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DE MATE

MATICĂ
LA LICEUL
GH. ȘINCAI“

Din toamna aceasta, acad. prof. GHEORGHE 
MIHOC, rectorul Universității din _ București, 
predă matematica la clasa a X-a specială, în ca
drul Liceului „Gh. Șincai" din Capitală.

— Să deslușim în gestul dv. o materializare a 
recunoștinței fostului elev al Liceului Șincai ?

— De fapt, considerentele care m-au îndem
nat să predau matematica într-o clasă de liceu 
nu sînt de ordin sentimental, ca să mă exprim 
așa. Sau, dacă vreți, sentimentele au intervenit 
numai în momentul cînd a fost să-mi aleg colec
tivul de elevi și, firește, am optat pentru fosta-mi 
școală, care mi-a dat mie însumi atît de mult.

Sînt preocupat de ani de zile de perfectarea 
unor căi prin care putem realiza modernizarea 
învățămîntului nostru matematic. Pentru că, 
trebuie să recunoaștem, marile progrese ale ma
tematicii înregistrate în ultimeje decenii n-au 
pătruns, într-o măsură satisfăcătoare, pe toată 
filiera învățămîntului. Dacă în facultățile de 
matematică din țară* se predau toate ramurile 
matematicii moderne, în institutele tehnice pro
grama analitică a rămas aproximativ aceeași de 
acum 30—40 de ani, iar în liceu se introduc cu 
mare greutate și într-un ritm inadmisibil de în
cet noile descoperiri matematice. Or, eu soco
tesc că și în modernizarea studiului matematic, 
ca și în orice alt domeniu de altfel, trebuie să 
începem cu... începutul : să corelăm învățămîntul 
cu procesele științei contemporane pornind 
de la treptele lui elementare și 
medii. Pe acest edificiu va U 
mai simplu să modernizăm și 
învățămîntul superior...

— Așadar e vorba de un ex
periment personal ?

— Da și nu. Mă interesează 
din punctul de vedere al peda
gogiei cum reacționează elevii 
în fața unor exigențe cu care 
n-au fost deprinși pînă acum. 
Dar vreau să verific dacă la 
vîrsta lor sînt capabili să-și a- 
propie, nu o cantitate în plus 
de cunoștințe, ci un sistem de 
gîndire care să le ușureze mai 
tîrziu drumul înțelegerii mate
maticilor superioare. Verificînd 
aceste lucruri voi fi mai în 
măsură să-mi dau seama cum 
anume trebuie introduse capito
lele moderne ale matematicii în 
programa liceală...

— In ce măsură vor putea fi 
generalizate concluziile la care 
veți ajunge din moment ce ex
periența o faceți nu într-o cla
să oarecare, ei într-o clasă cu 
elevi selecționați, cu aptitudini 
speciale pentru matematică ?

— Aici sînt mai multe aspec
te de discutat. Mai întîi am ales 
intenționat o clasă cu profil 
matematic. Mă interesează efi
ciența. la noi, a unor clase spe- ■ 
cializate. Pentru că în alte țări, I 
unde există nu numai clase, ci ! 
și licee profilate pentru studiul 
matematicii, ele și-au dovedit i 
valoarea. Sigur, e prematur să | 
mă pronunț ; clase de profil I
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se produce

in sene

își răscumpără
La Cartojani, timpul

greșelile...

Ion Sana ette numai ochi. Ca 
mașina pe cart o supraveghează 
să reverse continuu covorul de 
64 tont hîrtie la 8 ort In a- 
cest ichimh este nevoit dt hăr
nicia fi priceperea lui. Primirea 
sa tn partid reprezintă un ates

tat al acestor calități

ZIUA PETROLISTULUI
Am rezervat oamenilor din petrol che

nar* de sărbătoare în anotimpul bilanțu
lui. Preluînd aluzia, ei ne oferă astăzi 
prilej de a le strînge mîna călduros. în 
cele trei trimestre consumate din supra
fața acestui an, la rubrica realizări s-au 
încrustat cifre de autoritate : 194 milioa
ne lei la producția marfă vindută și în
casată, beneficii peste plan — 142 mili
oane lei. Sînt petale pe care petroliștii 
le adaugă salbei de succese cu care 
ne-au obișnuit an de an.

Semn al prețuirii activității lor, Ziua 
petrolistului ne oferă ocazia să urăm 
harnicului detașament al sondorilor, ra
finorilor, geologilor — mult succes în 
valorificarea superioară a „aurului ne- 

• una din marile bogății ale țării.

Săltată din lespedea podului 
de peste Dîmbovnic, șoseaua își 
lipește asfaltul de unduirjle dea
lului. Pare un fir de telefon în
tre parcurile dispuse de-o parte 
și de alta pînă la Preajba și mai 
încolo, spre Glavacioc. Este în 
fapt una din principalele artere 
de-a lungul căreia pulsează acti
vitatea schelei. De aceea și for
țăm îndemnul „stop" în trei din 
punctele sale.

Parcul 6. Dincolo de grilajul 
metalic, aceleași volume masive 
de rezervor, silueta de balerină 
a separatoarelor de gaze. Un tî- 
năr brunet se desprinde dintre 
coloane și ne întinde mîna plină 
de unsoare

— Răducanu.
Mecanicul A.M.C., Alexandru 

Răducanu e secretarul U.T.C. pe 
schelă. A avut de schimbat dis
cul de la un aparat de total 
gaze. Acum și-a luat sculele și e 
gata să se mute, cu cîțiva kilo
metri mai încolo, pentru o altă 
eventuală operație.

Discutăm despre tinerii care 
lucrează printre stalactitele ce

împresoară cîmpul, despre el. 
Are 28 de ani dintre care 10 — 
ultimii, firește —- în industria pe
trolieră. De cîtăva vreme respiră 
aerul cu arome de țiței ale sche
lei Cartojani. Și nu numai el. Și 
soția, salariată aici, și fetița deo
camdată responsabilă cu cum
părarea pîinii. Doar a depășit 
de mult 5 ani...

Cu aprope 10 kilometri mai 
sus, lîngă Butești, lucrează tînărul 
Constantin Stroescu. Mecanic în 
echipa de revizie a compresoare- 
lor, Stroescu s-a impus prin cali
tățile sale în fața colegilor de 
muncă. „La centru", tovarășul 
Gheorghe Rizea, secretarul co
mitetului de partid, ni-1 indica 
drept exemplu pe întreaga sche
lă. Ne-a părut rău că n-am pu
tut ajunge pînă acolo. Vroiam 
să aflăm de la el satisfacțiile 
oferite de această toamnă. Una, 
că și-a făcut casă, ne-a fost co
municată...

LA RUBRICA
‘•fc*.

VĂ INVI
TĂM SĂ 

URMĂRIȚI 
NOUA 

NOASTRĂ 
RUBRICĂ

Se naște o rubrică nouă.
Cine este A ... Z sau. mai 

bine zis, cine va fi ? Dum
neata, el, ea, ceilalți, celelal
te. Oameni dintre A și Z, nu
me reale, fizionomii concrete 
vor relata concret despre cite 
o zi reală.

Bineînțeles, nu-l vom putea 
vizita pe A...Z la ora 24,00, 
așa cum ar cere-o, poate, 
dogma exactității veriste, ca 
să obținem o imagine „com
pletă și operativă". Și să ne 
ferească zeii de procese ver
bale informtnd, minut cu mi
nut, cit a durat cuvîntul lui 
A...Z la consfătuirea de pro
ducție și ce a consumat 
A...Z la desert, care vorbe de 
clacă l-au făcut să surîdă in
tre amici, sau după ce număr 
de pagini citite a pus, seara, 
cartea la o parte spre a stin
ge lumina I Nu vom face mă
surători, nici inventar și, cu
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de Ștefan Iureș
atît mai puțin, arhivistică. 
Intenționăm să obținem, in 
schimb, niște documente au
tentice ale timpului nostru.

O zi din viața lui A...Z ar 
avea șansa să devină o măr
turie revelatoare despre rit
murile, direcțiile și modalită
țile existenței în societatea 
contemporană dacă, asociată 
cu tot mai multe alte „felii" 
de viață și-ar asuma, cu mo
destie și răspundere, atribuția 
de factor component al unei 
— pînă la urmă — vaste an
chete sociale.

Cum ?
Selectînd singur din noia

nul de momente trăite în in
tervalul unei singure mișcări 
de rotație, A...Z (să păstrăm, 
numai astăzi, o identitate con
vențională) va fi solicitat să 
ne prezinte bilanțul său. Un 
bilanț firește esențializat, dar 
și — condiție elementară — 
neînfrumusețat, complet stră
in de orice fard publicitar. 
Aceste cerințe presupun nu 
numai sinceritate, ci și me
morie, au nevoie pe lîngă 
bună credință, și de spirit de 
observație. „Radiografia" zi
lei lui A...Z totalizează lu
mini și umbre, interferează 
faptul petrecut obiectiv cu 
proiecția acestuia în conștiin
ță, se compune caleidoscopic 
din acțiuni, hotărîri, reacții, 
evenimente, idei, amintiri.

proiecte, compromisuri, con
flicte, amînări, curiozități, o- 
pinii, renunțări, critici, reexa
minări etc. etc. și, evident, se 
mai compune din infinitele 
zone de interferență în dina
mica stărilor de spirit.

Cu toate acestea putem 
presupune de pe acum că 
(lăsind de o parte enorma di
ficultate de a aborda ches
tiuni atît de complexe intr-un 
spațiu foarte limitat, o zi din 
viața lui A... Z va prezenta 
interes numai în măsura în 
care respectiva radiografie va 
reuși să pună în evidență 
cristalizarea unui proces oare
care. O zi, chiar una singură, 
din viața lui A... Z este, în
deobște, fecundată de proble
matica vieții acestui om într-o 
etapă dată. O zi, chiar una 
singură, poartă îndeobște să- 
mînța frămîntărilor lui de du
rată. Incit — iarăși îndeobște 
— lumina lămpii nu se stinge 
de la fereastra odăii sale mai 
înainte ca miezul acela sta
tornic și dens, vital și tonic, 
PREOCUP AREA, să fi avan
sat (cit de cit, adeseori prin 
faze atît de contradictorii I) 
spre o finală împlinire.

Că există în viață și excep
ții, știm. Le vom da, deci, și 
în cadrul acestei rubrici locul 
de excepție. Radiografia vi
dului, altfel aberantă, poate 
avea și ea rațiuni educative. 
Dar intima convingere că zi
lele a milioane de oameni 
din România Socialistă, oa
meni de toate profesiile și a- 
parținînd tuturor generațiilor 
au — chiar luate cite una, 
chiar alese la voia hazardu
lui — o valoare exemplară, 
aceasta este convingerea care 
va însufleți mereu chenarul 
acestei rubrici.

SIMETRIE
PETROL (Sche
la petrolieră Ți- 

cleni)

Uzina „Unirea" din Cluj 
produce în serie o mașină 
modernizată de filat bumbac 
numită „4 Fi", al cărui an
samblu mecanic de subțiere 
a firului a fost realizat pen
tru prima dată în țară. Per
fecționările aduse mașinii 
permit obținerea unor fire de 
bumbac de circa 25 de ori 
mai subțiri decît cele pro
duse cu vechile tipuri de u- 
tilaje de filat. A crescut, în 
același timp, viteza de lucru 
a mașinii, iar firul a căpătat 
o mai bună uniformitate, 
ceea ce-i mărește considera
bil rezistența.

Primul lot din mașinile 
„4 Fi" a și fost livrat unor 
filaturi din Arad, Pitești și 
Sfîntu Gheorghe.

(Agerpres)

• Folosind procedee teh
nologice noi — injecția cu 
apă și gaze în strat, injecția 
cu abur, combustia subterană 
— colectivele schelelor de ex
tracție dintre care s-au evi
dențiat cele ale trusturilor 
de extracție București, Moi- 
nești și Ploiești, au extras 
peste prevederile planului în 
9 luni din acest an, 138.200 
tone țiței.

• Colectivele întreprinderi
lor de foraj, în frunte cu pe
troliștii de la Moinești și Tg. 
Jiu, au forat în 8 luni din a- 
cest an, peste plan 38.000 me
tri. Eforturile lor în extinderea 
tehnicii moderne au fost răs
plătite prin creșterea vite
zelor de lucru anul acesta cu 
50,7 la sută fată de anul 
1959.

• Petroliștii din sectorul 
de gaz metan au livrat peste 
prevederile planului, în ace
eași perioadă, 29 milioane 
m.c. gaz metan.

• întrecerea socialistă în 
unitățile de prelucrare a țițe
iului s-a soldat în primele 8 
luni ale acestui an cu însem
nate plusuri de producție 
peste plan : 26.190 tone ben
zină, 8 200 tone petrol și 
whitespirt, 20 400 tone moto
rină. 33100 tone păcură, 
7 500 tone uleiuri minerale.

• Recent a început să pro
ducă la rafinăria Brazi un nou 
complex de cracare catali
tică cu o capacitate de pre
lucrare de 1.1 miliarde tone 
produse petroliere care va 
spori producția globală a

acestei rafinării cu 35 la sută.

tăiate cuUarlecct

AL MIRODAN

• Austria, Klagenfurt. După niște ceasuri 
sau zile de trăit in aceșt oraș de sud, cu zgo
mote italienești imbrăcate in catifea vieneză ; 
după ce m-am ciocnit Ia Poștă, lingă Piață, eu 
K, unul dintre actorii care jucase iarna în 
spectacolul-lectură cu Celebrul 702 lăsind pre
cum mărturiseau ziarele locale „impresia de 
cruzime supraomenească" și care acum mușca 
dintr-o piersică de 1/2 kg. ; după ce, sfărîmați 
de-o ploaie montană am intrat împreună cu 
V. într-o cafenea, am fost provocat la o par
tidă de „biliard electric" de către Hans Tiirli, 
24 ani, contabil din Graz care se plictisea so
litar, neaflindu-și locul în oraș și lume, am 
răspuns demn Ia întrebarea : „știți cum se joa
că ?“, am învins cu scorul de 1514—920 punc
te, am cîștigat trei sticle de bere „Schwecha- 
ter“, am îmbogățit substanțial viziunea parte
nerului meu despre București (România) și

am notat încă o dată concluzia că dacă nu 
jîndești lucrurile mecanic, jocurile mecanice 
au darul de a estompa plictisul mecanic : după 
ce am alergat în cîteva rînduri la consulatul 
italian pentru o viză turistică, odată nimerind 
acolo prea de vreme : 10 fără un sfert dimi
neața (i-am înțeles) iar altădată prea tîrziu : 
12 și cinci minute (i-am iubit) ; după ce-am 
regretat o clipă absența Consulului general pe 
care, cu alt prilej, in noiembrie trecut îl gă
seam incomparabil mai ușor el aflindu-se cre
puscular precum „Ghepardul" fie la „Calul 
alb", fie la „Moser" — sala din dreapta cu 
podoabe korinthiene, distribuit între o carafă 
de vin alb zis „Heuriger" și o pagină pe care 
însemna destinul viitorului său roman în 
două volume de dragoste : după ce în fine,

(Continuare în pag. a IV-a)



I IANCHETE I

ADUNĂRILE DE DARE DE SEAMĂ Șl ALEGERI

E cunoscută, îndeobște, tradiția 
frumoasă a Liceului „Gheorghe 
Lazăr" din București, a acestui 
for de instrucție serioasă, de pe 
porțile căruia au ieșit promoții 
temeinic înarmate pentru muncă, 
pentru viață. E cunoscută, de ase
menea, strădania — adeseori în
cununată cu laurii succesului — 
perseverența mai noîlor contin
gente de elevi de a călca pe 
urmele înțelepte ale înaintașilor, 
de a continua ți îmbogăți a- 
ceastă tradiție. Am avut revelația 
acestui sentiment — recent, par- 
ticipînd la una din dezbaterile 
celor mai „vîrstnici" elevi ai șeo
lii, adunarea de dare de seamă 
și alegeri a clasei a Xl-a D re
ală.

...Un amfiteatru amenajat săr
bătorește, cu flori și lozinci mo
bilizatoare — selectate atent, 
chibzuit, atît cît să ilustreze 
semnificația momentului — to
tul vorbește de grija cu care 
uteciștii acestei clase au pregă
tit importantul eveniment din 
viața organizației lor.

Și adunarea începe. Zlătescu 
Anca, secretara biroului, prezin
tă darea de seamă în fața mem
brilor organizației asupra activi
tății depuse de-a lungul «nulul 
școlar trecut, făcînd o analiză 
temeinică — sub lupa unul as
cuțit spirit critic și autocritic — 
a rezultatelor obținute de orga
nizație, a lipsurilor rămase încă 
neacoperite, prefigurînd solu
ții de viitor. Ne e greu să tran- 
soriem aici cele patru pagini și 
jumătate ale dării de seamă, deși 
poate ar merita, ca un model 
de ce înseamnă maturitate și 
simț de răspundere în întocmirea 
unui astfel de document. Ră
mîne, însă, convingerea evidentă 
— a acelui ce-o parcurge — 
asupra seriozității și semnificați
ei majore ou care a fost înțeles,

pregătit și tratat evenimentul, se 
degajă perspectiva clară a rolu
lui organizației U.T.C. din școa
lă, Fie și numai citind darea de 
seamă, ai convingerea unor pre
cedente favorabile privind mo
dul cum s-ar desfășura o adu
nare generală în care s-ar pre
zenta o astfel de analiză. Cîteva 
citate sînt, totuși, necesare :

„In complexul activității des
fășurate de către organizația 
U.T.C. în anul școlar trecut, bi
roul organizației noastre, orga
nizația insăși, s-a străduit să

urmează, bineînțeles, metodele 
folosite, exprimate succint).

Așa au ajuns uteciștii clasei a 
Xl-a D la concluzia că una din 
cauzele principale ale obținerii 
unor rezultate mai slabe la învă
țătură o constituia indisciplina, 
faptul că uneori elevii tratau cu 
insuficient simț de răspundere 
aspecte majore ale vieții și 
muncii lor. Alteori indisciplina 
se manifesta prin neatenție la 
ore, discuții adiacente și inutile, 
zgomot. Se impunea, așadar, în
tărirea spiritului de combativitate

toate la un loc, acțiunile organi
zației U.T.C. de aici, inițiate a- 
tent, cu chibzuință, fără a fron
da ordinea firească a lucru
rilor — au dus la crearea unui 
climat spiritual propice desfășu
rării unei munci fructuoase, unei 
sănătoase vieți de organizație. 
Și dacă „în organizația noastră 
au mai rămas încă multe lucruri 
de făcut, de apropiere profun
dă și reciprocă" — așa oum 
spuneau în adunare Bugeanu 
Mihaela, Șerban Gheorghe — 
aceasta este o dovadă că ute
ciștii dintr-a Xl-a D au o adîncă 
luciditate, discernămînt în inter
pretare, știu să-și analizeze pro
pria activitate cu un deosebit 
simț al realității.

Și s-au făcut în adunarea ge

Valențele
muncii concrete

aplice în viață indicațiile Con
gresului al Vin-lea al U.T.C., 
cela ale plenarei C.C. al U.T.C. 
din octombrie 1966, cît și pro
priile noastre hotărîri, așa cum 
au fost ele stabilite la ultima 
adunare de alegeri".

„Așa se explică faptul că din 
cei 40 de elevi ai clasei noastre, 
38 au promovat clasa cu note 
bune și foarte bune ; 18 dintre 
aceștia obținînd numai medii de 
9 și 10".

„Pentru obținerea acestor re
zultate, organizația U.T.C. din 
clasa noastră a folosit forme și 
metode specifice muncii noastre, 
liceului și clasei noastre, 
s-au dovedit a fi eficiente

al clasei față do astfel da ma
nifestări. formarea unei opinii 
active, hotărfte, de Intoleranță In 
ceea ce privește acest» abateri. 
Șl uteciștii dintr-a Xl-a D tu iz
butit Cum ? Nloi ei nu v-ar pu
tea da o explicație.... metodică. 
Poate au oontribult la acest re
zultat final dezbaterile serioase 
din adunările generale : „Dragos
tea față de muncă", „Cum ne 
pregătim pentru teze", „Munca 
— o chestiune de onoare", „Dis
ciplina — condiție a omului ci
vilizat". Poate au contribuit nu
meroase acțiuni cultural — ar
tistice și sportive organizate în 
colectiv, poate discuțiile izbuc
nite ad-hoe, zi de zi, în pauze 
și după orele de curs, poate... 
Fiecare în parte sau, mai sigur,

nazală multe observații, augeatii 
S propuneri, menite să ducă 

îmbogățirea pe mai departe 
a activității acestei organizații 
U.T.C. Toate au fost incluse în
tr-un program de activitate 
care, dacă va fi dus la îndepli
nire — ți uteciștii aoestei orga
nizații au dovedit oă știu să-și 
îndeplinească hotărfrile luate — 
ne va oferi un nou prilej să scriem 
despre ei. Cităm dirt acest pro
gram (cuprinzînd 19 puncte) cî
teva acțiuni care, datorită selec
tării lor cu grijă, caracterului 
concret, activ, dovedesc maturi
tatea, discemămîntul cu care 
membrii organizației au știut să 
înțeleagă și să aplioe, la condiți
ile specifice din școala și clasa 
lor, recentele măsuri ale C.C. al

I
U.T.C. ou privire la îmbunătă
țirea activității 
U.T.C. :

„Biroul organizației U.T.C. va 
organiza ou I 
vizită la locurile și monumentele 
istorice din cuprinsul raionului 
nostru" (octombrie ; răspunde I 
locțiitorul secretarului U.T.C.) 1

„Colectivul clasei noastre va „ 
vizita Muzeul Doftana, după I 
care vom întocmi un album cu ■ 
aspecte ale luptei fiilor clasei - 
muncitoare pentru libertate so- I 
cială și națională. Albumul va ■

organizațiilor J
toți elevii clasei o I 
irile și monumentele I

De ce

de acomo
dare“? CONSTANȚA HANȚĂ

ION ANDREIȚĂ

La Combinatul avicol Uricani- Iași, Maria Popovici se evidențiază prin atenția cu care supra
veghează creșterea celor 6 000 de păsări ce le are în îngrijire

Noul an de învățămînt a debu
tat cu o „săptămînă de acomo
dare" pentru boboci. Lăudabilă 
inițiativă — dacă ne gîndim că 
manifestările din această săptă
mînă au darul să-i introducă pe 
proaspeții studenți în atmosfera 
universitară. Nu putem însă pune 
semnul satisfacției și în dreptul 
tendințelor unor studenți din 
anii mari, funcționari din secre
tariate, gospodari ai căminelor și 
cantinelor studențești de a trans
forma prima săptămînă de cursuri 
Intr-o „săptămînă de acomoda
re".

...NU E VORBA NUMAI 
DESPRE TIMP

„Mai e timp ! Adică avem îna
inte un întreg an universitar"... 
Așa că în această săptămînă avem 
prilejul să vedem — dimineața 
— săli de cinema pline cu stu
denți și amfiteatre aproape goa
le : alei supra-aglomerate în „Ciș- 
rnigiu" și asistenți care nu au cu 
cine să țină seminariile. Nimeni 
nu se supără, nimeni nu protes
tează. „Obiceiul pămîntului" pre
vede o primă săptămînă univer
sitară mai lejeră, mai lipsită de 
griji. Numai că în unele cazuri 
se formează reflexe condiționate 
nu tocmai favorabile creării unei 
atmosfere de studiu, fapt care 
poate conduce la rezultate nedo
rite (vezi bilanțul sesiunilor de 
examene din vara și din toamna 
anului curent).

EXASPERANTA
„SITUAȚIE PROVIZORIE"

Promisiunile erau îmbucurătoa
re. Se spunea că în toamna a- 
cestui an universitar locurile in 
cămine vor fi definitivate încă din 
prima zi de cursuri Se spunea, 
dar... Au trecut cîteva zile de la 
1 octombrie și în multe cămine 
repartizarea definitivă — pe fa
cultăți, ani și grupe — încă nu 
s-a făcut. La căminul din Cotro- 
ceni al Institutului politehnic 
funcționează „camere de tran
zit" — în care studenții locuiesc 
cîteva zile, pînă li se stabilește 
definitiv camera. In prezent, ad- 
m nistrația colecționează nemulțu
miri și reproșuri.

ORA MESEI

La Universitatea din București 
și la Institutul de medicină și 
farmacie, cămările cantinelor 
ne-ău întîmpinat cu rafturile în
cărcate. Conservele și compoturi
le din „producție proprie" sînt 
prezentate aici într-o gamă va
riată. Deci, le putem spune stu
denților „poftă bună". Au la ce. 
Nu la fel stau lucrurile la Insti
tutul de cultură fizică și la In
stitutul de pet<ol, gaze și geolo
gie. Și gospodarii acestor institu
te s-au preocupat de prepararea 
conservelor; s-au mulțumit însă 
cu un număr restrtns de sorti
mente. La cantina nr. 2 a I.P.G.G. 
de pildă, unele sortimente de 
conserve vor fi servite numai la 
mese festive.. Dat se ocupă cine
va de modul în care sînt aprovi
zionate cantinele, cum sînt întoc
mite meniurile răptăminale ?

A. VASILESCU

Profesor de matematică

la Liceul „Gh Șincai“
(Urmare din pag. I)

există la noi abia de 2—3 ani. 
Poate după ce ele vor da o pro
moție, după rezultatele pe care 
le va obține aceasta la faculta
te, să putem trage o linie și să 
adunăm profiturile. De altfel, 
cu cît o vom face mai repede 
cu atît va fi mai bine, pentru 
că la ora actuală liceele noastre 
nu formează, în sensul cel mai 
bun al cuvintului, o „elită", a- 
dică nu pregătesc în mod spe
cial elevii excepțional dotați 
într-un domeniu ori altul, pe 
care să-i recomande invățămin- 
tului superior ca pe niște va
lori certe. Clasele speciale sînt 
un prim pas în acest sens. Apoi, 
n-am încă garanția că elevii 
mei au toți aptitudini pentru 
studiul matematicii. Nu e aici 
nici un paradox : o clasă cu 
elevi anume aleși și totuși n-am 
certitudini ! Incertitudinile pro
vin din actualul sistem de se
lecție, care nu este încă per
fect, nu „barează" calea elevi
lor silitori pur și simplu îp fa
voarea celor realmente talen- 
tați la matematică (aș deschide o 
paranteză sugerînd ca recruta
rea elevilor pentru clasele spe
ciale să se facă nu absolut după 
mediile obținute de elevi, ci și 
în funcție de recomandarea 
profesorului de specialitate). în 
asemenea condiții pot spune că 
am o clasă „oarecare", deci un 
etalon care va da putere de ge
neralizare observațiilor făcute.

— Interesul pe care il mani
festați față de elevi ascunde în 
subsidiar o invitație la colabora
re între învățămîntul superior 
și cel liceal ?

— Am să mă explic cu aju
torul marelui matematician Da
vid Hilbert. Acesta 
în viața științifică 
care vrea să devină 
matematică într-un
două mari discontinuități : 
cind devine student și trebuie 
să uite ce a învățat în liceu, 
pentru a asimila alte cunoștin
țe predate după alte metode și 
2) cînd devine profesor de li
ceu și trebuie să predea altă 
materie decît cea pe care a în
vățat-o în facultate. Nu e nimic 
exagerat aici, din păcate ruptu
ra aceasta intre învățămintul 
secundar și cel superior există 
și acum. Chiar dacă n-am lan
sat nici o invitație în sensul la 
care v-ați referit, socotesc că 
trebuie să existe o mai strînsă 
colaborare între cel care slujesc 
învățămîntul pe diversele Iul

trepte. S-au făcut unii pași 
(pentru prima oară anul acesta 
din comisiile de examinare la 
concursul de admitere în învă- 
țămîntul superior a făcut parte 
și un profesor de liceu — ca să 
ofer un exemplu), dar încă des
tul de timizi și nu e bine pen
tru că din lipsa aceasta de co
laborare se resimte în primul 
rînd tînărul. Am să iau cel mai 
supărător aspect : stilul de a 
învăța. în liceu elevul este obiș
nuit să fie zilnic controlat, să 
i se explice fiecare nouă noțiu
ne și nici măcar în clasele mari 
nu este deprins să muncească 
mai independent. Ajunge în fa
cultate și întîmpină destule di
ficultăți pînă își formează un 
stil de muncă propriu, pînă în
vață să cerceteze o bibliografie, 
să și-o alcătuiască, să fișeze. Cu 
totul altfel ar fi dacă ar exista 
relații mai gtrînse între profe-

sorii secundari 
tari în practica 
zi. Mi-amintesc 
de matematică 
avut în liceu, lucrau și în învă- 
țămînțul superior, ajungînd 
chiar profesori universitari. In 
asemenea condiții se stabilea 
nu numai o colaborare, ci o în
trepătrundere între învățămin- 
tul liceal și cei universitar. In 
fond către aceasta trebuie să 
tindem, pentru că învățămîntul 
trebuie să fie un tot unitar. Eu 
cred că cel puțin clasele cu 
profil matematic ar trebui în
cadrate ou profesori recrutați 
dintre oamenii de știință, dintre 
cadrele didactice universitare. 
Așa înțeleg să ne ocupăm 
viitorii specialiști ai tării.

și cei universi- 
muncii de zi cu 

că profesorii 
pe care i-am

afirma că 
a unui om 
profesor de 
liceu există

1)
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(Urmare din pag. 1)

Popas în incinta sectorului de 
purificare a țițeiului. Nimic nu 
pare să se întîmple aici. Retor
tele lucioase vor să ascundă cu 
tot dinadinsul prefacerile spre 
puritate ale fluidului negru. Din 
cînd în cînd operatorul de servi
ciu — azi un tînăr brunet, cu 
cărare, Vasile Pană — umple 
vasele conice de analiză pe care 
le lasă apoi în seama centrifugei 
timp de mai multe minute.

Solicitată să ne prezinte activi
tatea tinerilor de aici, tovarășa 
Veronica Brașov subliniază totul 
în : „rezultatele sînt bune, cu
nosc bine instalațiile, colectivul 
e tînăr și foarte unit". La care 
am renunțat să cerem explicații, 
invidiind registrul de proporții 
de pe birou care colectează re
zultatele din oră în oră și care, 
neîndoios, știe mai mult.

Constantin Misleanu este „în 
liber". De aceea, ca să putem 
vorbi cu el l-am vizitat acasă, 
înalt, slăbuț, blond, îl găsim în 
fața blocului îngrijind rondul de 
flori. Ocupă un apartament „ca 
la București" în colonia de lîngă 
schelă. Căldură, gaze, apă caldă, 
un aparat de radio portabil își 
leagănă notele în locuința proas
păt zugrăvită („am stat azi noap
te ca să termin și camera aceasta"), 
în colț, televizorul. Un leandru

fi dăruit organizației de pionieri _ 
a Șeolii generale nr. 124 din ra- I 
ionul nostru" (aprilie. 1968 ; răs- ■ 
pundo biroul organizației),

„Uteciștii clasei noastre, îm
preună cu cei dintr-a Xl-a B, 
vor îngriji monumentul eroilor 
pompieri din strada Uranus — 
Dealul Spirit" (permanent; răs
punde biroul). 'ț

„Biroul organizației U.T.C. va | 
mobiliza uteciștii clasei la efec
tuarea muncii patriotice la obiec
tive^ din șoseaua Domnești și 
microraionul nr. 8 — Drumul 
Taberii" (octombrie, 1907 — a- 
prilie — mai — luni» 1968 ; răs
punde locțiitorul secretarului).

„Vom viziona specta
cole de teatru, ră, ur
mate de discuții la a căror bună 
reușită vom invita profesorii 
noștri de specialitate. Cel puțin 
jumătate din elevii clasei vor fa
ce abonamente la cinematografe 
și teatre" (permanent i răspunde 
biroul).

„Zece din elevii clasei noastre 
vor participa la campionatele 
școlare", (ne-am permite obser
vația că poate și-au propus prea 
puțin i și poate va ri însușită).

„Vom participa, pe lingă alte 
seri distractive, la reuniunile 
claselor a Xl-a. Pentru progra
mele artistice vom pregăti so
liști vocali și instrumentiști, re
citatori" (21 octombrie 1967 — 
februarie—mai 1968 ; răspunde 
biroul).

„In perioada vacanțelor vom 
organiza o tabără turistică la 
Predeal, excursii în Munții Bu- 
cegi, Muntele Roșu și o excursie 
în circuit prin Moldova" (ianua
rie — aprilie — iulie 1968 ; răs
punde responsabilul activității 
sportive și turistice).

După parcurgerea fie și nu
mai a acestor paragrafe, comen
tariile sînt de prisos. Mai rămîne 
de menționat faptul că din un
ghiul aceluiași spirit de exigen
ță și seriozitate, uteciștii au ales 
în noul birou trei din cei mai 
buni colegi ai lor : Zlătescu An
ca, Berindei Diana, Trutză Vic-

I
îngriji monumentul eroilor | 
lierj din strada Uranus — |

— Tulburătoare este, Mihai 
Sînzianu, poezia încremenită în 
linii — esența poeziei, desenată 
subțire, nervos, implacabil. Este 
un lucru destul de nou. Teoretic 
— universul pțoțlamat comun, 
al plasticii și poeziei se întîm- 
plă odată cu Apollinaire...

— Baudelaire, desena. își de
sena 
na... 
atîta 
linia HVR,
poeziei în linie.

— Poezia nu mai are pastă, 
culoare 7 Poezia devine lamă 
subțire de cuțit, esență pură 
pînă la abstractul cel fără de 
senzații T Unde merge poezia 7

— Poezia nu mai are pastă, 
culoare. Foarte bine. Poezia își 
caută absolutul — foarte bine. 
Desigur nu-1 va găsi...

— Foarte bine 7
— Da, foarte bine. Iată de ce 

ea a Intîlnit grafica.
— Cum poți transcrie un uni

vers 7
— Nu transcrii universul, el 

simbolul său. Poezia e linie 
perfectă. Mergi, desenînd, para
lel cu ea, creindu-ți propriul 
univers. L-am ilustrat des pe 
Nichlta Stănesou. El, un biju

obsesia. Maiakovski dese- 
De fapt, inutil să vorbesc 
timp eit limbajul comun e 
— susținerea perfectă a

vînt — totdeauna există cite un 
cuvînt — „emulație". Apar gra- 
ficieni-surprlză : Octav Grigo- 
reseu, Tiberiu Nicorescu — care 
contrazlo regulile. Mă refer la 
acel sistem de „modă forțată" 
impusă de o rampă de lansare 
care nu Îngăduie schimbarea 
dimensiunilor in funcție de mă
rimea bolizilor de lansat. Nu 
există pericol mai mare pentru 
artist decit adaptarea Ia „gust". 
Poate de aceea, aproape că nu 
mă interesează expozițiile co
lective de grafică și pictură. De 
altfel, mi-e și teamă de lacri
ma care crește liniștită... Tea
mă de contaminare ! In ultimă 
instanță poate aceasta este ex
plicația refugiului — perfect — 
in universul poeziei...

— Acest avînt — sărac cuvînt 
frumos tocit — al graficii, ră- 
mîne totuși straniu în locurile 
acestea mustind de culoare. Ro
mânii au atîta 
eit explicația 
colului, mereu 
nu-mi ajunge. 
Cioculescu 
undeva că grafica 
prin plaiurile noastre. 
Jiquidi... .

— Ce mari desenatori am a-

personalitate în- 
prin grafica se- 
mai abundentă, 
Cineva, Șerban 

îmi pare, spunea 
e stingheră 

Aman,

— Adică să moară._
— Dar să moară eu ultimul 

sunet sublim pe boxe, ea Rim
baud ! Nu trebuie să demădăj- 
duiești niciodată — căci efectiv 
nu există capătul drumului, de- 
cît fiorosul capăt al puterii ar
tistice. Cred în experiment, 
chiar cind el se petrece intr-un 
domeniu mai puțin agreabil, a- 
lunecos, de care-ți poate fi *1 
frică. Totul e să rămîi treax, lu
cid, cind „vezi". Nu e ușor fi
rește să scoți din forma iregu- 
lară a sferei perfecțiunea oului 
lui Brâncuși.

— Oare obsesia se întrupează 
din deznădejdea operei nicioda
tă finită 7

— Există momente cind pare 
finită. Desigur, momentul dis
pare și încerci să revii mereu 
la el. Așa se naște obsesia. Nici 
eu n-am scăpat de ea — calul, 
calul, perfecțiunea formei 1

— Calul... lui Gericault 7
— Dumnezeu știe care 1 In 

mod poate absurd, ealul aproa-

MIHAII

SÎNZIANU
i
I
I
I
I
I
i
i
i
i
8
i

tier al ouvlntulul, a oficiat lim
ba. In acest univers de expri
mare eu sint un țesător, un tor
cător de linii. Sini handicapat 
de poet. Dar șl el este handica
pat de desenator...

— Primul lui cititor, primul 
receptacul — deși nu-mi plac 
consoanele acestui cuvînt Un 
receptacul creator, care inven
tă un univers paralel, ca uto- 
pienil lui H. G. Wells.

— De fapt, desenatorul în ul
timă instanță se exprimă tot pe 
sine — de aici începe trădarea. 
Am „slmțlt-o" cînd l-am Ilustrat 
pe Ben Corlaciu. Am implantat 
aici, subversiv, lirica, în ceea 
ce se cheamă de obicei „ilustra
ție de proză" — care s-ar cere 
mai densă.

— Asta s-ar chema receptivi
tate independentă. Ea se creează 
într-un univers intelectual co
mun, într-o „atmosferă" care 
devine tot mai imperativă în 
secolul nostru. Se desființează 
granițele între arte în numele 
unei noi estetici — care n-are 
încă nume, ceea ce nu-i nici o 
tragedie.

— Cit de mult ne lipsește 
NOUA această atmosferă, mai 
precis interesul pentru ea ! S-au 
creat cîteva „Uniuni" — plasti
ce, scriitoricești sau muzicale, 
care își trasează precise sarcini 
închise în total divorț cu cele
lalte. Din fericire, artiștii uită 
aceste granițe — șablon — ar
tiștii autentici. Există și un cu-

mi I Nn-î adevărat că grafic* 
se naște astăzi I Desenul fresce
lor da la Suoevtța este superb, 
ca să ooborîm în timp. Dar os 
meșteri erau 1 Se învăța din ta- 
tă-n fin meseria, cn trudă șl 
migală. De multe ori — privind 
unele prodnoțli foarte „moder
ne" — meditez că fiecare este 
dator să treacă prin toate peri
oadele unei arte grele pentru a 
ajunge să cucerească o geome
trie sufletească valabilă. E ade
vărat că astăzi grafica se dez
voltă fantastic — este cea mal 
văzută, cea mai căutată. Poate 
am ajuns la linii... sau poate 
nici nu este adevărat.

— Nu iubiți pictura 7
— O iubesc „pînă la moarte", 

cum să n-o iubesc ! Nici 
cred că există o clasificare 
artiștilor plastici 
pictori, sculptori, 
căci nu e posibil i 
toate modalitățile 
plastice. Așa a fost totdeauna ! 
Vezi Luchian, Renoir, Rodin. 
Brâncuși... Brâncuși care desena 
și modela dumnezeiește, înainte 
de a ajunge la Ou și la Colum
nă... Brâncuși care arunca și ru
pea sohițe, desene, perfecte !

— Dar trebuie să ai ce să 
arunci,.,

— La asta mă și refer. Nu 
cred că un artist poate să îmbă- 
trinească, atit timp cit creează. 
Poate, cel mult să se oprească.

AUTOPORTRET

INTERSECȚII
(iii)
Iar el 

pietonul... 
un indiferent ?

Să ne oprim în fața unui 
grafic, II prezentăm pen
tru pietoni (și pentru șo
feri !) cu convingerea că 
le poate fi folositor. In 
acest grafic sînt trecute 
orele la care circulația este 
mai intensă și frecvența 
accidentelor mai mare. 
Deci : „Atenție pietoni!“ 
Și : „Atenție mărită, șo
feri !“

—
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MARIETA VIDRAȘCU

Să studiem însă și alte 
date. Vă aduceți aminte 
că, la începutul anchetei, 
arătam că una dintre cau
zele principale ale acci
dentelor este determinată 
de nerespectarea de către 
pietoni a regulilor de cir
culație. In perioada 1 ia
nuarie ■— 31 august 1967, 
numai în București, s-au 
comis peste 80 000 de în
călcări ale legii circulației, 
de către șoferi și pietoni 
(în special, pietonii!). Ce 
abateri comit, cu regula
ritate, pietonii ? Enume
răm cîteva și le și sub
liniem, totodată, cu spe
ranța că nu vor mai fi re
petate : TRECEREA 

. PRIN LOCURI DEMAR
CATE SAU PESTE 

. STOP ; „CĂLĂTORII" PE 
SCĂRILE MAȘINILOR 
ȘI TRAMVAIELOR 
(I.T.B.-ul TACE ! REPE
TĂM: SĂ SE REVADA 
DISPUNEREA MIJLOA
CELOR DE TRANSPORT 
ȘI, DIMINEAȚA ȘI LA 
PR1NZ, PE TRASEELE 
AGLOMERATE SĂ SE 
INTRODUCĂ MAI MUL
TE MAȘINI SAU TRAM
VAIE) ; TRAVERSĂRI 
PRIN INTERSECȚIILE 
NEDIRIJATE ETC.

LA CARTOJANI, TIMPUL

nu 
a 

— toți sînt 
, graficieni, 
să nu încerci 

expresiei

pe de uman, oare exprimă uma
nul. Mă tem că urmărind uma
nul în forma lui omenească, 
inevitabil merg pe drumuri 
vechi, mai rău, pe drumuri căl
cate...

— De ce alți tineri de ta
lent n-au spaima aceasta 7 Nu-1 
tot una dacă mergi pe drumuri 
spuse acum 
unele spuse 
sînt spuse...

— Tinerii, 
modernă este 
toare, sigură 
în care poate 
ochii ucenicului. Nu sînt de a- 
cord cu disperarea de a fi mo
dern cu orice preț, mai ales 
știind că foarte puțini sint cei 
care au ajuns direct la sursă 
Mi se pare, ce-i drept, firesc ca 
mai ales tinerii să ajungă... Sper 
ca în toamna aceasta să văd Er
mitajul. Mă intreb cum am 
pictat pînă acum, fără să văd 
Ermitajul.

— Dumneavoastră disprețuițl 
în așa măsură destăinuirea pu
blică, incit nu pregătiți nici o 
expoziție 7 Nici... personală ?

— Ba da ! In primăvară 1
— Iată, deci !

100 de ani, sau pe 
acum 20 1 Oricum,

Pictura 
genera-

Iarăși! 
o formă 
numai în măsura 
ajunge direct sub

SMARANDA JELESCUn ■

ÎN PERIMETRUL

ACCIDENTELOR
DE

Reținem, drept oondu- 
zie la ancheta noastră, cî
teva din sugestiile inter
locutorilor, ale specialiști
lor din Direcția generală 
a miliției, din justiție și 
ministere pe care i-am 
consultat.

• Avem multe drumuri 
necorespunzătoare — cu 
gropi și denivelări — șo
sele impracticabile — 
care sînt generatoare de 
accidente. Modernizarea 
treptată, a unor drumuri 
și străzi, apare cu atît mai 
necesară. Sfaturile populare 
ar putea institui concursuri 
(cu premii I) pentru cele 
mai bune proiecte de sis
tematizare a circulației în 
marile 
zarea 
blice, 
pasaje
trecerea pietonilor 
intersecțiile cele mai aglo-

orașe și moderni- 
unor drumuri pu- 
Construcția 
subterane

unor 
pentru 

prin

ÎȘI RÂSCUMPÂRĂ greșelile...
cu două tulpini își susține statu
ra lîngă geam. Alături, ghive
ciuri cu catifea, zăhărel. Este 
sondor șef la o brigadă de repa
rații capitale sonde.

— O intervenție mai puțin 
obișnuită ? (întrebarea, recunosc, 
este de genul celor adresate „lu
pilor de mare").

— Una care ne-a ținut patru 
luni de zile. La sonda 391 tu
bingul fusese prins la puț de ni
sip. Ne-a consumat extraordinar. 
Am introdus un dorn care a 
prins două bucăți de tubing. 
După aceaa am introdus din nou 
tuta...

Trage 
desenat 
specifice 
pînă la

— Sonda a început apoi să 
producă, ceea ce face și astăzi.

★
Un dialog la sediul comitetului 

U.T.C.
— Căsătorit F
— Soția lucrează chiar aici. E

un caiețel în care și-a 
diferitele piese și scule 
și continuă explicația 
cap.

șefă de birou la contabilitatea 
generală.

— Copii ?
— Doi, două fetițe. De opt și 

respectiv trei ani și jumătate.
— Un băiat, să perpetueze 

profesia ?
— De-ar fi fost, bine era.
Continui : Cea mai importantă 

realizare ?
— Calificarea unui număr 

mare de tineri la locul de muncă. 
Marin Nedelcu, Stan Pătrașcu, 
două exemple, sînt fruntași a- 
cum.

— Probleme mai complicate de 
rezolvat în ultimul timp ?

— Dacă de 14 ani sînt tot în
tre sonde...

Tînărul din fața mea este son
dor șef la secția I intervenție. 
Se numește Gheorghe Bejgu și 
este deputat în Marea Adunare 
Națională.

★
._ Ca să ajungi de la Cartojani, 

din comună la sediul schelei tre-

buie să traversezi un sat — Sa- 
dina, tăiat în două de șosea. Cu 
ani în urmă i se spunea, pejora- 
tiv, oraș. Casele se întreceau în 
a acoperi pămîntul cu corpuri 
geometrice, pe care cineva le-ar 
îi strivit în palme din rea voință. 
Mici, diforme, susținînd acoperi
șul din paie. L-am străbătut, în- 
cercînd a număra casele nou 
construite. Am renunțat după un 
timp : trebuia să procedez in
vers. Pe garduri, diminețile se 
răsfață spre călător. Dintre stâlpii 
de beton ai prispei mușcatele își 
țin răsuflarea sub sărutul raze
lor de toamnă ale soarelui.

De ani de zile, oamenii din 
Cartojani, din Roata, Purani, 
Preajba erau îdvățați să urce pe 
deal sapa ori secera chemînd 
pămîntul să-și reverse elixirul. 
Atît Cînd apăsînd cu degetul 
în »ol a țîșnit izvorul negru, oa
menii »-au mirat. Cum de izbu
tise timpul să le ascundă atîta 
vreme taina ? Au fost obișnui#

CIRCULAȚIE
merate, (după modelul ce
lor din alte țări) se impu
ne, de asemenea.

• Semnalele vizuale, din 
locurile periculoase, ar 
trebui revăzute. Ele trebuie 
să iasă mai mult în evi
dență, să fie vizibile de la 
distanțe mari și, eventual, 
prevăzute cu un sistem de 
iluminare puternic. N-ar 
fi rău să se studieze și po
sibilitatea introducerii, cel 
puțin în marile orașe, a 
sistemului de supraveghere 
prin televiziune, practicat 
cu atîta succes în alte 
țări.

• Numărul de ore pen
tru elevii din școlile de 
cultură generală (ar fi 
bine să se predea noțiuni 
de circulație, cu metode 
pedagogice specifice pen
tru vîrsta preșcolară, și 
copiilor din căminele de 
zi și din grădinițe), pre
văzut pentru cunoașterea 
regulilor de circulație, este

de ani de zile să folosească în 
măsurarea muncii proprii același 
sistem : dublul de porumb sau 
grfu, funii de ceapă, căruțe de 
varză. Acum, și-au convertit vo
cabularul, mulți dintre ei. Tone 
de țiței, presiune, pompe duplex, 
triplex. Ca să-și răscumpere gre
șeala, timpul și-a fandat genun
chii, apueîndu-i vîrtos de brațe 
și obligîndu-i să-și potrivească 
pasul pe mersul lui.

în căutarea unui traductor 
sintetic ne-am oprit, la două ci
fre. Ni se pare că adună efortu
rile tuturor, de la magazionerul 
de scule din incinta schelei, la 
sondorul aflat în exercițiu, un
deva în aria de lucru a brigăzii 
a IV-a. Sînt dimensiunile la 
care s-au îndeplinit doi indica
tori. Producția marfă vîndută și 
încasată, pe 9 luni a ajuns la 
103,63 la sută. Iar beneficiile 
peste plan, în aceeași perioadă, 
depășesc un milion și jumătate. 
Semnificativ.

Cei din Cartojani se cred olte
ni. O etimologie evolutivă îi a- 
jută : Cartojani—Cîrtojani—Cîrto- 
jeni—Cîrdojiesni. Un grup de 
jieni și-ar fi găsit aici loc de po
pas, definitiv. N-am reținut : o 
încercare de a-și adjudeca din 
meritele lor, sau o mănușă arun
cată celor de acolo ?

NEAGU UDROIU
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insuficient. Odată cu mă
rirea acestora, să se pună 
accentul, în special, 
exercițiile 
colaborare 
fie editat 
circulației, 
cu desene .
care să fie inminat elevi
lor la începutul fiecărui 
an școlar.

«Înființarea unor cabi
nete psihologice (dotate 
corespunzător) care să cer
tifice, pe baza unui exa
men sever și amănunțit, 
calitățile moral-volitive ale 
viitorului șofer.

• Pe lîngă întreprinderi 
și instituții să ființeze clu
buri automobilistice în 
care să fie discutate dife
rite probleme legate de 
corectitudinea circulației, 
de întreținerea tehnică 
corespunzătoare a mași
nilor, de educația moral- 
cetățenească a șoferilor.

• Cărțile destinate edu
cației șoferului și pietonu
lui să apară cit mai re
pede și într-un tiraj co
respunzător (pentru ase
menea probleme trebuie să 
găsim cantitatea de hîrtie 
necesară tipăririi I). In vii
tor, să se apeleze la 
autori prestigioși, pentru 
redactarea cărților și bro
șurilor, astfel incit valoa
rea publicistică și educa
tivă a acestora să crească, 
sporind deci și eficiența 
lor. Poate aT fi indicat ca 
să nu fie publicate nu
mai... broșuri. Un studiu 
despre psihologia șoferi
lor contravenienți ai legii 
circulației, un altul despre 
psihologia pietonului (scrise 
de specialiști), care să se 
adreseze unui public larg, 
nu ar fi lipsite de interes.

ACESTEA S1NT NU
MAI CÎTEVA SUGES
TII... TRANSPUNEREA 
LOR IN VIAȚĂ ÎN
SEAMNĂ EFORTURI 
MATERIALE ȘI SPIRI
TUALE, MUNCĂ. TIMP. 
DAR SĂ NE G1NDIM 
LA PAGUBELE PE 
CARE LE ADUC ACCI
DENTELE (INCOMPA
RABIL MAI MARI!) ȘI 
SĂ NU NE „SCUMPIM" 
FIINDCĂ ESTE VORBA 
DOAR DE VIAȚA NOA
STRĂ, A COPIILOR 
NOȘTRI 1

pe 
practice. In 

cu miliția, să 
un manual al 
bogat ilustrat 
și fotografii,

TEODOR POGOCEANU



Primire la C. C. al P. C. R
Sîmbătă, 7 octombrie, tovară

șul Mihai Gere, membru suple
ant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R,, a pri
mit delegația de activiști ai 
P.C. Bulgar, condusă de tova
rășul Petko Konstantinov Pet- 
kov, locțiitor de șef de secție la 
C.C. al P.C.B., care, Ia invitația 
C.C. al P.C.R., se află într-o vi-

zită pentru schimb de experien
ță în țara noastră-

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, au parti
cipat tovarășii Vasile Vlad, șef 
de secție, și Alexandru Bucur, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R. Au fost de față repre
zentanți ai ambasadei R. P. 
Bulgaria la București.

(Agerpres)

Decorâri la Consiliul de Stat
Cu prilejul „Zilei petrolistu

lui”, Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România a emis 
un decret pentru conferirea de 
ordine și medalii unor munci
tori, tehnicieni și ingineri din 
cadrul Ministerului Petrolului și 
Comitetului de Stat al Geologiei.

Pentru merite deosebite în 
muncă, 83 de tovarăși an pri-

mit „Ordinul Muncii” clasa 
ll-a și a HJ-a, iar 310 tovarăși 
„Medalia Muncii”.

în Capitală și în principalele 
centre ale industriei petroliere 
au avut loc festivități cu care 
prilej au fost înmînate distinc
țiile acordate petroliștilor frun
tași,

(Agerpres)

SETEA DE GOL
La Timișoara VICTORIE

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII

PROCLAMĂRII R. D. GERMANE

LA BUDAPESTA

la Timișoara, 
a fost bun pentru 
Și soarele limpe- 
un bec ceva mai

Cu prilejul celei de-a XVIII-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii Democrate Germane, am
basadorul acestei țări la Bucu
rești, Ewald Moldt, a depus 
sîmbătă dimineața coroane de 
flori la Monumentul Eroilor 
luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socialism 
și la Monumentul eroilor sovie-

Cu prilejul colei de-a XVIII-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii Democrate Germane, sîm
bătă seara, Ewald Moldt, am
basadorul R.D. Germane la 
București, a rostit o cuvin tare la 
posturile noastre de radio și te
leviziune.

La Odessa a 
ceput întîlnirea 
ternațională de 
tletisin dintre 
lecționatele de tine
ret (masculină și 
feminină) ale R.S.S. 
Ucrainiene și Româ
niei. După prima 
zi de concurs, sco
rul este de 87—74 
în favoarea echipei 
române.

— In piscina olim
pică de la Dinamo a 
luat sfîrșit sîmbătă 
turneul internațional

de polo pe apă. Pri
mul loc a fost cuce
rit de echipa Româ
niei, care în ultimul 

a întrecut cu 
selecționata 

Azerbaidjană.

jac i
10—2 
R.S.S.

— In prezența a 
peste 75 000 de spec
tatori sîmbătă la 
Hamburg s-au întîlnit 
selecționatele de fot
bal ale R. F. a Ger
maniei și Iugoslaviei. 
Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 
3-1 (1—0).

Ai<Ș> 
timpul 
fotbal, 
de ca 
mare, părea că se șterge
mereu pe față pentru as
ta. De aceea, la 15,40 fix 
auzind că fluieră arbitrul 
bulgar Gerov, mingea, de 
voie, de nevoie, a sărit, 
arsă ea o fată, din gheata 
primului fotbalist Întîlnit. 
Cum s-ar zice, în limba
jul de specialitate, s-a 
centrat de la mijlocul te
renului. începe valsul 
brazilian 1—4—2—4, min
gea trece de la un jucător 
la altul, plîngînd de plă
cere, inimile celor din 
bune se umflă și se 
sumflă ca plămînil 
cărțile de anatomie, 
sfîrșit, toată 
putea lipsi 
îngrămădise 
stadionului, 
gol. încă de 
văzut și o 
trecea întîmplător 
deasupra terenului 
„profesorul" își scosese 
toți băieții la „muncă pa
triotică", transpirau pen
tru că 
dușuri 
amețise 
tuluieli
șl capul lui Dumitru Ni
colae, ciocnirile erau din-

tri- 
de- 
din
In 
cesuflarea

de acasă se 
pe băncile 

oftînd după 
la început a 
stăncută ce 

pe 
că

alergau ca niște 
nordice, mingea 

de atîtea bruf- 
pătimașe Intre ea

,jr •» •.

((Agerpres)

Sîmbătă dimineața a sosit în 
Capitală Jaime Nebot, președin
tele Juntei de planificare din 
Ecuador, care va face o vizită 
în țara noastră. Oaspetele este 
însoțit de persoane oficiale și de 
oameni de afaceri din această 
țară.

Marea Adunare Națională cu 
președintele Comitetului de con
ducere al Grupului național ro
mân al Uniunii interparlamen
tare, Ion Pas, și cu deputați — 
membri ai Grupului parlamentar 
român pentru relații de priete
nie România-Italia.

Un tînăr compozitor român 
premiat la Paris

MIHAI MUREA-CELARIANU
Delegația parlamentară italia

nă, condusă de senatorul Giu
seppe Maria Sibille, președinte
le Crupului parlamentar Italia— 
România, însoțită de deputății 
C. Paraschivescu Bălăceanu și 
Tudor Drăganu. precum și de în
sărcinatul cu afaceri ad-iriterim 
al Italiei la București, Pasquale 
Baldocci, a vizitat sîmbătă dimi
neața noi cartiere de locuințe și 
construcții social-culturale din 
Capitală.

La amiază, parlamentarii ita
lieni au avut o întrevedere la

Palatul de 
„ a avțțt loc

sîmbătă după-amiază un recital 
de poezie intitulat „Lumina lui 
Octombrie”. A fost prezentat a- 
poi filmul „Cele trei primă
veri ale lui Lenin*. O seară lite
rară intitulată „Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie oglin
dită în poezia sovietică și româ
nească" a avut loc și la Casa 
regională de cultură din Horezu.

PITEȘTI. — La 
cultură dip Pitești

(Agerpres)

De la Paris, ne sosește o nouă 
știre îmbucurătoare pentru des
tinele tinerei școli componistice 
românești : Mihai Mitrea-Cela- 
rianu a obținut premiul I în ca
drul Bienalei Internaționale a 
tinerilor artiști de la Paris.

Tînărul compozitor, absolvent 
al Conservatorului bucureșteân, 
este cunoscut printr-un remarca
bil catalog de creații care cuprinde 
printre altele două sonate pen
tru pian, o sonată pentru vioară 
și pian premiată în 1957 la un 
concurs național de compoziție, 
Variațiuni pentru orchestră. Glo- 
ssă pentru violă solo, interpretată 
în 1966, în primă audiție în Ce-

hoslovacia, două piese orches
trale intitulate „Convergențe".

Lucrarea premiată — „Cîn- 
tecul stelelor" pentru soprană și 
33 de instrumente soliste, a iost 
compusă în iama anilor 1963— 
1064.

Pornind de la textul poeziei 
lui Blaga, piesa este construită 
pe principiul dezvoltării conti
nue. Toate componentele dis
cursului muzical sint riguros or
ganizate, Autorul nu și-a propus 
ea muzica să ilustrele textul dar 
întregul edificiu sonor reflectă, 
prin construcția sa, sensurile po
eziei, păstrîndu-și totodată au
tonomia.

B R E V I A R
CO TI Dl AN

întilnire cu Ștefan Ciubotărașu
Amabilitatea cu 

care Ștefan Ciubo- 
tărașu își întîmpi- 
nă de fiecare dată 
interlocutorii a de
venit, pare-se, pro
verbială- 
țind-o 
ceastă 
bările 
la sine.

— în ajunul noilor 
premiere, repetițiile 
succed spectacolele 
vechilor reluări...

— Dar poate 
acesta
meoul 
actor : 
reu 
fiecare dată tu

pare-se,
Nedezmin- 

nici de a- 
dată, între- 
au venit de

este șj 
meseriei 
să fii 

altul și

că 
far-

de
me

de
în-

ZILELE

suți. Dimineața repe- 
tînd un Piscik din 
„Livada cu vișini" 
a lui Cehov, după 
amiază devenind 
măruntul funcționar 
american din „A- 
mintirile din două di
mineți de luni" ale 
lui Arthur Miller.

— Un rol de 
factură deosebită ?

— Da. într-un a- 
nume fel da, pen
tru că dincolo de 
realismul profund al 
piesei lui 
Miher, există 
mens univers 
profundă poezi^ și 
romantism pe care 
rolul trebuie să-l fa-

o

Arthm 
un i- 

de

că să trăiască în 
toată intensitatea lui.

— Tentațiile unor 
viitoare filme își 
spun cuvîntul ?

— în funcție de 
timpul meu liber, pro
babil „Columna 
Traian” în regia 
Mircea Drăgan 
un nou film 
care-1 pregătește An
drei Blaier. Filmul 
mă cucerește de fie
care dată, însă în
cerc să rămîn cre
dincios teatrului. 
Pentru că rolurile pe 
scenă șînt pentru 
mine ca primele iu
biri !

lui 
lui

Și 
pe

E. C.

ACESTEA IN LIBRĂRII

Orizontal : 1) În
truchipare poetică a 
regretelor tomnatice 
pentru vara ce s-a 
dus o dată cu sosirea 
ploilor și căderea ul
timelor frunge (pl.) 
— „...Zina melopee- 
lor. spaima florilor 
si doamna cucurbita- 
ceelor" 2) Alimen
tate de ploile de 
toamnă, se umflă Ș> 
cresc — Arătură de 
toamnă — Conjunc
ție dintr-un nor... 3) 
Specialitate de toam-

tre cele mai violente, 
Pîrcălab sau „săgeata 
Carpaților", cum i se 
spune, cu penele de la 
coadă puțin mototolite 
și-a atins de multe ori 
ținta, ca zburat din arcul 
lui Robin Hood, Koszka 
juca tot atit de vioi cît o 
grădiniță de copii ințrea- 
gă, Lică Nunweiller era 
imbatabil ca Tyoia înain
te să cadă. Dar lovitură 
de teatru : în minutul 30, 
Oi—1 prin autogolul lui 
Dumitru Nicolae. Noroc 
că această gafă a fost 
repede uitată, chiar foar
te repede, în același mi
nut în care Peronescu 
egalează la O greșeală a 
portarului maghiar. După 
cîteva minute în care se 
joacă 
bine, 
ca în 
bune
2—1 prjntr-un gol 
cat de o grămadă întrea
gă de jucători. Repriza a 
doua, mult mai slabă a- 
vea însă să consfințească 
o victorie meritată prin 
golul marcat de Voinea 
abia în minutul 85. Deci 
am învin». Cum s-ar spu
ne, așteptam asta mal de 
mult. Insă mai bine mai

din ce în ce mai 
Pîrcălab centrează 
zilele lui cele mai 
și conducem cu

mar-

tîrziu decît... Pe stadion, 
după 3-1 era sublimul, ab
solutul, dacă ar fi fost 
cutremur în aceeași cli
pă n-ar mai fi contat. 
Proverbul zice : Cine se 
scoală de dimineață, de
parte ajunge. Fotbalul 
nostru s-a trezit ceva 
mai tîrziu. de aceea dacă 
nu a ajuns prea departe 
(deocamdată), ceva mai 
încolo tot a ajuns. Să ne 
rupem palmele și să-i 
aplaudăm pe fotbaliștii 
noștri find ciștigă pentru 
că altfel nici nu se poate.

Antrenorul lotului, Ște
fan Coidum : „O victorie 
meritată pentru că noi am 
avut ocazii mult mai 
multe decît adversarii 
noștri. Echipa a jucat în 
general bine, mai puțin 
in primele 25 de minute 
ale reprizei a doua, cînd 
linia de mijloc, in special 
Pescaru. nu a mai dat a- 
celași randament. insă 
după introducerea lui 
Badea și a Iui Calo, in 
special în locul lui Pero- 
nescu, revirimentul a a- 
vut loc.
Nunweiller IV, 
Pircălab fi 
(repriza I) fi

Evidentierl : 
Koszka, 

Constantin 
Calo.

IULIAN NEACSU

0-6: NIMIC NOU...
Pin telefon de la trimisul i ziarului

ascultat 
această 

ne scu-

Spectatorii budapestani sa- 
tisfăcuți de victoria de simbă- 
tâ seara așteaptă acum cu 
mare interes partida de 
miercuri dintre F. C. Argeșul 
și Ferencvaroș din Cupa ora
șelor tîrguri. Ce a fost s-a vă
zut și la televizor, s-a 
la radio. într-un fel 
infrîngere categorică 
tește de comentarii.

Oricît este de greu, oricît nu 
ne-am fi așteptat s-a repetat 
tragedia de la Zurich și culmea 
(o simplă întîmplare) consem
năm acel 0—6 de la Madrid. 
Să fie oare din nou vinovat 
același Teașcă urmărit de a- 
cest scor ghinionist ?

Dincolo de a stabili cine ți 
de ce este vinovat (selecțione
rul de astă dată unic, antre
norii sau jucătorii) modul în 
care ne-am prezentat pe Nep-

VASILE CABULEA

stadion confirmăIr, 
nivelul scăzut red 
nostru. , _ __ __
devărat că ,.11-le" maghiar se 
află într-o formă bună care 
i-a făcut pe piulți comentatori 
să-și reamintească de forma
ția de aur de acum 13 ani. 
Nimeni nu și-a închipuit că 
echipa noastră va cîștiga a- 
ceastă partidă dificilă, dar 
nici nu ne așteptam ca jucă
torii noștri să dea o replică 
atit de palidă. Cauzele sînt 
numeroase. Echipa nu a arătat 
nici o idee tactică. Este greu 
de presupus că într-un timp 
scurt, așa cum s-a încercat, o 
selecționată iți va putea în
suși o nouă concepție de joc, 
în pas cu fotbalul modern, de 
vreme ce la cluburi, fotbaliș
tii repetă cu totul altă lecție. 
Este inexplicabil însă cum 
fotbaliștii noștri au renunțat 
la efortul de voință pentru o 
comportare cît mai onorabilă.

★
Deși au pierdut cu 2—1, Ju

niorii noștri au lăsat o impre
sie bună. Au construit num»- 
roase acțiuni ofensive, bine 
gîndite tactic ceea ce le-a per
mis să domine o bună parte 
din meci. Numai lipsa de e- 
ficacitate în fața porții l-a pri
vat de un rezultat mal bun.

încă o dată 
scăzut /al fotbalului 

Nu este ;mai puțin a-

RISCURILE AGENDĂ CULTURALĂ

AUTENTICITĂȚII" PARIZIANĂ

Lucrarea a fost CÎntatâ in 1966 
la Cluj și București în primă 
audiție dobindind sufragiile pu
blicului.

Premiul acordat constă într-o 
bursă de studii în capitala Fran
ței.

I. SAVA

De curind, binecu
noscutul regizor de 
film francez Marcel 
Carne a fost eroul 
unei întimplări amu
zante. Căutind să 
imprime noului său 
film „Tinerii lupi" 
Un plus de autentici
tate. Carne a angajat 
pantru figurație ci- 
țiva beatnicki auten
tici cărora le-a ofe
rit 
si 
ră 
cit 
Ambianta a fost însă 
atit de repede crea
tă incit noii veniți

o masă copioasă 
suficientă băutu- 
pentru a-și intra 
mai bine în rol.

au refuzat pur si 
simplu prezența pe 
platou a tehnicieni
lor din echipa de 
filmare, luind prizo
nieri pe toți actorii 
aflați în 
La capătul 
delungate 
Carne a 
sfîrșit să-și 
actorii 
Vțngă .. 
să devină iarăși sim
pli figuranti. Nu 
insă înainte de a le 
promite o nouă masă 
cu băutura de rigoa
re.

preajmă- 
unor m- 
tratative, 
reușit în 
elibereze 

și să-i con- 
pe „răpitori"

Viata 
dominată 
rînd de 
L. Aragon. „Alb sau 
uitarea" datorită că
reia, afirmă criticii, 
„îndrăgostitii nu se 
vor mai simți nicio
dată singuri pe lu
me" și de „Antime
moriile" lui A. Mal- 
rau.x — „o dezvălui
re a misterului con
diției umane din a- 
cest rebel secol XX".

Teatrele anunță 
două premiere cla
sice. „Femeia îndă
rătnică " de Shakes
peare în regia unei 
femei : Marcelle
Tassencourt si ..Pyg
malion" de B. Shaw.

Marele ecran e a- 
caparat aproape ex-

literară e 
în primul 
cartea lui

filmul lui 
„A trăi 
trăi" cu

clusiv de 
Lelouch» 
pentru a 
Annie Girardot și cu 
Yves Montand în ro
lul unui reporter de 
televiziune si de 
ecranizarea pateticu
lui roman al lui A- 
lain—Fournier ..Le 
grand Meaulnes" 
(tradus în românește 
„Cărare pierdută").

Expozițiile care a- 
nunță un strălucit 
program (goticul eu
ropean, comorile Ci
prului, Arta rusă de 
la sciți pînă azi. re
trospectivele Ingres, 
Th. Rousseau, Degas. 
Rodin) au debutat 
cu „O aventură a ar
tei abstracte" consa
crată pictorilor ană- 
ruți între 1950—1957.

Dacă faceți o vizită în librării, 
puteți cere „Regii blestemați" de 
Maurice Druon, volumul II, a- 
părut. in sfîrșit, după trei ani de 
la editarea primului volum. Li
teratura franceză mai e reprezen
tată prin „Scrierile alese" ale lui 
Jules Renard, iar scrierile pentru 
copii prin „Anotimpurile jocului" 
de J. Szinyei, „Muk cel mic“ de 
Hauff și „Nu cînta băiete", cu
legere de povestiri. Tot în aceste 
zile vor reapare din nou în li
brării trei reeditări : „Toate pîn- 
zele sus" de Radu Tudoran, 
„Castelul pălărierului" de Cronin 
și „Arcașul verde" de E. Wallace. 
Colecția „Aventura" oferă citito
rilor săi „Cazul C.L." de E. Fi- 
ker, iar colecția „Clasicii litera
turii universale", „Mică lume de 
altădată" de Fncazzare Antonio. 
Scriitorii români contemporani

: asemenea prezenți în 
zile in librării: Cărnii

vor fi de 
aceste :
Baltazar cu „Întoarcerea poetului 
la uneltele sale", Stefan Dima cu 
„Integrare în vis", Mihai Stoian 
cu „Anchetă printre minori".

LECȚII DE SCHI
Șl JUDO

La Școala sportivă nr. 2 din 
Capitală se deschid două centre 
sportive pentru amatorii de schi 
și judo. Cursurile sînt predate de 
specialiști și sînt puse la dispozi
ția tuturor școlarilor și preșcola
rilor cu limita de vîrstă între 6 
și 17 ani. Se primesc înscrieri, 
zilnic, între orele 8 și 17, lâ secre
tariatul Școlij din Bd. Gh. Duni- 
trov, nr, 128, telefon 35 25 08.

O FELICITARE
ORIGINALA

pentru 
se im- 
..Omul

DE TOAMNĂ
LEONARDO Șl BICICLETA

PLOAIE

EZfflDIN

15.30 :

11,30 : 
Pro- 

20.30)

8-21 
(orele

15.30 : 
animație,

nă rezervată 
la iarnă — A 
potrnoli. 4) 
care aduce ploaia" 
de R. Nash — „...ba
de". cunoscut cintec 
popular din reper
toriul neuitatei Ma- 
ria Tănase. 5) Abis ! 
— Mare fluviu din 
Asia, care-și varsă 
belșugul de ape în 
Marea Karra — Rod 
al belșugului livezilor 
care se culege toam
na. 6) Au făurit o 
admirabilă cultură în

America precolumbi- 
ană — Dolofana de 
la cramă, mai pre
țuită toamna ca ori- 
cînd. 7) Dezghețată
— Ploaie... acasă, 8) 
Verb în ploaie sau 
în... butoaie — Flă
cău tomnatic. 9) A se 
tirî prin băltoacele 
unei ploi de toamnă
— Ibidem — Teze ! 
10) Solii Ploii — U- 
liu (reg.). 11) Șuvoi 
de apă — Subprodus 
al industriei morări- 
tului. folosit ca fu
raj — Cărei ! 12) A- 
supra celpi realizat 
prin munca lor, ță
ranii cooperatori pri
mesc avansuri toam
na — Agent... de le
gătură 13) Ca um
brela pe timp de 
ploaie — Toamne, 
toamne... — Plină de 
viată (mai ales toam
na...)

Vertical : 1) Parcă 
e un făcut : în toiul 
ploilor de toamnă iși 
găsesc diferite între
prinderi să-l spargă 
pentru efectuarea de 
lucrări subterane I — 
Petre Jianu. 2) Iși 
deschide porțile 
toamna — „Ploaie de 
toamnă" în cazul de 
fată. 3) Căutată în

valurile Dunării, mai 
ales toamna — Stir- 
nesc interes. 4) Coro
lar al ploilor de 
toamnă — Peleș .' 5) 
Cintec din care ci
tăm versurile : „Iți 
mai aduci aminte 
doamnă, era tîrziu și 
era toamnă ?...“ —
La aprinsul focului 
(inf.). 6) Interjecție
similară cu „iată" ! 
(reg.) — Dormitoare
le bunicilor, cu aro
me de busuioc și gu
tui coapte. 7) Verb 
după ploaie... — ...și 
un altul în loc de 
ploaie. 8) Picior poe
tic (pj.) — Se for
mează ne ploaie 
(reg.). 9) Toamna co
boară de la munte — 
Usturoi... în nlorie — 
Pereche — Fluviu în 
U.R.S.S. 10) Liber cu
getători — Se for
mează în timpul unei 
ploj puternice și a- 
bundepte. 11) Specia
litate de toamnă — 
Avocat (abr.). 12) Cer 
de toamnă (poet.) — 
Veșnici. 13) L,ugrare 
de toamnă pe ogoa
re (inf.) — Mașinile 
agricole după termi
narea campaniilor de 
toamnă.

Se știe că Leonar
do da Vinci, titanul 
renașterii italiene, a 
fost și unul dintre cei 
mai mari inventatori 
ai lumii. El cunoștea, 
în secolul al XVI-lea. 
principiile care stau 
Ia baza funcționării 
unora dintre cele mai 
moderne mijloace de 
transport ale vremii 
noastre : avionul,
helicopterul, subma
rinul.

Manuscrisele

relui pictor, cuprin- 
zînd peste 70B de pa
gini, descoperite a- 
nnl acesta de profe
sorul M. j. Piceus de 
la Universitatea din 
Massachusetts în 
Biblioteca Națională 
din Madrid, demon
strează că Leonardo 
da Vinci cunoștea și 
mijlocul de transmi
sie al energiei me- 
eanice care este lan
țul de bicicletă 
astăzi.

Fără îndoială că Melvin Gen- 
ser din orașul Ventura (Califor
nia — S.U.A.) și-a atins țelul 
propus : să transmită fiului său. 
Roger, cu prilejul celei de a 
18-a aniversări a zilei de naște
re o felicitare cit mai originală. 
Pe un panou de publicitate pe 
care l-a închiriat special pentru 
această zi festivă (oricum, nu 
pare a fi un om sărac) el și-a 
formulat urările, însoțite, bine
înțeles, și de imaginea desena
tă a tortului tradițional cu 18 
luminărele. Sărbătoritul (în fo
tografie, în dreapta) se mîn- 
drește cu această dovadă a dra
gostei tatălui său.

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

Traviata : Opera Română — 
ora 19,30 ; Secretul lui Marco 
Polo — ora 19,30; Văduva Ve
selă — ora 19,30 — Teatrul de 
Operetă ; Inșir-te Mărgărite — 
ora 15, Oameni și șoareci — ora 
20 — Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale”, sala Comedia ; Regina 
de Navara — ora 10 ; Seringa — 
ora 19,30 — Teatrul Național
„I. L. Caragiale”, sala Studio ; 
Luceafărul — ora 10, Procesul 
Horia — ora 15 și ora 20 Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra”, sala 
din Bd. Schitu Măgureanu ; Ri
chard al II-lea — ora 10,30, In
cident la Vichy — ora 19,30 
Teatrul Mic la Teatrul de Co
medie ; Petru Rareș — ora 19,30, 
Teatrul „C. I. Nottara", sala Ma- 
gheru; Martorii st suprimi — 
ora 19,30, Teatrul Giulești la Sala 
Palatului; Ca~n filme — ora 20, 
Cei trei mușchetari — ora 10, 
Teatrul ,,Barbu Delavrancea" ;

HSaa
PHOENIX

— cinemascop —
rulează la Patria (orele 9 : 12 ;
15 ; 18 : 21).

PE CER TRECE CARUL MARE 
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).

TE8TAMENTUL INCAȘULUI
— cinemascop —
rulează Ia Luceafărul (orele 
9; 11,18; 13,30: 18,15 19; 21,15), 
Festival (orele 8,30; II; 13,30; 
16; 18,15; 20,30 grădină).

Republica (orele 
14 ; 16.30 ; 18,45 ;

CONTRA SCOT-

SECERIȘUL ROȘU
rulează la Victoria (orele 9 ; 
11.15; 13,30; 16. 18,30; 20,45). 

O ZI NU TOCMAI NOROCOA
SA

rulează la Capitol (orele 9.30 : 
11.45; 14 . 16.15; 19,30; 20.45). 

CINE VOIA S-O UCIDĂ PE 
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 
MARI

— cinemascop —
rulează la Bucegi (orele 16; 
18,15 ; 20,30) Aurora (orele
8.30 : 10.45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ;
20.30) . Arta (orele 15.30; 18;
20.30) .

CASTELANII 
rulează la Doina (orele 
13.45: 16: 18.15 : 20.30). 
greșul (orele 15.30 : 18 :

CANALIILE 
rulează la Union (orele 
18 — Filme de
20.30) .

DIRIJORUL NICOLAE CHIR- 
CULESCU, TĂMĂDUIRI, O 
NUNTA LA OLTENI, PERFEC
ȚIUNEA E ROTUNDA, FETITA 
CU CHIBRITURI. DIRIJORUL 
8TRĂZII, GĂTEALA CAPULUI 

rulează Ia Timpuri noi (orele 
9—21 în continuare).

PROCESUL DE LA VERONA

8A-MI FACEȚI
ASTA 1

rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18). Cotroceni (orele 15,30 ; 18 : 
20.30).

rulează la Central (orele 9.15 : 
12 , 15 ; 18 , 20,45).

CUM SA FURI UN MILION
— cinemascop —
rulează la Giulești (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 Buzești (orele 
18).

CĂLĂTORIE FANTASTICA
— cinemascop —
rulează la Crîngașl (orele 
15.30: 18 : 20.30).

A FOST CÎNDVA HOȚ
rulează la Colentina (orele 16 ; 
18 ; 20).

SUS MlINILE. DOMNILOR PO
LIȚIȘTI I

rulează la Gloria (orele 9:
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 : 20,30).
Torni» (orele 9 ; 11,15 : 13,30 :
15.45 ; 18 ; 20,15).

PRIZONIERA DIN CAUCAZ 
rulează la Unirea (orele 16:
18.15 ; 20,30).

PANTERA NEAGRA
— cinemascop —
rulează la Flacăra (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

9.10 Pentru copii și tineretul 
școlar : „Prinț și cerșetor — a- 
daptare de Serghei Mihalkov 
după romanul lui Mark Twain ; 
11.00 Emisiune pentru sate ; 12,15 
Concert simfonic ; 15,30 Fotbal, 
întîlnirea dintre echipele Ro
mâniei (tineret) — Ungariei (ti
neret). Transmisiune de la Sta
dionul Republicii. Aspecte de la 
întîlnirea dintre echipele Bul
gariei și U.R.S.S. Transmisiune 
de la Sofia ; 18,00 Magazin 111 ; 
19,30 Telejurnalul de seară ; 
19,50 Desene animate ; 20,00 Cîn- 
tece de joc ; 20,30 Finala Cam
pionatului european de ba»chet. 
Transmisiune de la Helsinki. 
21.15 Film artistic : „Cui li bate 
ceasul" ; 23,15 Telejurnalul de 
noapte ; 23,30 închiderea emisiu
nii.
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Cerința opiniei
publice

Eșecurile intervenționiștilor

Blj

bombardamentele
împotriva

R. D. Vietnam!

Apropierea sezonului 
uscat, perioadă conside
rată de comandamente
le americane ca singura 
propice pentru mari ac
țiuni în vederea preluă
rii inițiativei, găsește 
trupele agresoare intr-o 
situație defavorabilă, 
fiind asediate, pur și 
simplu, in propriile lor 
baze, cu căile de legătu
ră și aprovizionare blo
cate de forțele patrio
tice.

De la corespondentul Agerpres A. lonescu

• „PUNEȚI capăt bombarda
mentelor împotriva Vietnamului 
de nord" — se spune în scri
soarea deschisă adresată preșe
dintelui Johnson de organizația 
americană „Oamenii de afaceri 
se pronunță pentru pace în Viet
nam", Autorii scrisorii, care a 
fost publicată In ziarul „Wall 
Street Journal", cer, de aseme
nea, încetarea operațiunilor 
militare în Vietnamul de sud și 
începerea de tratative cu toate 
părțile angajate in luptă.

Războiul — se arată în scri
soare — nu a adus nici un fel 
de rezultate Statelor Unite, dim
potrivă provoacă „noi victime 
umane, pierderi de bunuri ma
teriale și de mijloace financiare".

• LA PARIS a fost dată pu
blicității o declarație a Confede
rației Generale a Muncii din 
Franța în care oamenii muncii 
sînt chemați să ia parte la 21 
octombrie la manifestările prile
juite de „Ziua solidarității cu 
lupta poporului vietnamez". „Pe 
zi ce trece, se arată în declara
ție, se intensifică agresiunea a- 
mericană împotriva Vietnamului. 
Ea însă nu va putea infringe 
rezistența eroică a poporului 
vietnamez și convingerea sa în 
victorie". „Escaladării ameri
cane în Vietnam i se opun forțe 
tot mai puternice ale luptători
lor pentru pace, ale oamenilor 
muncii și democraților, inclusiv 
din Statele Unite".

Sîmbătă s-au încheiat lu
crările întâlnirii internaționale 
„Octombrie și copiii", care a 
avut loc la Moscova intre 4 
și 7 octombrie. La întâlnire 
au participat reprezentanți ai 
organizațiilor de copii din 34 
de țări, printre care și Elena 
Poparad, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Orga
nizației pionierilor din Repu
blica Socialistă România. 
Participanții la sesiune au 
examinat probleme legate de 
educația tinerei generații.

Iată de ce, primele operații 
de amploare întreprinse du
pă perioada ploilor bogate au 
avut ca scop degajarea din 
cleștele presiunii trupelor 
F.N.L. a bazelor și drumuri
lor de comunicație, în vede
rea pregătirii terenului j»>n- 
tru desfășurarea în următoa
rele luni a unor acțiuni îm
potriva Frontului Național de 
Eliberare. Ele au urmărit, 
totodată, experimentarea li
nei noi tactici — aceea a a- 
tacurilor de-a lungul rîurilor, 
în vederea pătrunderii les
nicioase în adîncimea dispo
zitivului unităților F.N.E., cu 
ajutorul navelor de război 
fluviale, evitîndu-se astfel 
luptele dure, inevitabile, în 
cazul unor încercări de pene
trație pe uscat. In acest scop, 
a fost aleasă provincia 
deltă My Tho, brăzdată 
numeroase cursuri de 
Fixarea acestei regiuni 
principal teatru de operațiuni 
se datorește însă poziției de
osebit de grele pe care o au 
trupele S.U.A., izolate com
plet în bazele lor de la Binh 

. Duc și Rach. Kien ca și în ca
pitala provinciei, cît și faptu
lui că importanta șosea stra
tegică numărul 4 ce trece prin 
această parte a țării este tă
iată în mai multe locuri, a- 
flîndu-se sub controlul patrio- 
ților. Aceasta se reflectă și în 
scopurile modeste. în raport 
cu mașina de război pusă în 
mișcare, propuse de generali 
americani, în planurile lor 
strategice. Unul dintre aces
tea a fost debarcarea de puș
cași sprijiniți de aviație și 
marină la numai 26 kilo
metri de orașul My Tho. Re
zultatul acestui angajament a 
fost apreciat de U.P.I. și 
France Presse ca fiind dezas
truos. A.F.P. sublinia că nu
mărul de oameni morți și ră
niți ca și pierderile -materia
le în această bătălie sînt cele 
mai mari pentru marina ame
ricană de la începutul aces-

tuî an, cînd au Început pri
mele acțiuni în delta Mekon- 
gulul. Nici încercarea de re
cuperare a drumului numă
rul 4 nu a avut mai mulți 
sorți de reușită. Numai pen
tru un singur tronson, între 
Cai Lay și Cai Be au fost a- 
runcate în luptă patru bata
lioane și tot atîtea escadroane 
de blindate „M-113". , Astfel 
de eșecuri au caracterizat în
treaga acțiune a celor 15 000 
de pușcași marini în ajutorul 
cărora a venit pînă la urmă 
și aviația, bilanțul celor cîte-

va săptămîni de lupte fiind 
descurajator, după aprecierea 
însăși a comunicatelor mili
tare ! peste 2 800 de morți și 
răniți, o parte însemnată re- 
prezentînd-o militarii ameri
cani, 2C de avioane doborite, 
32 de nave și ambarcațiuni de 
debarcare scufundate. Este o 
înfrîngere grea ce a obligat 
la încetarea înainte de ter
men a vastei operații menite 
să inaugureze tactica atacu
rilor de-a lungul rîurilor, tru
pele americane fiind regru
pate din nou în bazele lor.
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Memorialul Cervantes din Madrid

La Lagos declarații victo
rioase an celebrat căderea o- 
rașnlni Enugu. Comunicatele 
au avut un ton categoric, ex- 
cluzindu-se îndoielile : vineri 
noaptea ultimele puncte de 
rezistentă ale militarilor lui 
Ojukwu ar fi cedat în fața 
vijelioaselor atacuri ale for
țelor federale. Dar un post de 
radio ce pretinde a emite 
din capitala Biafrei secesio
niste dezminte ocuparea o- 
rașului și anunță că 1600 de 
voluntari din Umuahia se 
îndreaptă către Enugu. Soar
ta acestui oraș, cunoscut 
pină in primăvară mai ales 
de specialiștii în geografie a- 
fricană și de oamenii de afa
ceri cu un miros sensibil la 
urmele petrolului, pare încă 
neclară. S-ar putea ca mis
teriosul post de radio care 
oferă dezmințiri în doze ne
limitate și transmite apeluri 
Încurajatoare pentru adeptii 
lui Ojukwu — ale căror rîn- 
duri s-au rărit — să emită 
dintr-un alt oraș decît Enu-

SFIRȘITUL ?
gu. Chiar dacă nu s-au pră
bușit „ca un castel din cărți 
de joc“ — cum afirma tri
umfător purtătorul de cuvint 
federal — pozițiile biafreze 
s-au șubrezit și viitorul Bia- 
frei ca „stat independent" a- 
pare mai incert ca oricînd. 
Din cele transmise de enig
matica „Voce a Biafrei", re
iese că Ojukwu și-a părăsit 
capitala. Cartierul său gene
ral s-ar afla acum la 130 km 
de Enugu. Comunicatele con
tradictorii și informațiile 
confuze îngreunează aprecie
rea exactă a evoluției ope
rațiunilor militare. însă, nu 
ie manifestă nici un dubiu în 
privința faptului că armata 
federală deține în prezent 
inițiativa și că forțele pe 
care se baza Ojukwu sînt în 
descompunere. Secesioniștii 
de la Enugu n-au reușit să 
‘ransforme trupele lor într-o 
forță care să blocheze înain
tarea unităților federale în 
Biafra. Ojukwu șl-a acuzat 
unii colaboratori de „trăda-
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Agenția indoneziana de 
presă Antara a anunțat sîm
bătă că. Njono, membru al 
Biroului Politic al Comitetu
lui Central al F' tidului Co
munist din I lezia, pre
ședintele Copsiiiu.ui Central 
al Sindicatelor din Indpnezia, 
condamnat la moarte de un 
tribunal militar sub acuzația 
de a fi participat Ia eveni
mentele din toamna anului 
1965, a fost executat

VIETNAMUL DE SUD. — 
Patrioții din regiunea Tag 
Ninh dau lovituri puternice 

agresorilor americani

După cum anunță agenția 
V.N.A., la 7 octombrie, pe te 
ritoriul R.D. Vietnam au 
fost doborite alte 9 avioane 
americane. Trei dintre aces
tea au fost doborite deasu
pra Hanoiului, iar celelalte 
în zona Haifongului și pe 
teritoriul provinciilor Ha 
Bac, Vinh Phuc și Ha Tai.

arti- 
duela 
Avio- 
bom-re", la Enugu s-a vorbit 

„comploturi", de refuzul 
nor comandanți de a executa 
ordinele primite. Insuccesele 
au fost explicate simplu prin 
„trădare". Asemenea afirma
ții sînt. practic, incontrolabi- 
le. Poate, cîndva, se va afla 
adevărul...

Secesiunea biafreză — de
numită in coloanele unor 
ziare cu autoritate „afacerea 
Katanga nr. 2“ — a costat
pînă acum 50.000 vieți. Este 
cifra pe care ne-o furnizea
ză LE “
morți 
de la 
civil.

FIGARO. Cei 50.000 de 
ar fi fost înregistrați 

începutul războiului 
Tabloul suferințelor 

este, totuși, incomplet : nu 
pot fi uitați nenumărații re
fugiat!, sutele de mii de oa
meni apartinind diferitelor 
triburi care și-au părăsit 
locuințele, avutul, fugind 
dintr-o provincie într-alta. 

Lagosul afirmă categoric 
că trupele sale controlează 
Enugu. Eșecurile lui Ojukwu 
nu înseamnă, insă, sfirșitul

aventurii biafreze. O dovadă : 
in timp ce Ia radio se trans
miteau relatări despre victo
ria de la Enugu, locuitorii 
Lagosului puteau auzi 
leria antiaeriană care 
cu un avion biafrez. 
nul, care încercase să 
bardeze capitala, a fost do- 
borît.

Agenția U.P.I. exprimă pă
rerea că prăbușirea poziții
lor lui Ojukwu la Enugu „nu 
semnifică sfirșitul rebeliunii 
Biafrei". Trupele locotenent- 
colonelului dețin încă o mare 
parte a provinciei populată 
de triburile Ibos. Zona su
dică spre care se retrag a- 
ceste trupe este păduroasă, 
ceea ce va favoriza rezisten
ta lor. S-ar putea în aceste 
împrejurări ca Ojukwu să 
declanșeze un război de hăr
țuire de lungă durată, costi
sitor pentru Lagos. Planurile 
lui Ojukwu (discutate la re
uniunea „directoratului a- 
părării") nu sînt clare. Este, 
totuși, în afara oricăror în
doieli faptul că liderul sece
sionist nu pare dispus să pă
răsească scena înainte de a-și 
juca și ultimele cărți de 
care dispune...

E. O.

Lucrările sesiunii O. N. U.
• Intervenții

NEW YORK 7 Trimisul spe
cial Agerpres, R. CĂPLESCU, 
transmite : „Alegerea dv., în 
funcția de președinte al Adună
rii Generale a O.N.U. oglindeș
te nu numai caracterul interna
țional al funcției prezidențiale, 
ci și spiritul de coexistență și co
laborare care guvernează astăzi 
relațiile dintre țările din Est și 
Vest, a declarat la ședința de vi
neri după-amiază Kirti Nidhi 
Bis ta, vicepremier și ministru al 
afacerilor externe, conducătorul 
delegației Nepalului. România, 
a spus vorbitorul, și-a îndreptat 
în mod deosebit atenția asupra 
făuririi acestui spirit în relațiile 
sale, atît cu țările Europei cît și 
cu țările din alte părți ale glo
bului. Politica sa externă tinde 
la dezvoltarea de relații bune cu 
toate statele lumii".

Unele națiuni continuă să fie 
dezmembrate împotriva voinței 
lor a spus delegatul Nepalului. 
Lupta eroică a poporului vietna
mez, a spus el, este o expresie 
a hotărîrii sale de a exista ca o 
entitate națională, independentă 
și unificată. El și-a exprimat 
convingerea că tratativele de 
pace cu participarea tuturor păr
ților interesate, incluzînd F.N.E. 
din Vietnamul de sud, vor pu
tea începe imediat după ce se 
va pune capăt bombardamente
lor aeriene.

Reprezentanții Nepalului, Ku- 
weit-ului și Tanzaniei au cerut 
restabilirea drepturilor legitime

ale reprezentanților români

ale R. P. Chineze la O.N.U., ară- 
tînd că în lipsa acestui stat, or
ganizația internațională nu poate 
să-și desfășoare activitatea cu 
eficacitatea cuvenită.

După terminarea dezbaterilor 
de politică generală din ședin
ța de vineri după-amiază, Adu
narea a trecut la examinarea 
noului raport al Biroului prin 
care se recomandă includerea 
pe (ordinea de zi a unui nou 
punct „Aplicarea Declarației cu 
privire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor colo
niale de către agențiile speciali
zate și instituțiile internaționale 
asociate cu Națiunile Unite" — 
propus de Bulgaria, precum și 
includerea ca un subpunct 
unui articol deja existent al pro
punerii Cambodgiei, Republi
cii Congo-Brazzaville și Yeme
nului cu privire la „dizolvarea 
Comisiei Națiunilor Unite pen
tru unificarea și refacerea Co
reei". în urma aprobării de că
tre Adunarea Generală a acestor 
recomandări, ordinea de zi cu
prinde în prezent 97 de puncte.

Luînd cuvîntul pe marginea 
propunerii prezentată de Cam- 
bodgia, Congo-Brazzaville și 
Yemen, delegatul României, 
Gheorghe Diaconescu, reprezen
tant permanent la O.N.U., a 
sprijinit-o cu fermitate. Sîntem 
de părere, a spus el, că restabi
lirea pe baze democratice și 
pașnice a unității naționale a 
unei țări temporar dezmembrate

al

— Coreea — este o problemă 
de resortul exclusiv al poporului 
acestei țări. Este vorba în con
secință, de o problemă internă 
care trebuie să fie soluționată 
de către poporul coreean însuși, 
prin exercitarea dreptului său 
inalienabil și imprescriptibil de 
a-și hotărî singur propria soartă.

Pe de altă parte, a continuat 
vorbitorul, numeroasele rapoarte 
ale Comisiei pentru unificarea și 
refacerea Coreei, demonstrează 
convingător că, în ciuda celor 
aproape 20 de ani de existență 
a acestei comisii, nu a fost în
făptuit nici un progres pentru 
atingerea scopului la care Comi
sia pretinde că aspiră.

Delegatul român a susținut, 
totodată, cererea ca acest punct
— — -------- 1 ca un articol desă fie discutat 
sine stătător.

• ÎN cadrul 
Comitetul nr. 
blemele economice și financia
re) al Adunării Generale a luat 
cuvîntul reprezentantul român, 
Costin Murgescu care s-a refe
rit la necesitatea ca O.N.U. să 
sprijine întărirea economiilor 
naționale ale statelor.

• PREȘEDINTELE celei de-a 
XXII-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., Corneliu Mă- 
nescu, a oferit vineri seara în 
saloanele misiunii permanente a 
a Republicii Socialiste România 
la O.N.U.. un dineu în cinstea 
șefilor de delegații ale unor 
țări vest-europene și ale altor 
țări. Dineul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate.

lucrărilor din
2 (pentru pro-

• LA 7 OCTOMBRIE 1967, Gheorghe Radulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Româ
nia, aflat la Ulan Bator spre a participa la cea de-a XXXI » șe
dință a Comitetului Executiv a) C.A.E.R., a fost primit de Jum- 
jaaghiin Țedenbal, prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Populare Mongole. Cu acest prilej 
au fost abordate probleme privind cooperarea economică și teh- 
nico-științifică româno-mongolă precum și schimburile comer
ciale dintre cele două țări.

întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.

• LA 6 OCTOMBRIE. Jum- 
jaaghiin Țedenbal, prim-secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Mongole, a primit în audi
ență pe Petre Niță, ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia la Ulan Bator, în legătură 
cu plecarea sa definitivă de la 
post.

de• DUPĂ două săptămini 
primăvară, in Brazilia a început 
o vară toridă care face, ca în 
fiecare an, victime, în primul 
rînd printre copii. La Sao Pau
lo, patru copii an încetat din 
viață din cauza deshidratării, 
iar alți o mie au fost Internați 
In spitale. La Rio de Janeiro an 
fost internați 126 de copil, din
tre care 25 sint In stare gravă.

• ÎN ÎNCHEIEREA vizitei 
în Italia, ministrul comerțului 
exterior al Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Cioară, a 
făcut iu 7 octombrie o vizită de 
curtoazie ministrului comerțu
lui exterior al Italiei, Giusto 
Tolloy. care se află în conva
lescență la Veneția. Cu acest 
prilej, Gheorghe Cioară a mul
țumit ministrului italian pentru 
ajutorul acordat de partea ita
liană în vederea bunei desfă
șurări a vizitei și i-a urat grab
nică însănătoșire.

La rîndul său, Giusto Tolloy 
a apreciat pozitiv rezultatele 
vizitei și și-a exprimat convin
gerea că 
dintre cele 
dezvolta și în viitor pe 
avantajului

relațiile economice 
două țări se vor 

baza
reciproc.

• TEATRUL de Comedie din 
București a prezentat în zilele

persoana pe care o așteptam ți anume prietenul Hofli a 
debarcat din Italia cu mașina, frînînd ireproșabil în fața 
hotelului „Moser" la ceasul fixat pentru rendez-vous, cu 
o săptămînă mal înainte prin telefon (cinai treizeci după 
amiază, mă așteptați la cafenea, eu claxonez de trei ori) 
ne îmbarcăm în sfirșit intr-o Simcă neagră cu acoperi
șul alb sau vice versa, nu mai știu, pentru că drumurile 
Europei uniformizaseră mașina de tot și ne îndreptăm cu 
120 pe oră către Spittai, acesta reprezentînd nu un calam
bur dubios, ci un oraș cu 50 000 de locuitori unde ființează 
cîteva luni pe an unul din cele mai nervoase teatre ale 
Austriei.

• DRUMUL cel mai scurt pînă la Spittai trece prin 
autostrada ce mărginește coasta de azur a Austriei adică 
Worter See. Acest lac îndeplinește vienezilor funcția 
mării. Străbătut de yole, înconjurat de munți minori, vile, 
hoteluri, cabane, restaurante, baruri, garaje, parasoluri 
și de un cazino vestit (cazinoul de la Welden) ai cărui 
crupieri au fost băgați cu toții la pușcărie — WOrter Sec 
s-a transformat intr-un ștrand infinit.

Nimerindu-se pe aici toți posesorii de automobile, mo
tociclete și camioane (și-s mulți, și-s multe ; drumul leagă 
Austria de Italia) se opresc, își scot costumul de baie din 
portbagaj șl se aruncă în apă, cu același firesc cu care 
odată la X kilometri frînează in fața stației E.S.S.O. sau 
Cal tex pentru alimentarea vehiculului ou benzină. Toată 
lumea se oprește pe malul lacului Cu plăcere. Cu volup
tate și ou tonic sentiment de culpabilitate. Pentru eă — 
spre deosebire de plăjile organizate unde nisipul e pe 
bani și soarele pe valută convertibilă, — aici natura nu 
costă nimic.

...Și oamenii fură valuri așa cum ar fura mere din po
mul de lingă gard.

• S-A INSERAT, munte, Dolomițil, frfnturfl de Alpi. 
Miroase a rășină, hanurile (Găsthoff) din piatră șl lemn 
par ivite din pămînt ca niște arbori destinați odihnei, fe
restrele aruncă aburii supei cu „leberknodel". Motoarele 
mașinilor sparg aceste locuri cu un urlet, într-o poiană. 
Așa este cam peste tot. Aceeași senzație de trecere prin- 
tr-o odihnă ne va deruta și mai la nord, la Baden sau 
Mayerling și la Salzburg, și la, firește la Innsbruk In 
Tirol și în celelalte Tirol-urî pentru că sînt mai multe, 
unul de sud, unul de apus... Ce este Austria 1 O pădure 
amenajată ? Privind-o din Cosmos și întrebînd cu dege
tul întins: — ce-i acolo ?, un ignorant lunar ar putea 
căpăta drept răspuns: o stațiune de odihnă numită 
Austria.

• TEATRUL de la Spittai este interesant din mai 
multe motive șl în primul rînd pentru că nu râvnește să 
fie „interesant". El nu țipă : cîntă. Nu scoate ochii: le a- 
rată ceva. Acest teatru și-a găsit adăpost în curtea caste
lului Porcia, alcătuire destul de veche bineînțeles și cu 
istorie impresionantă ca toate castelele europene unde, 
de la o vreme, se montează insistent spectacole peste 
vară pentru localnici și turiști. Trăim în secolul vacanțe
lor : odată cu luna iulie toată contemporaneitatea iese la 
aer, inclusiv arta. înființat acum cinci-șase ani, „En
semble Porcia" a dobîndit iute nu numai stima cunoscă
torilor de avangardă de pe continent, dar și a publicului. 
Fenomen destul de rar întîlnit la ora de față, deoarece 
după cum se știe cele două părți sint angajate într-un 
proces de divorț artistic foarte dramatic și cu scandaluri. 
De obicei pentru funcționarea unui asemenea teatru sînt 
necesare cîteva lucruri. Unele mai lesne de procurat. 
Altele mai greu.

Printre lucrurile mai lesne de procurat enumerăm :
1) Un castel (cine n-are un castel ? Cine n-are o ruină?)
2) Niște decoruri (astăzi — simplificate la maximum 

datorită economiei estetice care se armonizează cu econo
mia cealaltă. Sugerarea unui buduar al Cleopatrei pe 
scenă, costă cit un costum la două rînd ri).

3) Niște bani pentru actori (mai dă primăria o parte, 
mai merg băieții Ia risc...)

4) Niște actori pentru bani.
Printre lucrurile mai greu de procurat amintim :
1) Un director.
2) Un animator.
3) Un regizor.
Spre norocul... (aici îmi stăpînesc un calambur) ansam

blului Porcia persoanele sus-menționate au fost găsite. 
Ele se numesc Herbert Wochinz.

Wochinz, după cițiva ani de Paris, Saint-Germain — des 
— Preș, cafele la „Deux Magots", șuete-n noapte cq 
Jean Genet, Beckett și Ionesco s-a întors acasă aducînd 
cu el din străinătate o nevastă, un teanc de piese și un 
stil de regie.

O parte din aceste piese noi le-a impus, cam cu pumnii, 
la Viena într-o „pivniță" cu 200 locuri. Era tînăr.

Altă parte, adăogată unui repertoriu clasic pe oare el 
modern dar nu icnoclast — îl figurează din nou fără 
a-1 desfigura a fost ridicată pe scena din castel (Beckett 
alături de Shakespeare, Ionesco lîngă Moliere, Michel de 
Gheldere lîngă Lope de Vega șî Marivaux).

• CUM? Astăseară vedem „Climar" de Labiche. O come
die tipică pentru bulevardul secolului al 19-lea. O come
die „desăvârșită", tehnic, cu bărbat, nevastă, amanți, în
curcături, „mots d’auteurs" și alte proprietăți care, însce
nată ușurel, furnizează spectacolul — pentru — facilitarea 
siestei. La ridicarea cortinei (o bucată de pinză roșcată — 
a început să plouă — sîntem apărați de o prelată kaki — 
ce-i asta, sală de teatru sau camion de teatru ?). Observ că 
regizorul a montat un spectacol — pentru — îngreunarea 
siestei. Incinta castelului Renaissance — grațios ca o 
gavotă — găzduiește o muzică tăioasă. Personajele lui 
Labiche s-au transformat, prin apăsare pe o pedală 
anume, din „caraghioși" în caricaturi. Comedia a devenit 
satiră. Wochinz, acest dresor de amabile fiare sălbatice, 
cravașează din culise eroii silindu-i să-și exorciseze im
becilitatea și ipocrizia. Iată un Labiche dezagregat. Un 
Labiche atomic. Un foarte bun spectacol foarte rău.

AL. MIRODAN

• LA TOKIO și într-o serie 
de aîte orașe aie Japoniei, con
tinuă demonstrațiile cetățenilor 
coreeni în sprijinul prelungirii 
valabilității acordului cu privi
re la repatrierea lor în R.P.D. 
Coreeană. Astfel, la 6 octom
brie, aproximativ 500 de per
soane au defilat în fața reședin
ței primului ministru și a se
diului societății japoneze de 
Cruce Roșie, cerînd extinderea 
acordului și primirea cererilor 
lor de repatriere.

de 6 și 7 octombrie Ia Veneția, 
piesa „Troilus și Cressida". La 
primul spectacol an participat. 
Pe lîngă un public numeros, și 
autoritățile din Veneția, în frun
te eu primarul și prefectul, 
care au oferit o recepție în cin
stea artiștilor români.

Ambele spectacole s-au bucu
rat de un deosebit succes și o 
călduroasă primire din partea 
publicului Venetian, fapt oglin
dit și în presa locală.

în zilele de 8 și 9 octombrie, 
Teatrul de Comedie va prezen
ta, tot la Veneția, piesa „Capul 
de rățoi".

• REGELE Frederik al IX-lea 
al Danemarcei a înminat ieri 
profesorului de fizică nucleară 
Isidor Issac Rabi, de la Univer
sitatea Columbia din New York, 
medalia „Niels Bohr", care 
poartă numele marelui fizician 
danez.

Procesul

Debray
Tribunalul militar su

prem al Boliviei a confir
mat competența Consiliu
lui de război din Cămin 
de a judeca pe publicistul 
francez Regis Debray și pe 
ceilalți cinci coacuzați ca
re sînt invinuiți de a fi 
participat la mișcarea de 
partizani. Hotărirea nu a 
provocat nici o surpriză 
deoarece de la bun începui 
exista convingerea că tri
bunalul va respinge apelul 
avocatului Ciro Bustos ca
re a ridicat problema com
petentei Consiliului de răz
boi de a judeca delicte 
imputate unor civili. Agen
ția France Presse mențio
nează totuși un fapt sur
prinzător — hotărirea Tri
bunalului militar suprem a 
fost adoptată cu majorita
te de voturi și nu în una
nimitate.

Procesul de la Cămin 
urmează să fie reluat 
marți.
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