o lumină blîndă.

Oamenii, la ieșire, 
tac. Ce se petrece în 

petre- 
cînd 

unice 
ne în-

ei ? Ce se 
ee în noi toți 
avem aceste 
prilejuri de a 
toarce, ca prin ireal, 
îndărăt, și putem ve
dea istoria însăși, 
ochii noștri ?

★
...Și trecerile conti

nuă, și ceremoniile 
succed.

Mutîndu-mă, mai 
poi, Ia un hotel _ 
Hat chiar la marginea 
Pieței Roșii, „Rossia“, 
am venit aici la orele 
dimineții și am stat 
pînă noaptea tîrziu, 
uneori pînă spre zori. 
Se sfîrșise anul școlar 
și, prin iulie, continuau 
încă să se întâlneas
că, de obicei după 
miezul nopții, mii de

se

EUGEN FLORESCU

mult' 
pro-

a- 
a-

CU

secvență din Piața Roșie.

Știri contradictorii
United

International

în 
aparent 

aceea din 
copie

fotografii, 
exact 
rea- 

fidelă,

Conakry: 
Delegația C.C. 

al P.C.R. a plecat
El a abordat, de asemenea, pro

blema recunoașterii drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze în ce 
privește reprezentarea la O.N.U.

Adresînd felicitări noului pre
ședinte al Adunării Generale, 
ministrul afacerilor externe al 
R. P. Mongole, Mangalîn Du- 
gersuren, a scos în evidență că 
aceasta reprezintă o recunoaște
re a meritelor României și po
porului român, recunoaștere care 
se răsfrînge asupra întregului 
lagăr socialist.

NEW YORK 5 — Trimisul spe
cial Agerpres, Romulus Căplescu, 
transmite : în ședința de joi 
dimineață a Adunării Generale 
a O.N.U. secretarul de stat pen
tru Afacerile Externe al R.S.F. 
Iugoslavia, Marko Nikezici, a 
exprimat satisfacția delegației 
țării sale pentru alegerea ca pre
ședinte al Adunării Generale a 
reprezentantului României, „stat 
care aduce o însemnată contri
buție la cauza colaborării inter
naționale și cu care țara mea în
treține relații de sinceră priete
nie". Vorbitorul a subliniat apoi 
necesitatea găsirii unei rezolvări 
a situației din Orientul Apropi
at, arătând că „tratativele directe 
între Izrael și fiecare din statele 
arabe constituie în principiu cea 
mai bună cale pentru reglemen
tarea problemelor în litigiu, cu 
condiția ca ele să aibă loc pe 
picior de egalitate".

„Războiul din Vietnam 
duce cea mai vie îngrijorare", a 
arătat în continuare vorbitorul, 
reliefînd că nu poate fi pace în 
această parte a lumii atâta timp 
cît poporul vietnamez nu vă fi 
în măsură să-și hotărască singur 
soarta.

;en-PEKIN 5 (Agerpres). — Ag< 
ția China Nouă anunță că dele
gația Institutului român pentru 
relații culturale cu străinătatea, 
condusă de Alecu Costică, vice
președinte al institutului împre
ună cu alte personalități și de
legații din străinătate care se a- 
flă în prezent la Pekin, au fost 
primite de președintele Mao Tze- 
dun, de Lin Biao, Ciu En-lai și 
Cen Bo-da.

țină seama <
1 de

date în sprijinul 
rezoluții care se o- 

i în Piața comună 
și cere guvernului „să-și H 
mențină dreptul de a conduce “ 
economia britanică și de a I 
promova o politică externă 
independentă, cultivînd prie
tenia cu toate țările".

unei

I
l

I

comercial
romano-italian

Protocolul I

pro-

ROMA 5. — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, 
transmite : In cadrul vizitei sale oficiale in Italia, mi
nistrul Comerțului Exterior al 
Cioară, a avut .joi o convorbire 
cu Amintore Fanfani,

român a mai fă- 
ministrului indus-

Ministrul 
cut o vizită 
triei și comerțului, Giulio An
dreotti, cu care a discutat as
pecte ale relațiilor economice 
și comerciale dintre România 
și Italia.

In aceeași zi, a avut loc la 
sediul Ministerului Comerțului 
cu străinătatea al Italiei cere
monia semnării Protocolului 
comercial dintre România și 
Italia pe anul 1968. Din par
tea română. Protocolul a fost 
semnat de Gheorghe Cioară, iar 
din partea italiană de Mario 
Vetrone, subsecretar de stat 
al Ministerului Comerțului cu 
străinătatea. Semnatarii Pro
tocolului și-au exprimat satis
facția față de evoluția relații
lor economice dintre cele două 
țări și speranța într-o continuă 
dezvoltare a acestora. Princi
palele prevederi ale documen
tului consemnează creșterea cu 
peste 50 la sută a volumului 
schimburilor comerciale. ro- 
mâno-italiene în anul 1968.

ministrul

României, Gheorghe 
cordială, prietenească 
de externe al Italiei.

1966, precum și lărgi-

NEW YORK 5. — Trimisul 
special Agerpres, Romulus Că- 
plescu, transmite : Miercuri, 4 oc
tombrie, președintele Adunării 
Generale a O.N.U., Comeliu Mă- 
nescu, și secretarul general 
U Thant au oferit, la sediul Na
țiunilor Unite, un dineu în onoa
rea delegațiilor participante la 
cea de-a 22-a sesiune a Adună
rii Generale.

Au luat parte șefii delegațiilor 
prezente la sesiune, personalități 
din Secretariatul Națiunilor Uni
te, reprezentanți permanenți acre
ditați la O.N.U. și alte persoane 
oficiale.

Dineul s-a desfășurat înte-o at
mosferă caldă, cordială.față de

rea nomenclatorului de măr
furi la import-export.

După semnarea Protocolului, 
în saloanele hotelului Ambasa
dor a fost oferită o masă la 
care au participat Giulio An
dreotti, ministrul industriei și 
comerțului, Giovanni Pierac- 
cini, ministrul bilanțului și 
programării economice, Mario 
Vetrone, subsecretar de stat la 
Ministerul Comerțului cu stră
inătatea, prof. Giuseppe Pe- 
trilli, președintele grupului 
„I.R.I.", funcționari superiori 
și reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, Minis
terului Comerțului cu străină
tatea și alții. Au fost prezenți, 
de asemenea, Gheorghe Cioară, 
dr. Ion Radu însărcinat cu a- 
faceri A.I. al României 
Roma, Ion Berechet, șeful 
prezentanței comerciale 
mâne la Roma.

Gheorghe Cioară și Giovanni 
Pieraccini au rostit toasturi.

CONAKRY 5 (Agerpres). — 
Delegația C.C. al P.C.R., con
dusă de tovarășul Petre Bla- 
jovici, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., care la invitația Par
tidului Democratic din Gui
neea a participat la lucrările 
celui de-al VIII-lea Congres 
Național al acestui partid, a 
părăsit capitala guineeză, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul 
din Conakry, delegația a fost 
salutată de ' ' ~
generalul 
membri ai 
Național al 
cratic din Guineea.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți la aeroport însărcinatul 
cu afaceri a. i. al Republicii 
Socialiste România în Repu
blica Guineea și membri ai 
ambasadei.

Ismael toure fi 
Diane Lansane, 

Biroului Politic 
Partidului Demo-
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• IN cadrul Festivalului international de la Soci al cîntecu- 
lui pentru tineret, pe locul întîi s-au situat cîntăreții Bogdana 
Karadoceva și Anatoli Korolev din U.R.S.S. Premiul al doilea a 
fost acordat Helenei Maidanec din Polonia și cintăretului Ger
hard Neev din R.D.G. Cîntăreața Doina Badea din România ș> 
Riser Kirov din Bulgaria s-au situat pe locul al treilea.

După cum am mai anunțat, în cadrul concursului pentru cel 
mai bun cîntec, melodia românească „Pămint iubit" de George 
Grigoriu a ocupat locul al doilea.

la 
re- 
ro-

• REUNIUNEA reprezentan
ților Frontului de eliberare a 
sudului ocupat al Yemenului ș 
ai Frontului Național de Elibe 
rare din Federația Arabiei d 
șud. programată pentru 3 oc 
tombrie, va avea loc la începu 
tul săptămînii viitoare, a decla 
rat Abdel Mackawee, secretai 
general al F.L.O.S.Y. în cadrul 
acestei reuniuni vor fi discuta-

te, potrivit agenției M.E.N., pro
bleme legate de realizarea unui 
acord între cele două organiza
ții ale mișcării de eliberare na
țională ; consolidarea unității 
naționale, formarea unui gu
vern constituit din reprezentan
ții F.L.O.S.Y. și F.N.L., elabora
rea unui program de acțiune 
pe perioada de tranziție după 9 
ianuarie 1968.

• LA Roma s-au deschis lu
crările ședinței Comitetului 
Central al Federației Tineretu
lui Comunist Italian, în centrul 
cărora se află politica externă a 
țării, lupta pentru democrație și 
socialism în Italia, condamna
rea participării Italiei la 
N.A.T.O.

în raportul pe care l-a pre
zentat secretarul general al fe
derației, Claudio Petruccioli, se 
subliniază semnificația politică 
și importanta pe care o capătă 
în momentul de față mișcarea 
de solidaritate cu lupta pentru 
libertate a poporului vietnamez.

tare americane din Islanda ma
nifeste în care soldați! americani 
sînt chemați să se pronunțe îm
potriva războiului dus de S.U.A. 
în Vietnam. privind situația a-

9 DUPĂ cum anunță ziarul 
„Tjodviljinn", „Asociația tineri
lor socialiști" din Islanda a di
fuzat pe teritoriu] bazelor mili-

e „Repetiția generală" în ve
derea lansării pentru prima oa
ră a unei rachete de tipul ,.Sa- 
turn-5“ începută la Cape Ken
nedy. a fost din nou întreruptă 
în urma defectării unui calcula
tor electronic din echipamentul 
terestru al rachetei.

Agenția Associated Press con
sideră că defecțiunile interveni
te în cursul „repetiției genera
le" ar putea duce la amînarea 

■ lansării rachetei, prevăzută 
pentru 24 octombrie.

la Enugu
Postul de radio La

gos a continuat joi să 
difuzeze comunicate 
ale guvernului fede
ral nigerian care a- 
firmă că trupele sale 
au capturat orașul

Enugu — 
provinciei 
proclamată 
dentă sub numele de
Biafra. Pe 
parte însă, 
de presă

Capitak. 
orientale, 
indepen-

de altă 
agențiile 

France

Presse 
Press
transmit că în capita
lele țărilor învecinate 
au fost înregistrate 
emisiuni ale postului 
de radio Enugu, în 
care se spune că
cest oraș continuă să 
se afle sub controlul 
forțelor biafreze, care 
ar fi respins atacul 
federal, în cursul u- 
nor lupte violente. 
Agenția United Press 
International 
zează că 
gur dacă 
„postului 
Enugu" 
tr-adevăr
provinciei orientale a 
Nigeriei.

preci- 
nu este si- 

emisiunile 
de radio 

provin în- 
dirj capitala
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