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La Găiești a început con
strucția unei uzine de piese 
de schimb și reparații de uti
laj chimic. Noua unitate va 
realiza piese pentru instalații 
ți utilaje complexe, piese de 
cazangerie, operații de plum
buite de cisterne, metalizări 
etc. necesare funcționării în 
bune condiții a combinatelor 
și întreprinderilor chimice din 
întreaga țară. în acest scop, 
uzina va fi prevăzută cu hale 
de turnătorie, forjă, cazange
rie, prelucrări la mașini-unel- 
te de diverse tipuri etc.

Pentru economicitatea con
strucției obiectivelor com
ponente ale uzinei s-a prevă
zut executarea halelor princi
pele din prefabricate de be
ton cu deschideri mari și un 
pronunțat caracter de adap
tabilitate la extinderea secții
lor de producție pentru ur
mătoarele etape de dezvol
tare.

Construirea acestei între
prinderi va contribui la eli
minarea importului unor în
semnate cantități de piese de 
schimb pentru instalațiile ți 
utilajele chimice.

tn orașul Codlea

d«
Adrian Păunetcu

Am întîlnit la Liceul nr. 8 din 
Arad o situație cel puțin ciuda
tă : la jumătatea primului tri
mestru de școală conducerea li
ceului nu avea încă certitudinea 
stabilității orarului; incertitudi
nile sînt alimentate și de ab
sența ultimei avizări, cea a sec
ției de învățămînt a Sfatului 
popular orășenesc. Departe de a 
fi o simplă formalitate această 
viză ar trebui să certifice că au 
fost respectate rigorile pedago
gice la întocmirea orarului, deci 
interesele elevilor, garanție sigu
ră a eficacității lui. Să fi pier
dut din vedere secția de învăță
mînt exercitarea acestei obligații 
elementare ? O asemenea expli
cație n-ar satisface pe nimeni, 
nici chiar pe cei în cauză. A- 
tunci ? Viza secției de învăță
mînt lipsește pentru că în acest 
liceu procesul de încadrare a ca
drelor didactice n-a fost încheiat 
nici pînă în prezent, situație 
care grevează nemijlocit asupra 
stabilității orarului. E străipă 
secția de învățămînt de nesfârși
tul șir de mutații din componen
ța corpului profesoral al aces
tui liceu ? Nicidecum, cu atât 
mai mult cu cît situația nu este 
nici măcar nouă, ea perpetuîn- 
du-se de cîțiva ani.

De fapt „focarul" principal, 
care generează fluctuațiile de 
profesori, îl formează 8 catedre 
blocate, ai căror titulari, deținînd 
în prezent alte funcții și avînd 
alte obligații, și le „păstrează" 
pentru orice eventualitate. Din
tre acestea, trei sînt catedre de 
matematică (ocupate, de drept, 
de un inspector din cadrul secției 
de învățămînt, de președintele 
consiliului orășenesc al organiza
ției pionierilor și de directorul 
adjunct al secției serale a liceu
lui), două catedre de limba ro
mână (una ocupată de un ins
pector și alta de directorul mu
zeului din localitate), o catedră 
de franceză (a cărei titulară este 
de fapt directoarea Școlii gene
rale nr. 8 !!) și altele. Ca să fim 
în spiritul legii trebuie să admi-

tern că nimeni nu poate cere 
unui cadru didactic, trecut poate 
temporar într-o altă funcție, să 
se descalifice profesional renun- 
țînd total la munca la cate
dră, la viața de școală. Este nu 
numai un drept dar și o obliga
ție morală de a-i sprijini să păs
treze contactul cu școala, cu 
atît mai mult cu cît și noile lor 
obligații sînt nemijlocit legate de 
problemele învățămîntului. Dar 
de ce. într-un oraș cu atît de nu
meroase școli generale, licee, li
cee de specialitate, profesionale 
— să se blocheze într-un singur 
liceu catedre atît de numeroase

L

fi de prim rang ca însemnătate ? 
ntrebarea următoare ar fi cine 

ține totuși orele ? Firește, orele se 
țin. Unele de suplinitori, altele, 
pentru că nu s-au găsit suplini
tori, sînt cumulate de profesorii 
din școală, ori din alte școli. 
Lăsînd la o parte faptul că su
plinitorii au venit mult mai tîr- 
ziu decît începerea cursurilor, că 
unii au plecat după cîteva zile 
pe motiv că și-au găsit posturi 
mai convenabile, și în locul lor 
au venit alții, că deciziile de nu
mire le-au primit în a doua par
te a lunii octombrie, trebuie spus 
totuși că numărul mare de su
plinitori, cumularzi etc., deci de 
profesori care nu au munca de 
bază în școală, are consecințe se
rioase, mergînd de la diminua
rea răspunderii acestora față de 
obligațiile ce le revin în proce-

sul instructiv-educativ și pînă la 
calitatea lecțiilor, la perturbările 
pe care le produc elevilor în pro
cesul de asimilare a cunoștințe
lor care le parvin prin metode 
diferite de Ia profesor la profe
sor. O mostră, poate dintre cele 
mai puțin grave : deși în școa
lă nu există o catedră comple
tă de muzică, orele respective 
sînt împărțite între doi profe
sori, care, evident, nu au în a- 
ceastă situație munca de bază în 
școală. Rezultatul: de corul șco
lii se ocupă un profesor de... is
torie, nimeni nu-și asumă obli
gația să creeze o formație or
chestrală, deși sînt elevi talentați.

Așa cum arătam mai sus, la 
catedra de franceză este titulară 
directoarea Școlii generale hr. 8. 
Obligațiile pe care le are în con
ducerea acestei unități nu-i per
mit să predea nici măcar o oră 
la catedra pe care o deține. Și, 
n-ar fi exclus ca în funcția de 
directoare de școală să rămînă 
pînă la pensionare, ceea ce pre
supune un număr încă aprecia
bil de ani. In toată această pe
rioadă va rămîne titulara unei ca
tedre la care, de fapt, se vor 
perinda în fiecare an alți profe
sori ? Pentru că suplinitorii vin 
și pleacă în funcție de rapidita
tea cu care li se rezolvă propri
ile probleme. Sistemul actual al 
„păstrării" catedrelor fără o mo
tivație foarte întemeiată și fără o 
limită de timp afectează într-o 
măsură apreciabilă buna pregăti
re a elevilor. De fapt, în școală, 
din cauza nehotărîrii unui ase
menea titular asupra unei cate
dre de română (care nu știe pînă 
acum dacă își va păstra postul 
de inspector ori va trece la ca
tedră) după cum dacă va reveni 
în școală va trebui să plece cel 
care suplinește orele sale, deci o 
nouă mutare, nu se poate încă 
definitiva orarul. Sursa acestui 
neajuns se află în sistemul de 
numiri, mutări, transferări, prac-

MARIETA VIDRAȘCU
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ANTETUL
91CĂRȚII DE VIZITĂ"
a clădirilor
publice

In dicționarul limbii ro
mâne contemporane holul 
este definit o „încăpere cen
trală intr-un edificiu public, 
în jurul căreia sînt grupate 
celelalte încăperi sau birouri". 
Toate instituțiile publice au 
holuri „încăperi centrale", ce 
constituie prologul contactu
lui cetățeanului cu activitatea 
ce se desfășoară acolo, ante
tul „cărții de vizită" a insti
tuției respective. Nu este 
deci exagerat dacă spunem 
că primul „bine ați venit" în
tr-o instituție îl exprimă — 
în felul său, firește — holul, 
după cum prima urare de 
„călătorie plăcută" în gară 
sau autogară ne-o fac „holul" 
gării, sala de așteptare iar la 
teatru sau cinematograf pri
mul îndemn de „vizionare 
plăcută" tot holul ni-1 spune.

Prin sălile cinematografelor 
trece anual aproape tot atîta 
public cît prin tribunele ma
rilor stadioane. Dacă stadioa
nele își permit să nu aibă 
preocupare pentru estetica 
prologului în întâlnirea cu 
fotbalul — poate și pentru 
că nu au „o încăpere cen
trală într-un edificiu public"

— cinematografele încearcă 
mai mult sau mai puțin să o- 
fere privirilor, în holul de aș
teptare surîsul imortalizat pe 
hîrtie fotografică al actorilor 
de cinema. Rarele excepții, 
cîteva expoziții (de altfel reu
șite) în holul cinematografu
lui „Luceafărul" sau cîteva 
elemente decorativ — publi
citare cu prilejul unor pre
miere românești la cinemato
grafele „Republica" și „Pa
tria" nu au reușit să schimbe 
impresia de sărăcie a concep
ției despre holul unei săli de 
proiecție. Este evident că lu
mea filmului, atît de diversă 
și bogată, oferă teme inepui
zabile pentru o decorație de 
gust, cu virtuți informative 
și culturalizatoare. Poate că 
și studiourile cinematografice 
ar putea să-și aducă o contri
buție în această direcție. Prin 
patronarea de către studioul 
„București" a uneia din sălile 
centrale de premiere, de 
„Animafilm" a cinematogra
fului „Doina" profilat pe 
spectacole pentru copii și de 
către „Studioul Al. Sahia" a 
cinematografului „Timpuri 
noi" specializat în proiecția

documentarelor sau chiar de 
către cinematecă a cinemato
grafului „Central" (pentru 
filme de artă) ar realiza cu un 
minim de efort din partea 
scenografilor acestor instituții 
o carte de vizită cu totul 
nouă și de bun gust a holuri
lor.

în afara Teatrului de Co
medie devenit proverbial prin 
exigența și gustul cu care pro
movează o cultură a holului 
(zilele acestea adăpostește o 
expoziție de grafică) puține 
sînt sălile Thaliei care își în
scriu ca preocupare artistică 
„punerea în pagină" a aces
tor adevărate file — pereții 
sălilor — în care publicul își 
petrece timpul din antract. 
Teatrul de operetă are un hol 
mic, este adevărat, nu poate 
etala o expoziție ca cea de la 
Teatrul de Comedie, dar di
mensiunea liliputană nu-i 
scuză pereții goi. Ne gîndim 
că holul unui teatru ar putea, 
după caz, să devină un mu
zeu al propriei activități și 
tradiții artistice. Aniversările

ATANASIE TOMA
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Asemănarea Dobrogei cu o ureche ome
nească cu relifuri frămîntate al cărei lob ca
tifelat și mișcător înseamnă Delta dintotdea- 
una plecată în audiție spre mare, mi-a su- 
gerat-o un zbor cu un avion utilitar. Pri
veam de sus Valea Carasu și desprindeam 
dintre reliefuri niște linii drepte și albe pe 
care se mișcau ca furnicile într-un du-te 
vino oamenii. Zburam deasupra uneia din
tre magistralele sistemului de irigații Ca
rasu.

★
Dobrogea, șoseaua Constanța — Cernavo

dă, kilometrul 32.
Soarele cît o roată a norocului sprijinit în 

osie își trimitea lumina către prima oră a 
dimineții. Agregate puternice : excavatoare, 
macarale, buldozere își începeau gimnastica 
de înviorare. Oamenii coborau din „munții" 
ridicați cu mîinile lor.

Rezemat de aripa unui I.M.S., maistrul 
Gheorghe Popescu aprecia, comparînd cu 
planurile, cantitatea și calitatea lucrării. Șe
fii de echipă notau mental sarcinile pe ziua 
care începuse. Cîmpia plesnise sub insisten
țele organizate ale oamenilor și, lacomă, pri
mea în pîntece conducta din fier.

Om cu experiența șantierelor (Superfos- 
fațl Năvodari, Celuloză Palas, Danubiana 
București...) maistrul are clarviziunea eta
pelor și carnetul său de lucru se umple zil
nic cu cifre, nume de oameni, denumiri de 
materiale, dintre care cu amabilitate ne-a 
pus la dispoziție cîteva, nu, însă, înainte de 
a mai privi încă o dată soarele care începea 
să încingă.

„Conducta pe care o vedeți în imagine are 
un diametru impresionant, 1900 mm, adînci- 
mea șanțurilor coboară sub 2,50 m, pămîntul 
se sapă relativ ușor în funcție de compoziția 
șl alcătuirea straturilor adînci.

Parte a sistemului de irigații de mare an-

V

vergură, Valea Carasu, lucrarea de la km 32. 
punct în care va funcționa o stație de pom
pare cu un debit de 30 m’ pe secundă, con
ducta de refulare pe care o construim noi va 
ridica apa la cota 46 m cu direcția spre un 
punct bine stabilit, de la care prin canale de 
irigații apa va uda și hrăni ogoarele a 4 coo
perative agricole: Castelu, M. Kogălniceanu, 
Dorobanțu și Nisipari.

Termenul de dare în funcțiune a fost sta
bilit inițial la sfîrșitul anului 1968".

Pauza care a intervenit în spusele maistru
lui o punem în legătură cu consultarea unor 
notații pe un grafic. „Rezultatele obținute 
pînă la zi, precum și cunoașterea precisă a 
ceea ce mai avem de făcut duce la o scur
tare cu aproximativ trei trimestre".

★
Apă vie, oamenii Dobrogei își udă rădăci

nile și rădăcinile sorb această apă vie, se 
adîncesc în pămîntul Dobrogei și-l țin pe 
loc, îl apără de vînturi și de arșiță și-1 fac 
să rodească cum niciodată n-a rodit și din 
rodul strîns an cu an, se-mplinesc visele, se 
înalță case, se luminează fețe.

Muncesc aici în cîmpie tineri cu biografii 
asemănătoare, tineri cu virtuți definitive. 
Nicolae Șerban, Ion Șerban, Traian Popa, 
Gheorghe Strîmbeanu sudori și montori, a- 
plecați cîte 10 ore din zi pe curbura încinsă 
a tuburilor de fier săvîrșesc minunea. Apat 
vie poate trece.

Terentie Pricop, lipovean, a venit dintre 
apele și trestiile Deltei, cu alți 27 de însufle
țiți. ,

Despre lipoveni se spune în toată Țara 
Românească că sînt de o cinste și o hărnicie 
rar întîlnită. Dintre ei, Dumitru Șerban și 
Vasile Erofei, un cuplu al efortului.

Foto-reportaj de
ION CUCU

✓

în orașul Codlea a înce
put construcția unui grup 
școlar profesional. Noul com
plex va cuprinde un cămin 
cu 300 de locuri, o cantină 
modernă, 8 săli de clasă, a- 
teliere. Aici, viitorii chimiști 
își vor însuși tainele fabrică
rii ooloranților.

UTILAJE 
MODERNE

La Combinatul siderurgic 
Hunedoara a început con
strucția unei forje noi, moder
ne, cu o capacitate de prelu
crare de 150 vagoane piese 
finite pe an. Ea este destinată 
executării și recondiționării 
pieselor și utilajelor de 
schimb necesare furnalelor, 
oțelăriilor și laminoarelor. 
Noua secție industrială va 
fi echipată cu mașini de 
înaltă tehnicitate.

(Agerpres)

Cercetătorul Istoriei noas
tre literare va remarca, pri
vind epocile ei, un ce co
mun, nedesmlnțlt în nld un 
deceniu : literatura română 
e jalonată de cenacluri. O 
tendință firească într-o cul
tură tînără, cum e cultura 
noastră, o tendință care 
pedepsește în eternitate tă
cerile șl îngenuncherile 
poeților.

Mulți dintre reprezentan
ții marii noastre literaturi 
și-au legat, după cum este 
cunoscut, numele de socie
tatea literară, cenaclu în 
fapt, „Junimea" condusă 
de Titu Maiorescu. îmi pare 
poate de aceea semnificativ 
faptul că studențimea bucu- 
reșteană a format un ce
naclu numit, simbolic, de 
asemenea „Junimea". Du
minică de duminică, în 
amfiteatrul Odobescu de 
la Facultatea de limbă 
și literatură română din 
București, orele 10 dimi
neața găsesc o mare mul
țime de adevărați și posibili 
literați în bănci, așteptînd 
lecturile, discuțiile, fierbe
rea.

Unii consideră că după 
o anumită vîrstă literară 
viata în cenaclu ar fi nein
teresantă. Pentru tempera
mentele liniștite, pentru cei 
dedicați singurătății, firește 
că acesta e un gînd bun. 
Dar sînt șl ceilalți oameni, 
„bolnavi" de ideea confrun
tării, cei care așteaptă ca pe 
o hotărâre pulsul satisfăcut 
sau dezacordul gălăgios al 
generației. Aceștia înteme
iază cenacluri, declanșează 
mișcări literare, aceștia 
creează atmosfera unor apa
riții fulminante, încărcate 
de magnetism. Mă înscriu 
printre aceștia și justifica
rea gestului meu este mai 
mare decît cuvintele ce-1 
pot numi. De ce cred, în 
definitiv, atît de mult în 
ideea de cenaclu, în viața 
lui furtunoasă ?

De șapte ani încoace, de 
cînd generația mea, resim-

Turcia, vă 
bune urări

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii _

•
 transmit, Excelență, cordiale felicitări' și cele mai uuuc uiau 

pentru fericirea și sănătatea dv. personală, pentru prosperi
tatea poporului turc prieten, pentru dezvoltarea fructuoasă a 
relațiilor dintre țările și popoarele noastre.

CHIVU STOICA

•
 Președintele Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale

★

Domnului SULEYMAN DEMIREL 
Primul ministru al Republicii Turcia

Ankara

Cu ocazia zilei naționale a Republicii Turcia, vă adresez, 
Excelență, felicitări călduroase și urări cordiale pentru feri
cirea dv. personală și prosperitatea poporului turc, pentru 

a relațiilor prietenești și a colaborării 
în folosul popoarelor român și turc și•

 area uv. pvrsuuaici 
dezvoltarea continuă 
dintre țările noastre 

a al păcii în lume.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Foile cu portative așteap
tă începutul zilei într-o tă
cere încordată ; clapele albe 
și negre așteaptă începutul 
zilei într-o nemișcare plină 
de tensiune. Căci în casa a- 
ceasta noaptea n-a fost — și 
nu-1 aproape niciodată — 
acea cortină — baraj în 
stare să separe tranșant și 
complet fluxul creației Ieri 
de fluxul creației Azi. Iar 
lucrurile (caietele de note,

înainte, la capătul unui e- 
fort îndelungat, adesea chi
nuitor prin încetineala înain
tării. Așa încît emoția de a 
fi ajuns la capătul acestui 
drum, putînd cuprinde sub 
simțuri, în sfîrșit, ansamblul 
construcției sonore, era sem
nul dominant al climatului 
său sufletesc. O bucurie in
tensă ca o iradiere. „Capă
tul" drumului nu e bine 
spus : De fapt compozitorul

adus muncii creatoare ce 
strînge într-un consens una
nim organizat energii diver
se și dăruiește apoi omului, 
iubitei lui, puilor lui, cadrul 
atît de tandru și de colorat 
al vieții, imagine simbolică, 
totodată solemnă și fami
liară, a patriei, — „Casa", 
deci, cere o culoare orches
trală foarte viguroasă, foar
te luminoasă, prin aceasta 
neexcluzînd lirismul.

tăți de structură. Dar, tot în 
aceeași zi de lucru la porta
tiv și la pian, din întreaga 
„suprafață" a cantatei au în
ceput să se ivească, aseme
nea unor muchii de stînci 
izolate dintr-un vast masiv 
în ceață, ici colo detalii dis
parate, brusc vizibile, un nu
măr redus de măsuri, însă 
părți concrete ale întregului 
viitor. Or, ceea ce e mai di
ficil de înregistrat cu auzul

....... .. ...—S 
articol de M. Breazu în ul
timul număr din Contempo
ranul ridica o problemă la 
care compozitorul meditase 
de mai multe ori, acum însă 
cu sentimentul descoperirii 
unor adevăruri. Apoi, cîteva 
pasaje dintr-o carte a lui 
Sorin Stati : „Teorie și me
todă în sintaxă". Poate pă
rea bizară această alegere 
dacă te oprești în marginea 
titlului: un compozitor in

ȘTEFAN MANGOIANU
planul) au ajuns, printr-o 
îndelungată, austeră și mis
terioasă contopire cu traiul 
compozitorului, să împrumute 
parcă ceva din febrilitatea 
interioară a existenței lui.

în ziua 25 octombrie Ște
fan Mangoianu avea de fi
nisat ultimele douăzeci de 
măsuri ale Cantatei „Casa". 
Lucrarea, de proporții, fu
sese încheiată în liniile el 
mari de abia cu două zile

străbătuse numai o etapă, a- 
cum începea munca de or
chestrație. Ca Intențiile lu
crării să se realizeze inte
gral, haina instrumentală 
trebuie să fie croită unicat, 
„pe măsură" ; în sensul că 
substanța acestei cantate, 
conținutul ei respinge pre
luarea formulelor gata veri
ficate, cele mai multe desi
gur excelente, dar improprii 
aici. „Casa", elogiu muzical

în bilanțul zilei de 25 oc
tombrie compozitorul Ștefan 
Mangoianu notează ca punct 
principal revelarea acestei 
necesități. Ideea unei lumi
nozități intense, de sclipire 
vie, sticloasă chiar, în or
chestrație, idee oarecum în 
afara materiei sonore, iată 
desigur un exemplu de gîn- 
dire muzicală abstractă, că
tre care pe Mangoianu îl 
conduc anumite partlculari-

interior este tocmai întinde
rea, conturarea întregului 
sistem de imagini sonore. 
Iată ce înseamnă — cel pu
țin pentru Mangoianu — a 
compune. în aceeași zi și-a 
notat o formație de orches
tră. Nici aci n-a putut pre
lua o formație deja statuată, 
ci a adaptat una la nevoile 
lucrării.
Lecturile după-amiezei : 

„Structură și semnificație",

teresat de lingvistică ? De 
fapt, însă, în ultimii ani, 
munca lui Mangoianu în ma
terie de muzică se desfă
șoară paralel cu munca de 
autoedificare a propriilor 
tendințe și nevoi exprimate 
de el prin muzică. Cu alți 
termeni, compozitorul își

ȘTEFAN IUREȘ 
(Continuare în pag. a lll-a) —__ J
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„IARNA
lecturii acestei 

întărit convinge
Reluarea 

cărți mi-a _
rea că actualitatea ei nu 
poate fi contestată, că actual 
rămîne tot ceea ce încă nu 
a fost lămurit — din diverse 
și, uneori, neînțelese motive 
— și că misiunea majoră a 
povestitorului rămîne aceea 
de a actualiza neliniștile peste 
care, conștienți sau inconști
enți, am trecut cam prea 
repede. Mobilurile și criteriile 
în baza cărora se operează 
această actualizare se nasc în 
om și pier odată cu omul, 
bineînțeles atunci cînd prin 
om înțelegem o epocă, și 
oamenii, epocile, riscă să râ
njind tulburi în zonele lot 
marginale chiar și atunci, de 
pildă, cînd n-au lămurit sau 
nici măcar n-au încercat să 
lămurească — premeditat sau 
nepremeditat — drama regi
mentului 14. A explica o ast
fel de dramă, a o fixa în cu
vinte nu înseamnă neapărat 
a căi a un remediu (acuitățile 
memoriei comune sînt inco- 
rectabile). Dimpotrivă, în
seamnă a sfida remediile ilu
zorii dezvăluind în schimb 
elementele orchestrației prin 
care drama persistă cel puțin 
într-o singură memorie. Și 
memoria aceasta poate fi și a 
locului, nu numai a povesti
torului, și locul acela îl poate 
chema atît de imperios pe 
povestitor încât îl poate obliga 
să sară din convoiul prelung 
de cisterne, acolo, pe cîmpul 
acela pe care pașii pelerinilor 
întru memoria regimentului 
14 se întîlneau cu benzina 
albastră căzută din cer, în 
spațiul acela în care atunci 
scrîșnise o osie a lumii.

Din punctul acesta de ve
dere. cartea lui Ștefan Bănu-

lescu este fundamentală și în
drăznesc să spun că mirajul 
ei nu a fascinat în măsura 
în care mă așteptam, numai 
și numai datorită faptului că 
instrumentele care au țintit-o, 
încercînd să-i surprindă con
turul de noblețe și s-o disece, 
nu au fost adecvate, nu au 
fost reglate. (Orice s-ar spune, 
problemele criticii literare sînt 
cele de optică, în sensul ei 
clasic, adică de reglaj în pro
funzime, și mai puțin cele de 
unghi, piezișe.) Ceea ce ne 
interesează însă, în ultimă in
stanță, este consecința prac
tică a apariției unei astfel de 
cărți în literatura noastră.

Ștefan Bănulescu reabili
tează în primul rînd noțiu
nea de nuvelă. Dimensiunea 
nuvelei, așa cum o concepe 
acest scriitor, nu poate fi cir
cumscrisă de o definiție, ari
cit de perfectă ar fi aceasta, 
ea rezidă, înainte de toate, în 
axiomele pe care le putem 
deduce din complexul de fapte 
care ne este prezentat. Iluzia 
că axiomele nu pot fi deduse 
în sistem aparține logicii, nu 
literaturii, și a recunoaște acest 
adevăr înseamnă a crede în 
puterea de convingere și in
fluențare a literaturii, în ca
pacitatea ei de a introduce 
ordine și limpezime în desti
nul spiritual al oamenilor. 
Acesta este, de fapt, și pri
mul însemn de noblețe al 
literaturii de calitate care se 
afirmă nu numai prin intenții 
frumoase, ci și prin știința 
de a propulsa aceste intenții 
prin formule curate, de o cla
ritate indubitabilă. „Satul de 
lut" sau „Vară și viscol", ire
mediabil, devin nuvele, sub
stanța lor refuză cu îndărăt
nicie să umple alte tipare și
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Pe baza organizării științifice
a producției mi muncii

RITM ACCELERAT
PRODUCTIVITĂȚII
Fără îndoială că obținerea 

de către Combinatul de za
hăr și ulei ,,Oltenia" din Po- 
dari-Craiova a distincției 
de întreprindere fruntașă pe 
ramură în întrecerea socia
listă pe anul 1966, recomandă 
de la început munca colec
tivului său. Căci, pentru a 
se ajunge la un asemenea re
zultat a fost necesar ca de 
la muncitor și pînă la direc
tor, din prima și pînă la ul
tima zi a anului, efortul tu
turor să se îmbine într-un 
șuvoi unic capabil să dina
mizeze continuu producția 
în vederea obținerii unei efi
ciente economice sporite. 
Caracteristic oamenilor com
binatului este seriozitatea cu 
care sînt privite sarcinile ce 
le revin, înțelegerea necesi
tății trecerii în paralel cu 
dezvoltarea din punct de ve
dere cantitativ al producției 
la o etapă nouă calitativ su
perioară a întregii activități. 
Concluzia se impune firesc 
și dacă urmărim modul de

aspirații. Istoria lite- 
exclude cazurile în 
anumit prozator iz- 
să realizeze aspira-

nostalgii, 
însăși na- 
o zonă a 
de unici-

-

Noi mărturii

și cumpă-

șidar

I. MARCOVICIdin
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Interviu cu tov. MIRCEA POPOVICI, președintele Casei de 
economii și consemnațiuni, a Republicii Socialiste România.

BĂRBAȚILOR"
Mihai Pelin

refuză fără să-și sacrifice ori
zonturile.

Cum se realizează această 
convergență a faptelor narate 
cu formula care le vehicu
lează ? (Autorul acestor rîn- 
duri nu caută să disimuleze 
faptul că încercînd să desci
freze intimitățile paginilor la 
care se referă, învață.) In pri
mul rînd printr-o reducție 
dirijată a spațiului. Viața 
care pulsează dincolo de limi
tele între care se înscrie acțiu
nea își anunță existența apro
ape telegrafic. Există undeva 
Foggia, un loc din care deco
lează avioane propulsate cu 
benzină albastră care, aban
donată pe drum, devine a- 
proape insesizabil simbolul 
tuturor abandonurilor pe care 
le impune un război. Există 
undeva Tulcea, locul în care 
Condrat și Fenia și-ar putea 
înmormînta copilul, dar dru
mul pînă la Tulcea pare a fi 
iluzoriu, localitatea aflîndu-se 
dincolo de marginile apelor 
între care oamenii Deltei se 
încăpățînează să reziste. Exi
sta undeva „o gară, în apro
piere de front, lingă un pod 
rupt, unde se făcuse trans- 
bardarea soldaților din regi
mentul 14“, dar gara aceea, 
podul acela rupt nu le poate 
oferi neliniștiților un punct 
de plecare. Punctul din care 
ei se încăpățînează să înoade 
firele rupte ale unor destine 
rămîne acela din care și-a 
■ecrutat regimentul 14 materia
lul uman. Drama regimentu
lui 14 începe acolo, în Pra
hova, în satul F., și tot acolo 
atinge paroxismul. Lumea de 
dincolo de orizonturi trans-

pare tulbure, asemeni pești
lor tăcufi dintr-un acvariu, și 
ea nu poate fi privită altfel 
decît prin optica protagoniș
tilor reîntorși sau încă nereîn- 
torși în spațiul rosturilor lor 
fundamentale. Or, reducția 
aceasta a spațiului, moi bine 
zis condensarea aceasta a spa
țiului, explică și acuitatea 
vibrației acestor nuvele. Tot 
în această operație rezidă și 
posibilitatea — rară — a po
vestitorului de a construi sau 
evoca o lume care să nu fie 
unilaterală, un univers care 
să ne izbească toate simțurile 
în același timp, un spațiu 
imperios.

Generozitatea infinită care 
cutreieră paginile „Iernii băr
baților" nu este decît o altă 
punte pe care se întîlnesc cele 
șase nuvele. Este vorba însă 
de o generozitate a subtextu- 
lui, de un sentiment liminar. 
Ea își pune amprenta și pe 
caracteristicile limbajului uti
lizat de Ștefan Bănulescu, 
determină forța lui, pentru că 
precizia limbajului nu rezidă 
în altceva decît în capacita
tea de a transmite nealterată 
o realitate, deci în echitatea 
lui generică. Desigur, nu puține 
au fost intervențiile din presa 
literară care au remarcat den
sitatea acestui limbaj și, în 
același timp, dezinvoltura cu 
care este debitat. Dar s-a 
pierdut din vedere faptul că 
ceea 'ce numim îndeobște 
condiția scriitorului presupu
ne, în plus, și o anumită rezis
tență la o dezamăgire diurnă 
al cărei remediu nu stă nici 
în virtuozitatea și nici în abi
litatea uneltelor. Dezamăgi
rea aceasta provine, cred eu, 
din faptul că raportul dintre 
realitate și prozator nu este

și nu va fi niciodată competi
tiv decît într-un sens superior 
celui enunțat cu destulă em
fază de către Maillol care se 
refera la sculptură („Sd lucrez 
ca și cum n-ar exista nimic. 
Sînt primul om care sculp
tează".). Capabil să recreeze 
lumea chiar și după un cata
clism, scriitorul devine nepu
tincios, cînd cataclismul aceste 
este și al memoriei. Or, îs 
cazul regimentului 14 (atît de 
apropiat îmi este acest regi
ment) cataclismul este și al 
memoriei și poate că „Satul 
de lut" este nuvela în care 
Ștefan Bănulescu, împingînd 
cuvintele aproape dincolo de 
limita utilității lor, spre o 
himeră, dezvăluie adevărata 
plenitudine a mijloacelor sale 
artistice.

Plecînd de la limbaj, unii 
sînt tentați să apropie „Iarna 
bărbaților" de Sadoveanu, iar 
alții, plecînd de la textura u- 
nor nuvele, încearcă să-l apro
pie pe Ștefan Bănulescu de 
Marin Preda. Ambele puncte 
de vedere mi se par hazar
date poate numai pentru mo
tivul că tin context de scri
itori de prim rang este un con
text de 
rară nu 
care un 
butește 
țiile secrete ale unui alt pro
zator, tot atît de înzestrat, 
fără să renunțe la propriile 
aspirații și, uneori, 
Interferențele, prin 
tura lor, presupun 
nimănui, un spațiu 
tate. Dar aceasta este o pro
blemă de completitudine a 
literaturii în genere.

— Sîntețl, așa cum institu
ția vă recomandă, oamenii 
cei mai economi ?

— Instituția da, despre 
salariații C.E.C.-ului chiar, 
pentru toți nu garantez...

— Vă rog să-ml dați defi
niția economiei.

— Economia este antoni
mul risipei. Economia, mai 
binezis cumpătarea, este o 
problemă de etică. Făcînd o 
digresiune, Dante, în „Divina 
comedie", vorbește de cele 
patru virtuți cardinale prin
tre care enumeră ' “
tarea...

— Sîntețl foarte 
adică tot ceea 
credințează se 
tact.

— Economi, 
zgîrciți. Fiindcă nu 
că „păstrăm" dar ■ 
din cecuri sporesc, 
form dobînzilor stabilite.

depunători la CEC 
anul acesta ?
30 septembrie a.c., 
libretelor de econo

— Ciți 
aveți în

— La 
numărul 
mii emise populației s-a ri
dicat la 5 milioane. Adică, 
din patru locuitori, unul este 
purtător de libret CEC. 
1960 — raportul era 1 la 
Acum în București un 
net de CEC revine la 2 lo
cuitori. Unitățile CEC

țară, efectuează zilnio ope
rațiuni pe librete de econo
mii și de conturile curente 
personale pentru 73 290 de 
persoane. Pentru o mai bună 
deservire, la toate unitățile 
CEC regionale au fost in
troduse telex-uri, care oferă 
confirmarea în cinci minu
te.

— Am dori să cunoaștem 
ctți posesori de librete CEC 
pentru mașină sînt în pre- 
zen ?

— Sînt foarte mulți ! Cifra 
nu v-o pot da pentru că 
CEC-ul este și o instituție 
care păstrează secretul ope
rațiunilor. Spre exemplu, 
numai în acest an s-au acor
dat 864 de cîștiguri în auto
turisme Ia tragerea la sorți 
a libretelor.

— Cînd are loc tradițio
nala SAPTAMlNA A ECO
NOMIEI ?

— Intre 24—30 noiembrie. 
De altfel, omul gospodar e- 
conomisește tot timpul anu
lui. Noi, conform tradiției, 
organizăm această săptămî- 
nă pentru a marca, la sate 
și orașe, o serie de manifes
tări — cultural-artistice, 
simpozioane, conferințe, con
sacrate economiei.

arheologice
Cu ocazia săpăturilor efec

tuate recent de către Mu
zeul regional, la Gorenl, în 
raionul Reghin s-a descope
rit o așezare din neoliticul 
tîrziu, perioadă de tranziție 
la epoca bronzului. Au fost 
scoase la suprafață unelte, 
fragmente de vase, obiecte 
de cult. La Dedrad, în punc
tul numit de localnici Cetate, 
s-au deschis cîteva secțiuni 
descoperindu-se porțiunile 
unei vechi cetăți de pămînt. 
în piscul dealului a fost scos 
la iveală un bordei și cera
mică din secolele IX și X. 
Săpăturile arheologice care 
vor fi reluate în anul viitor 
atestă continuitatea elemen
tului daco-roman între se
colele IV-X cît șl conviețui
rea băștinașilor cu popoare
le migratoare. Așezarea de 
tip Sîntana de Mureș de la 
Goreni din secolul IV e.n. 
confirmă relațiile 
manilor cu goții.
fortificată de la 
este foarte importantă întru
cît alături de descoperirile 
efectuate la Moreși aduce e- 
lemente noi pentru cunoaș
terea obștilor sătești din se
colele IX, X, a vieții popu
lației române de pe terito
riul regiunii în acea perioa
dă.

Ipe urmele
MATERIALELOR

fluviu de coastă în 
Liban — Servește la 
încălzire (nu Ia vo
lei). 6) Net... la 
trîntă ! — Bazin cu 
apă (impropiu pen
tru un meci de po
lo) — Dispută (ne
sportivă) (olt.). 7)
Țintă clasică nere
comandată la tir) 
(pl.) — Numeral... 
la Tunari. 8) Pronu- 

tenis — A 
rezervele 

echipei). 9) 
(nu la no- 

— Grămadă 
(nu Ia 

- Repetarea 
i (nu la

dragul aplauzelor 
(nu pe teren) — 
îndemn foarte popu
lar la ioc frumos 
(nu din tribune). 2) 
Făcut „groghi" (nu 
la box) — Zero la 
zero în final (nu în 
competiție). 3) Bă
tuți în crampoane 
(nici la fotbal, nici 
la alpinism) — In
terjecția... amatoru
lui. 4) Cesiu — In 
încăpere I — Fentat 
(nu la fotbal). Mie

ORIZONTAL. 1) 
Cursă (nu de aler
gări) — Greutate 
(nu pentru aruncat). 
2). Expus (nu la lup
te) — Plasă (nu la 
volei). 3) într-o lup
tă inegală cu repre
zentativa Angliei, au 
cîștigat în prima 
repriză dar au fost 
înfrtntl în final (nu 
la fotbal) (sing.) — 
Notă... din miută — 
Avantaj (nu la te
nis). 6) Tenis de 
masă și pingpong — 
Pas (nu la fotbal). 
5) Aleargă prin te
ren accidentat (nu 
la cros) — Ca un 
arc (nu la tir) (fem.). 
Scoate capul... 
pitici (inf.) — 
cunoscut! cei 
Brazilia, Argentina, 
Uruguay etc. (deși 
nu sînt fotbaliști). 
7) Dur (fără faulta
re) — Negație... la 
mănuși — Conjunc
ție... din pase. 
Cupă (nu e bună 
trofeu sportiv) 
Zvîntat (dar nu 
bătaie). 9) Stăvilește 
înaintarea (nu însă 
la fotbal) — Mișcare 
musculară (dar 
șl sportivă).
Fente...

tau la fotbal) (mase.) 
— Invitație... la oi
nă. 11) La un pas 
de aut (nu pe tere
nul 
Conducătorul 
anumite echipe 
juniori 
specializați în a 
nimeri poarta 
la fotbal). 12) 
rătoare (nu la 
nism).

VERTICAL, 
imprimînd 

efecte de

de fotbal) — 
unei 

cu 
proverbial 

nu 
(nu 

Căță- 
alpl-

me... la 1 
pregăti 
(nu ale 
A lovi 
pice) - 
spontană 
rugbi) — 
aruncării 
baschet) — Provin 
c.'in greșeli 
(nu în sport) — 
lergător... la mara
ton — Întrebare... 
în întrecere. 11) Po
rumb se întrece... în 
inele (totuși nici la 
atletism. nici la 
gimnastică) — Can
tonament de sezon 
(nu pentru sportivi). 
12) Grămadă orga
nizată (nu la rugbi) 
— Schimb ce se 
predă din mînă în 
mină la patru in
tervale (nu la șta
fetă!.

FI-.*

V-AM ÎNTREBAT 
ȘI VĂ MULȚU
MIM PENTRU 

RĂSPUNS

ceea ce era prevăzut 
se realizeze și ceea ce 

Mă voi opri

E VINOVAT SAU 
NU PĂUN ACA

RUL?

P U B L I

TELE SI

GH. GHIDRIGAN

muncii cu atribuții 
și exclusive acestei 
se impune cu ne-

desfășurare a acțiunii de or
ganizare științifică a produc
ției și a muncii în cadrul în
treprinderii.

începută la sfîrșitul primei 
decade a lunii martie, prin 
constituirea colectivului cen
tral de analiză pe combinat 
și a colectivelor de lucru, 
alcătuite din cei mai bine 
pregătiți ingineri, șefi de 
servicii, maiștri și tehnici
eni, acțiunea de analiză pro- 
priu-zisă a durat pînă la 20 
iulie, dată care marchează 
sfîrșitul primei etape — 
aceea a studierii aprofun
date a problemelor princi
pale ale organizării științi
fice a producției și a muncii 
și a stabilirii eficientei eco
nomice a măsurilor propuse. 
Pînă la sfîrșitul anului s-a 
preconizat să fie aplicate în 
total un număr de 13 mă
suri. eșalonate în cele două 
trimestre, a căror eficientă 
a redăm în tabelul de mai 
jos.

Denu
mirea 
produ
sului

Producție globală Economii 
la p.c. 
mii lei

Econo
mii pes
te plan 
la p.c 
mii lei

Beneficii 
mii leicanti

tate în 
tone

valoa
re în 

mii lei

Zahăr 817 2 405 2 353 X X
Ulei 1132 813 327 X X

Total X X 2 780 7 033 7 545

După cum reiese din da
tele cuprinse în tabel, tran
sformarea măsurilor pre
văzute în plan în realități 
palpabile va avea urmări ex
trem de favorabile pentru 
activitatea combinatului in 
ansamblu. Dat fiind faptul 
că pînă la sfîrșitul anului au 
mai rămas doar două luni și 
că de la data încheierii stu
diilor a existat o perioadă in 
care unele dintre ele să fie 
deja aplicate, ne-am adresat 
tov. Ion Pisc — șeful servi
ciului plan șl organizarea 
muncii cu întrebarea :

— Care este bilanțul apli
cării măsurilor de organiza
re științifică a producției și 
a muncii și in ce rezultate 
se concretizează ?

— Trebuie să menționez 
de la început o caracte
ristică a desfășurării proce
sului de producție la fabri
cile de zahăr si ulei. Este 
vorba de sezonalitatea lui în 
funcție de materia primă. 
Astfel, dintr-un an calenda
ristic o perioadă, combina
tul este în remont iar alta 
în campanie. Efectiv, pro
ducția se realizează în cea 
de a doua. Pornind de la 
acest fapt majoritatea lu
crărilor de revizie și reparare 
a utilajelor a fost făcută în 
perioada de remont. Ca ur
mare, 6 măsuri prevăzute în 
plan, cu termen 30 septem
brie, au fost in totalitate apli
cate. în plus, cinci din cele 
7 măsuri planificate pentru 
trimestrul IV s-au introdus 
deja la locuri de muncă. Una 
se află in faza de experi
mentare — reducerea pier- 
teruu» de depozitare -prin

însilozare forțată, Iar alta — 
montarea unui elevator pen
tru mecanizarea readucerii în 
mașina de spălat a sfeclei 
perjate — este executată în 
proporție de 80 la sută. 
Eficacitatea lor economică 
poate fi pe deplin ilus
trată prin comparația în
tre 
să 
s-a realizat.
la doi indicatori sintetici" și 
anume valoarea producției 
globale : prevăzut 1817 mii 
lei, realizat 11.148 mii lei; 
economii la prețul de cost : 
prevăzut 857 mii lei, reali
zat 7 033 mii lei.

Din discuțiile' purtate în 
combinat s-au desprins cîte- 
va idei, pe care le subliniem 
în mod deosebit.

— Actuala acțiune nu re
prezintă decît un prim-pas 
în organizarea științifică a 
producției și a muncii. Con
comitent cu sarcinile sporite 
ce revin combinatului, tre
buie căutate și analizate in 
continuare și alte probleme 
ce nu au putut fi cuprinse 
în cadrul celor abordate.

— Colectivele constituite 
vor funcționa și de aici Îna
inte avind ca obiective atît 
adîncirea și valorificarea 
studiilor elaborate, cit și ex
tinderea lor și în alte locuri 
de muncă.

— înființarea unui com
partiment de cercetări șl 
studii a organizării produc
ției și a 
specifice 
activități 
cesitate.

CATE

In răspunsul său la 
articolul „Bani avem, 
îl cheltuim, dar nu 
ne întrebați pe ce", 
Direcția generală a 
creșterii animalelor 
din Consiliul Supe
rior al Agriculturii 
menționează : „Defi
ciențele semnalate în 
regiunea Banat în le
gătură cu modul cum 
se utilizează fondu
rile prevăzute pentru 
lucrările de îmbună
tățire a pășunilor, 
precum și de folosire 
a acestora, au fost a- 
nalizate de noi, iar 
aprecierile din articol 
sînt juste.

Ca o primă măsură 
C.S.A., cu adresa nr. 
109 827/1967 a dat dis
poziție Consiliului a- 
gricoi regional Banat 
ca să descentralizeze 
acțiunea de îmbună
tățire a pășunilor și 
să ia măsuri pentru 
realizarea sarcinilor 
de plan pe anul 1967".

Deci, bani aveți, li 
cheltuiți, noi v-am 
întrebat pe ce, dum
neavoastră ați luat 
măsurile ce se impun. 
Toți mulțumiți (dar 
să nu fie numai In 
vorbe !).

de la Oficiul P.T.T.R. 
al raionului Reghin 
susține altă părere... 
Vinovată se face con
ducerea Întreprinde
rii, care nu a luat 
măsuri pentru difu
zarea ziarelor 
secții, și aosstea 
stat zile Întregi 
portar .

în primul rlnd, 
cercați, tovarăși, 
vă puneți părerile de 
acord și, in al doilea 
rlnd, să nu mai caute 
atît țapul ispășitor în 
altă parte.
„A FI SAU A NU

De fapt titlul arti
colului apărut în ziar 
se chema „întrebare 
hamletiană sau biro
cratică". Era gren 
de stabilit atunci 
care din două, greu 
e și acum, tocmai de 
aceea am dat titlul a- 
cestui articol „A fi 
sau a nu fi“...

Adică în 1958, la 27 
iunie se naște un bă
iat. Tata și nasul 
îi zic Marian. Ma
rian Constantin. In 

se tre
ma!

Articolul apărut în 
ziarul nostru „Vino
vat, Păun Acarul" 
era scurt și precis, 
întrebăm cine se face 
vinovat de proasta 
difuzare a presei la 
C.I.L. Reghin.

Avem în fată două 
răspunsuri; unul al 
Direcției regionale 
P.T.T.R. Tg. Mureș 
care susține că vino
vat este, totuși... 
Păun Acarul, adică, 
difuzorul voluntar 
care își neglija mun- 

Celălalt, primit

1967 băiatul 
zește că nu-1 
cheamă Marian ci... 
Mariana. Șl toată tă
rășenia de la un 
funcționar cn starea 
civilă, care cine știe 
unde se gîndea cînd 
completa certificatul 
de naștere.

Problema abia a- 
cum ie încurcă. Pen
tru a deveni iar bă
iat, așa cum s-a năs
cut, Marian trebuie 
să albă o hotărîre ju
decătorească, rămasă 
definitivă. Mai exact, 
tribunalul să stabi
lească dacă băiatul 
s-a născut... băiat. 
Deci întrebarea ră
mîne în continuare 
hamletiană ; „a fi sau 
a nu fi ?“ Dar pînă 
cînd tovarăși ? Mai 
scurtați picioarele... 
birocrației.

M
RACHE

CLIMA

în fața științei termenul 
imposibil" a devenit desuet, 

însă dacă știința progresează 
în 
ritm 
tuși 
Îiare deficitar. El s< 
a imposibilitatea de 

vedea 
de cît satisfăcătoare — ur
mările pe care le are pentru 
însăși evoluția omului verti
ginoasa dezvoltare a științei. 
Problema prezintă aspecte 
multiple. O însemnată latură 
a ei se referă la climă. Sînt 
nenumărați factorii care-și 
imprimă influența asupra a- 
cesteia. Unul dintre cei mai 
recenți se pare că îl repre
zintă consecințele posibile 
ale lansării rachetelor...

Oamenii de știință acordă 
o deosebită însemnătate

zilele noastre într-un 
exponențial, există to- 

un capitol al ei care 
El se referă 

s a pre- 
într-o măsură cît

evenimentelor" care se pe
trec în atmosferă și — chiar 
mai sus decît ea. Aceasta cu 
atît mai mult, cu cît în pre
zent se cunosc destul de 
puține lucruri despre influ
ența pe care o exercită con
dițiile existente în aceste re
giuni asupra atmosferei 
joase. Se știe însă cu preci
zie faptul că la altitudinea 
de 40 de km atmosfera este 
de o mie de ori mai puțin 
densă decît la nivelul mării 
și că la 80—100 km această 
densitate scade de un milion 
de ori. Pare, deci, plauzibilă 
ideea că importante schim
bări, pot fi provocate la a- 
ceste înălțimi de masele de 
materie atît de frecvent 
transportate aici cu ajutorul 
rachetelor.

Mai rămîne de precizat o

MULȚI CONSIDERA că copiii născuți prematur au 
puține șanse să se dezvolte normal la trup și la 
minte. S-ar putea să fie așa 7 Dar Newton, Dar
win, Cuvier, Napoleon, Voltaire, Rousseau, Hugo, 
Lamartine și mulți alți oameni de seamă s-au năs
cut înainte de „termen". Voltaire și Newton au 
trăit pînă la 84 de ani, iar Hugo pînă la 83.
SCRIITORUL Jack Trever Story, autorul romanu
lui „Trăiește acum, plătește mai tîrziu" un „best
seller" la apariție, iar mai tîrziu și ecranizat — 
s-a declarat falit. La o adunare a creditorilor săi, 
el le-a comunicat că ei poartă principala vină pen
tru imposibilitatea de a-și recupera banii, întrucît 
trebuiau să prevadă că autorul unui roman cu un 
asemenea titlu avea toate șansele să urmeze în 
viață perceptele propriei sale ficțiuni.

Un prototip de tractor-camion hidraulic- macara, reali- 
zat de un constructor din R. F. a Germaniei

chestiune esențială : în ce 
chip își exercită influența re
giunile de foarte înaltă alti
tudine asupra celor din ime
diata noastră vecinătate.

Este cunoscut, deEste cunoscut, de pil
dă, faptul că radiațiile infra- 
roșii sînt absorbite de nori 
sau de suprafața Pămîntului. 
Razele ultraviolete ale soare
lui sînt însă „absorbite" la 
o foarte mare înălțime. A- 
cest din urmă fenomen se 
desfășoară la aproximativ 100 
lan altitudine și este — par
țial — responsabil pentru 
formarea ionosferei care re
flectă undele radio făcînd 
posibilă desfășurarea teleco
municațiilor pe pămînt. în- 
tr-o anumită proporție, ra
diațiile ultraviolete coboară 
cam pe la jumătatea aminti
tei distanțe, transformînd o

parte a oxigenului atmosfe
ric în ozon. Acesta — „opac" 
împiedică, la rîndul său, 
străpungerea atmosferei joase 
de către razele ultraviolete, 
al căror rol distructiv asupra 
dezvoltării vieții nu mai con
stituie de multă vreme un 
secret pentru savanți.

Insă ozonul — au consta
tat oamenii de știință — este 
ușor de „înlăturat" de la 
înălțimile de la care el își 
exercită rolul de „protector" 
al vieții. Dar, o dată înlătu
rată această barieră naturală, 
consecințele acțiunii dăună
toare ale radiațiilor ultravio
lete nu ar întîrzia. Ele nu 
s-ar mărgini la urmările di
recte asupra organismelor. 
Mai mult decît atît : „dezor
dinile" provocate în acest 
fel în repartiția temperaturi-

Hoții de automobile 
în pericol

Aparatul electronic 
furt" pe care l-a 
Charles Alfonsi din 
silia nu necesită 
fel de cunoștințe de spe
cialitate. El se 
sub forma unui 
numerotat de la 
12, legat cu un cablu de o 
cutie electronică instalată 
sub capotă. întrebuințarea 
lui permite desființarea cheii 
de contact, adevărata cheie 
aflîndu-se în... creierul con
ducătorului automobilului. 
Motorul pornește prin ma
nevrarea unei manete potri
vit cifrului ales de conducă
tor.

Dacă un imprudent se 
hazardează să încerce porni
rea motorului (fără ca să 
cunoască cifrul) se declan
șează automat un sistem de 
securitate care blochează 
toate ușile și ferestrele ma
șinii si un avertizor sonor 
care denunță prezența hoțu-

lor în atmosferă ar putea da 
naștere la schimbări imprevi
zibile ale climei.

Nu însă toți savanții sînt 
de aceleași opinii. Mulți con
sideră că astfel de temeri 
sînt nejustificate. Stratul de 
ozon avînd o „lățime" con
siderabilă — sînt ei de pă
rere — eventualele poluări 
nu ar putea avea decît un 
efect localizat. Și poate chiar 
eventualele modificări locale 
ar urma să fie contrabalan
sate de intervenția altor fac
tori neașteptați. Sau poate 
că și în tehnica rachetelor ar 
interveni un nou tip de com
bustibil al cărui consum nu 
ar periclita condițiile care re
glementează — într-un fel 
încă puțin cunoscut — cli
ma...

/

AD. IONESCU
A



SEMICENTENARUL
MARELUI OCTOMBRIE

c O N T I N U Ă R I
CENACLUL LITERAR

în cadrul manifestărilor 
consacrate semicentenarului 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, la Casa prieteniei 
româno-sovietice din Capita
lă a avut loc, sîmbătă seara, 
un simpozion cu tema „Țara 
Sonetelor pe treptele comu
nismului".

în fața unui numeros pu
blic, Octav Livezeanu, vice
președinte al Institutului ro
mân pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, acad. prof. 
Teodor Bordeianu, și conf. 
univ. dr. Ion Răvar, director 
general adjunct în Direcția 
Centrală de Statistică, au vor
bit despre marile realizări 
obținute de poporul sovietic 
în economie, știință și cultură.

Au luat parte reprezentanți 
ai Ambasadei U.R.S.S. la 
București.

★

Sîmbătă, în numeroase lo
calități din regiunea Ploiești,

Plftm HI 01UMȚII AHllK 
îl U.B.S.S.

Sîmbătă seara a părăsit Ca
pitală, îndreptîndu-se spre 
Moscova, o delegație a Con
siliului General A.R.L.U.S., 
condusă de prof. univ. Mi
hail Roșianu, președintele 
Consiliului Genera] A.R.L.U.S., 
care, la invitația Asociației 
de prietenie sovieto-română, 
va face o vizită în Uniunea 
Sovietică pentru a lua parte 
la manifestările consacrate 
aniversării a 50 de ani de la 
Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie.

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII 
NAȚIONALE A TURCIEI

Cu ocazia sărbătorii națio
nale a Republicii Turcia, 
Comeliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a 
trimis o telegramă de felici
tare ministrului afacerilor ex
terne a) Turciei, Ihsan Sabri 
Caglayangil.

' ★
Cu prilejul sărbătorii națio

nale a Turciei — Ziua pro
clamării Republicii — sîm
bătă la amiază, ambasadorul 
Turciei la București, Kamu- 
ran Gurun, a oferit o re
cepție.

Au participat Grigore 
Geamănu, secretarul Consi

ANUNȚ
DIRECȚIA GENERALA DE CONSTRUCȚII PENTRU ÎM
BUNĂTĂȚIRI FUNCIARE, SECTORUL INSTALAȚII. DIN 

CONSILIUL SUPERIOR AL AGRICULTURII 
ANGAJEAZA PENTRU ȘANTIERELE DIN PROVINCIE :

1. Ingineri și ingineri principali mecanici, specialiști în 
lucrări montaje stații pompare.

2. Ingineri și ingineri principali electroenergeticieni.
3. Maiștri și maiștri principali mecanici montatori, spe

cializați în lucrări montaje stații pompare.
4. Maiștri și maiștri principali, electricieni, specializați

in instalații lumină și forță (joasă și înaltă tensiune) circuite 
secundare, automatizări și P.R.A.M. v

5. Normatori și normatori tehnologi instalații electrice 
și mecanice.

6. Echipe constituite mecanici montatori, specializați în 
montaje stații pompare.

7. Echipe constituite electricieni, specializați în insta
lații lumină și forță (joasă și înaltă tensiune), circuite secun
dare, automatizări și P.R.A.M.

Prezentarea între orele 8—16 in strada Fîntînica nr. 41 
raionul 23 August stația Fîntinica — tramvai 14, telefon 
35 10 10.

__________ J

TEATRE •CINEMA • TELEVIZIUNE

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale sala Comedia" Apus de 
soare ora 10 ; Zece zile care au 
zguduit lumea ora 20 ; Castilia- 
na ora 15 ; Sala studio „întîl- 
nlre cu îngerul" ora 10 ; Domnii 
Glembay ora 15 ; Patima roșie 
ora 19,30 ; Opera Română „Ri- 
stgoletto" ora 19,30 ; Teatrul de 
stat de Operetă „Logodnicul 
din lună" ora 10,30 ; Prințesa 
circului ora 19,30 ; Teatrul de 
comedie „Opinia publică" ora
10,30 ; Capul de rățoi ora 20. 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" „D-ale carnavalului" ora 
10 ; „Luceafărul" ora 15 ; Un 
tramvai numit dorință" ora 20 
Sala Studio „Kean" ora 10 ; 
Sfîntul Mitică blajinu ora 20 ; 
Privește înapoi cu mînie ora 15, 
Teatrul „C. I. Nottara" O noap
te furtunoasă" ora 10 ; Lovitura 
ora 19,30 ; Sala Studio „Absența 
unui violoncel" ora 10,30 ; ..Ja
guarul roșu" ora 16 ; Cînd luna 
g albastră ora 20. Teatrul 

au avut loc expuneri, simpo
zioane, seri literare și de po
ezie, consacrate semicentena
rului lui octombrie. Despre 
evenimentele epocale de a- 
cum o jumătate de secol, des
pre participarea oamenilor 
muncii din țara noastră la a- 
părarea și sprijinirea revolu
ției, au vorbit profesori eme- 
riți și alte cadre didactice.

★

La Biblioteca raională din 
Balș a fost deschisă expoziția 
„7 Noiembrie în literatură". 
La căminele culturale din 
localitățile raionului Gorj s-au 
desfășurat seri literare dedi
cate glorioasei aniversări. La 
Biblioteca raională din Tg. 
Jiu au fost deschise două ex
poziții de cărți : „învățătura 
marxist-leninistă veșnic vie" 
și „Sub steagul lui Octom
brie".

Din delegație fac parte 
acad. Cristofor Simionescu, 
președintele filialei Iași a 
Academiei, compozitorul Ma
tei Socor, Maria Zidaru, Erou 
al Muncii Socialiste, președin
tele cooperativei agricole de 
producție „Steagul lui Lenin", 
din comuna Păulești, regiu
nea Maramureș, Gheorghe 
Diaconu, redactor șef al zia
rului „Munca" și Elena Du
mitru, secretar al Comitetului 
de partid al Uzinelor textile 
„7 Noiembrie" din Capitală.

liului de Stat, Anton Breiten- 
hofer, Ion Cosma și Gheoighe 
Stoica, membri ai Consiliului 
de Stat, Alexandru Boabă, 
ministrul petrolului, George 
Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afaceriloi externe, 
deputați în Marea Adunare 
Națională, membri ai condu
cerii unor ministere și insti
tuții centrale, oameni de ști
ință și cultură, generali și 0- 
fițeri superiori, ziariști. Erau 
prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la Bucu
rești , si alți membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

„Barbu Delavrancea" Miorița 
ora 20. Teatrul Evreesc de Stat 
„Matineu din creația muzicală 
și poetică a lui M. Ghebirdi" 
ora 11. Studioul institutului de 
artă teatrală și cinematografică 
„Seară de balade" ora 20 ; Tea
trul „Ion Creangă" „Luceafărul 
dinspre ziuă" ora 16 ; „Nota 
zero la purtare" ora 10 : Teatrul 
„Țăndărică" „Ileana Sinziana" 
ora 11.

OPERAȚIUNEA CROSSBOW 
rulează Ia Patria (orele 9; 
11,30: 14; 16.30; 19: 21,30).

.'ROSTANACUL 
—cinemascop—

Tomis (orele 9,45; 12,15 ;
14.45 ; 17,15 ; 19,45). Melodia
(orele 8.45 : 11,15; 13.45 ;
16,15 ; 18.45 ; 21), Flamura (o- 
rele 9 ; 11.15 : 13.30 ; 16 ;
18,30 ; 21).

SINDBAD MARINARUL 
rulează la București (orele 
8.45; 10.45: 12.45: 14.45; 16,45; 
19: 21).

UN IDIOT LA PARIS

REEXAMINĂRI NECESARE
CORESPONDENȚA TELEFONICA DE LA TRIMISUL NOSTRU LA CRACOVIA, VASILE RANGA

în mai puțin de o lună, fot
balul românesc își confruntă 
din nou posibilitățile pe patru 
fronturi : de astă dată în 
compania fotbaliștilor polo
nezi. .

Tabăra primei garnituri 
condusă de C. Teașcă și Șt. 
Onisie a fost găzduită la ho
telul Orbis din Cracovia și 
se bucură de ospitalitate. La 
cîteva sute de metri se află 
stadionul Wisla, locul de 
confruntare al celor două na
ționale. Meciul programat la 
orele 13,30 suscită interes. 
Pînă la această oră toate bile
tele sînt vîndute, inclusiv cele 
în picioare. Despre Cracovia 
se spune că este cel mai 
sportiv oraș din Polonia, dar 
deocamdată locuitorii săi, 
peste 500 000, suportă dezilu
zii. Cele două formații de fot

ADRESE PENTRU DUMINICA DV
• Stadionul „23 August" 

din Capitală găzduiește astăzi 
meciul internațional de fot
bal dintre selecționatele de 
tineret ale României și Polo
niei. Partida va începe la 
ora 10,15 și va fi condusă de 
arbitrul bulgar K. Stavrev. 
Repriza a Il-a, începînd din 
jurul orelor 11, va fi trans
misă la televiziune.

• în cadrul campionatelor 
republicane de baschet, as
tăzi în Capitală se vor des
fășura următoarele meciuri : 
sala Floreasca (cu începere de 
la ora 9) : Dinamo Bucu
rești—Dinamo Oradea (mase, 
categ. A); I.C.F. București- 
Universitatea Clui (mase, ca
teg. A); Rapid București- 
Mureșul Tg. Mureș (fem. ca
teg. A).

în țară au loc următoarele 
jocuri : masculin : Farul Con- 
stanța-Universitatea Timișoa

Fopas pe creasta Munților Făgăraș

—cinemascop—
rulează la Capitol (orele 9,15;
11.30 13.45 ; 16,15 ; 18.30 ; 20.45).
Feroviar (orele 8.30 : 10,45 ; 
13.15-; 15 ; 17.45 ; 20,15) ;
Excelsior (orele 9.45: 12; 14,15; 
16.30: 19: 21.15). Modern (orele 
9.30; 11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 
20.30), Republica (orele 9,45; 
12; 14,15; 16,45; 19; 21.15).

AGONIE ȘI EXTAZ
—cinemascop—

rulează la Festival (orele 8,45;
11.30 : 14.30 ; 20,30), Grivița
(orele 9 : 12 : 15 : 18 : 21).

AMPRENTA
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11.15; 13.30; 16; 18.15; 20,30).

FANTOMAS CONTRA 
SCOTLAND YARD

rulează la Lumina (orele 9,15; 
11,30; 13.45; 16; 18,30; 20,45),
Gloria (orele 9; 11.15; 13.30; 
16; 18,15; 20.30), Volga (orele 
10; 16; 18,15; 20,30).

UN LUCRU FĂCUT LA TIMP 
rulează la Doina (orele 11.30; 
14,30; 16; 18,30; 20.45).

PROCESUL DE LA VERONA 
rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,30).

DESENE ANIMATE (ora 18). 
SĂLBATECII DE PE R1UL 
MORTT1 - SPRE CRESTE — 
GUSTAV NU-ȘI CUMPĂRĂ 
MAȘINA 

bal Wisla și Cracovia au ofe
rit multe deziluzii amatorilor 
de fotbal : evident și aici fot
balul tronează peste celelalte 
sporturi. Prima formație Wis
la se află pe ultimul loc în 
clasamentul diviziei iar a 
doua, Cracovia, a retrogradat 
în competiția secundă. De 
altfel, se pare că programa
rea acestei întîlniri, aici în o- 
rașul de pe malul Vistulei, 
vine să compenseze, să în
dulcească amărăciunea justi
ficată a spectatorilor.

Și acum, despre noi, despre 
jocul de azi. La antrenamen
tul de vineri după amiază, 
desfășurat pe stadionul întil- 
nirii, componenții lotului s-au 
mișcat în voie, lucrînd fără 
rezerve, cu o bună dispoziție 
ca acasă. început de bun au
gur pe care l-am dori deplin 

ra ; Politehnica iași-Comerțul 
Tg. Mureș ; Politehnica Galați- 
Politehnica București ; fe- 
menin : Voința Brasov-Poli- 
tehnica București ; Universi
tatea Cluj-Crișul Oradea.

• Astăzi dimineață, pe 
traseul complexului sportiv 
de la Pantelimon, este pro
gramat tradiționalul concurs 
de închidere a sezonului de 
motocros. dotat cu „Cupa 
Metalul". întrecerile se vor 
desfășura cu începere de la 
ora 10.30

• Astăzi, la ora 15.15, pe 
stadionul Republicii din Ca
pitală se va desfășura întîlni- 
rea internațională de rugbi 
dintre selecționatele Români
ei și R.F. a Germaniei.

• Campionatele repu
blicane de handbal progra-

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

TESTAMENTUL INCAȘULUI 
—cinemascop—

rulează la Giulești (orele 11,30; 
18; 20,30), Aurora (orele 9; 
11,15; ,13.30; 16; 18,15: 20,30).
Drumul Sării (orele 15; 17.30; 
20), Victoria (orele 8,45 ; 11,15 ; 
13,45; 16,15; 21).

SORA CEA MARE
rulează la Victoria (ora 18,45).

ȘEFUL SECTORULUI 
SUFLETE 
—cinemascop—

rulează la înfrățirea (orele 
16; 18; 20,15).

SPARTACUS — cinemascop — 
—ambele serii—

rulează la Dacia (orele 9—
19,30 în continuare).

FEMEIA NECUNOSCUTA
rulează la Buzesti (orele 
15,30; 18; 20,30).

COMISARUL X —cinemascop— 
rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20.30).

FARAONUL — cinemascop — 
—ambele serii—

rulează la Buceg! (orele 16;
19.15) , Arta (orele 15,30; 19).

O ZI NU TOCMAI 
NOROCOASA

rulează la Unirea (orele
18.15) .

MARELE RE8TAURANT 

confirmat azi, în rezultatul 
de pe teren. Dincolo de în
credere, de optimism, mai 
există și un alt atuu : de ani 
de zile noi nu am pierdut în 
întîlnirile cu fotbaliștii polo
nezi. Există, de asemenea, și 
un argument ceva mai palpa
bil care ne încredințează că a- 
vem motive să sperăm într-un 
rezultat bun. De astă 
dată selecționata întrunește 
sufragiile unanime ale birou
lui federației de specialitate, 
ale antrenorilor divizionari și 
chiar ale presei. Mai rămîne 
ca și jucătorii să fie de acord 
cu ele și să nu le dezică. Vom 
alinia o echipă cu jucători 
consacrați de talia lui Con
stantin, redutabilul „profesor", 
precum și mai tineri cum sînt

SPORTIVÂ
mează astăzi dimineață pe te
renul Dinamo din Capitală 
două partide de o mare im
portanță pentru configurația 
clasamentelor. La ora 10 se 
va disputa meciul dintre e- 
chipele feminine Confecția 
București și Universitatea Ti
mișoara, iar în continuare va 
avea loc tradiționalul derbi 
al campionatului masculin 
dintre formațiile bucureștene 
Dinamo și Steaua. La ora
12.30 se va desfășura meciul 
Universitatea București-Ra- 
finăria Teleajen (mase, categ. 
A).

în cadrul campionatului fe
minin, pe terenul Progresul, 
la ora 9 se vor intîlni forma
țiile Progresul București — 
Mureșul Tg. Mureș.

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

PASAREA PHOENIX — 
cinemascop—

rulează la Miorița (orele 8,45 ;
11,30 : 14.30 ; 17.30 ; 20.30).

SINGUR PE LUME
rulează la Dudești (orele 
15,30; 18; 20,30), Pacea (orele 
15,30; 18; 20,30).

CUM SA FURI UN MILION? 
—cinemascop—

rulează Ia Munca (orele 16; 
18,15; 20,30), Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,30).

CINE CĂLĂREȘTE 
UN TIGRU 7

rulează la Moșilor (orele 16; 
18 15; 20,30).

SUS MÎINILE DOMNILOR 
POLIȚIȘTI 1

rulează la Unirea (orele 18; 
20,30).

RECOMPENSA
rulează la Cosmos (orele 
15,30; 18; 20.30).

CANALIILE
rulează la Popular (orele 
15.30; 18; 20,30).

ZORBA GRECUL
rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,30).

CINE VOIA S-O UCIDĂ 
PE JESSIE ?

Năsturescu, Sătmăreanu, Soo, 
Coman. Deși s-a pornit pe 
ideea realizării reprezentativei 
pe un schelet, la ora actuală, 
acesta nu poate fi păstrat 
datorită unor indisponibili
tăți. Iată acum formația care 
va fi aliniată azi pe stadio
nul Wisla : Coman, Sătmărea
nu, Dumitru Nicolae, Dan 
Coe, Mocanu, Libardi, Kosz- 
ka, Năsturescu, Constantin, 
Soo, Voinea.

Oaspeții, nu-i nici un se
cret pentru nimeni, vor să 
obțină o victorie. Deocamda
tă cu privire la formația gaz
dă specialiștii și presa au o- 
pinii diferite. Ceea ce este 
sigur, în formația adversă 
va evolua, alături de cunoscu
tul Lubanski, și Faber, a că
rui prezență era incertă.

VICTORII ALE 
ATLEȚILOR ROMÂNI

In prima zi a concursului 
internațional de atletism de 
la Havana, atleta română Vis- 
copoleanu a cîștigat proba de 
săritură în lungime cu per
formanta de 6,38 m. La arun
carea suliței pe primul loc 
s-a clasat Mihaela Peneș (Ro
mânia) cu 47,54 m. Alte re
zultate : feminin : înălțime : 
Antonina Okookova (U.R.S.S.) 
1,78 m ; greutate : Margitta 
Gummel (R.D.G.) 17,69 m
— nou record al R.D.G. ; 100 
m : Miguelina Cobian (Cuba) 
11" 4/10 ; 800 m : Erika Lai
ne (U.R.S.S.) 2’06”6/10 ; mas
culin : 100 m : Kone (Coasta 
de Fildeș) 10”5/10; 110 m
garduri : Todd (Anglia) 
14”2/10; 10 000 m: Hase
R.D.G.) 30’04’8/10.

rulează la Colentina (orele 16; 
18.15; 20,30).

POVESTEA TARULUI SALTAN 
rulează la Rahova (orele 15,30; 
18; 20,30).

CENUȘA ȘI DIAMANT 
rulează la Central (orele 9; 
12; 15; 18; 20.45).

9,00 — Pentru copii și tinere
tul școlar : Noile aventuri ale 
echipajului Val-Vîrtej ; 10,00 — 
Emisiune pentru sate ; 11,15 — 
Fotbal : România — Polonia 
(tineret) repriza a II-a ; 13,30 — 
Fotbal : Polonia A — România 
A ; Transmisiune de la Craco
via ; 15,15 — Rugbv : România 
— R. F. a Germaniei. Transmi
siune de la Stadionul „Repu
blicii ; 18.00 — Magazin 111 ; 
18,40 — Telejurnalul de seară ; 
19,00 — Dialog la distanță • 
Regiunile Oltenia și Ploiești ; 
22,15 — Caruselul varietăților. 

țind dureros semnalul de 
alarrrlă tras de Nicolae 
Labiș, în a sa viață și operă 
„Lupta cu inerția", a scos 
în față primii poeți de mare 
talent, ai vîrstei noastre, 
Nichita Stănescu, Cezar 
Baltag, Ilie Constantin, Gri
gore Hagiu, Ion Gheorghe, 
terenul literar a auzit gon
guri de vulcani și izvoare 
de apă vie, ce abia își aștep
tau formularea limpede.

A apărut puțin după 
aceea cenaclul „Labiș", mo
ment important în deceniul 
lansării lui Ion Alexandru, 
Marin Sorescu, Gabriela 
Melinescu, Constanța Buzea, 
Ana Blandiana. Ani în șir 
la Casa Scriitorilor, sita 
gustului public și speciali
zat a ales pe cei mai buni.

Și firește, cenaclul urma 
să îmbătrînească. în sufle
tul literar începea să do
mine silueta celuilalt cena
clu, cenaclul „Junimea" 
condus de profesorii de li
teratură ai filologiei și de 
revista „Amfiteatru". Aveau 
să-și citească acolo versu
rile de înfiorare Gh. Pituț, 
Dumitru M. Ion, Florica 
Mitroi.

Pentru un neavizat, cena
clul „Junimea" oferă su
ficiente motive de surpriză. 
Atîtea păreri, cîți vorbitori 
sînt, pot deconcerta. Dar, 
atenția pentru cele trei ore 
de desfășurare va fi răsplă
tită finalmente de satisfac
ția găsirii unui mediu, și 
creator și intelectual și plin 
de referiri și spontan, și 
teribilist și teribil.

într-un cenaclu în care 
ultimele promoții iși pro
nunță cu toată gura spiri
tul, contactul cu literatura 
premergătoare devine obli
gatoriu. Și la „Junimea" au 
putut fi ascultate sunetele 
definitive ale poeziei lui 
Eminescu. Blaga, Ion Barbu, 
Coșbuc. Strălucitul poet și 
actor Emil Botta a regăsit 
pubertatea gloriei acestor 
poeți, recitîndu-i Junimii, 
și au putut fi ascultate și 
poezii de Emil Botta. în 
momente memorabile. Re

ȘTEFAN M AN GOI AN U
construiește — absolut con- 
strîns de necesități interioare 
și pentru uz personal — o 
teorie a muzicii șl, gindind 
sistematic asupra ei caută, 
în domenii diferite (logică, 
matematică, filozofie, litera
tură...) elemente în măsură 
să-l ajute la clarificările do
rite. Dacă ținem seamă și 
de un aspect biografic sem
nificativ — Mangoianu a ur
mat studii de arhitectură — 
necesitatea de mai sus apare 
perfect justificată. Cupolele 
arcuite neverosimil au fost 
calculate cel mai riguros.

Alte două ceasuri au fost 
dedicate consultării unui co
leg. Compozitorul Radu Pa- 
ladi, excelent cunoscător al 
posibilităților vocii șl autor 
deosebit de reputat în ma
terie de scriitură corală, a 
descifrat cantata „Casa" cu 
ochi exigent și prietenesc. 
Sfatul lui se va dovedi ne
greșit util. Seara, Mango

ANTETUL „CĂRȚII DE 
VIZITĂ" A CLĂDIRILOR
actorilor de frunte s-ar putea 
constitui în tot atîtea prile
juri pentru realizarea unor 
retrospective de fotografii și 
afișe a activității acestora 
după cum s-ar putea realiza 
antologii în imagini consa
crate interpreților rolurilor 
principale din marele reper
toriu.

Gările, aceste teritorii ale 
marilor afluxuri, oferă călăto
rului acoperiș ospitalier în să
lile de așteptare care din 
punct de vedere strict utili
tar corespund de cele mai 
multe ori. Doar Gara de 
Nord, Gara Constanța, Gara 
Brașov și alte cîteva gări din 
centrele turistice se abat de 
la funcționalitatea și mono
tonia pereților goi, oferind 
privirilor imagini turistice sau 
publicitate pentru O.N.T. re
alizată cu gust. Fotografia în- 
fățișînd frumusețea și origi
nalitatea peisajului românesc, 
publicitatea turistică, iată 
soluțiile cele mai potrivite 
pentru decorarea pereților 
lipsiți de personalitate din să
lile de așteptare C.F.R. sau 
I.R.T.A.

Ultima plimbare prin ho
luri am făcut-o prin sălile de 

CATEDRE „PĂSTRATE'
ticat de secția de învățămînt 
a sfatului popular orășenesc 
cel puțin în ceea ce privește 
corpul profesoral al Liceului 
nr. 3. Ca să mai aducem un 
argument în sprijinul acestei 
afirmații mai menționăm că 
în ziua de 19 octombrie a fost 
numită în munca de director 
adjunct al Liceului pedago
gic, tovarășa Lăzărescu, pro
fesoară de științele naturii la 
I.iceul nr. 3. Departe de noi 
ideea de a ne împotrivi pro
movării cadrelor ; nu s-a știut 

citalul de poezie românea
scă contemporană i-a pliat 
pe actorii „Junimii" pe 
nume de răsunet .în litera
tura de azi: Șt. Aug, Doinaș, 
Nichita Stănescu, Romulus 
Vulpescu. Iar Florian Pittiș, 
actorul tînăr atît de dotat, 
și-a legat numele de poezia 
lui Geo Dumitrescu.

Dar acolo, la „Junimea" 
au fost ascultate și compo
ziții de Costin Miereanu, 
figură de prim-plan a com
ponisticii actuale.

Așa s-a creat atmosfera 
cenaclului, o atmosferă ca
re a înrîurit concentric stu
dențimea, junimea însăși.

Viața în cenaclu este o 
bibliotecă vorbitoare. Viata 
în cenaclu este un impuls 
pentru victoria bunului gust. 
Ecoul literar al cenaclului 
aduce între pereții amfitea
trului noi „victime" ale lite
raturii. Recitalul din poezia 
lui Lorca, susținut exce
lent de actrița Luminița 
Iacobescu, este o dovadă.

Dar în fine, în cenaclu 
literatura e vie. Heralzii ei 
au ochii deschiși. Șunetelor 
ei li se vede originea.

Explozia lirică a ultimului 
deceniu justifică existența 
cenaclului, ca formă elasti
că a vieții promoției tinere.

Ce să mai spun, decît că 
în cîteva rînduri am simțit 
efectiv că trebuie să scriu 
și că scriu mai bine, după 
ce am plecat de la „Ju
nimea".

Viața în cenaclu în
seamnă, de fapt, exteriori
zarea necesară, dilatarea li
terei, pînă la a deveni pu
blică, o tentativă spre is
toria literară, ciorna vor
bită a unui destin ce poate 
deveni covîrșitor. Sînt doar 
cîteva confesiuni — dacă 
termenul nu e prețios aici 
— care s-ar dori încheiate 
cu o invitație: organizarea 
unei ample dezbateri des
pre cenaclul literar, despre 
menirea și structura Iui.

ADRIAN PAUNESCU 

ianu a fost spectatorul Tea
trului Mic. „Bătrinele și ma
rea" poemul lui Iannis Rit- 
sos în interpretarea scenică 
a lui Veachis i-a oferit — 
susține — o extrem de com
plexă satisfacție estetică. 
Prin latura esențială a me
sajului său, poemul, imn în
chinat vieții și înțelepciunii 
omenești, îi amintește de a 
lX-a Simfonie beethovenia
nă ; de aici, o încărcătură 
emoțională prelungită peste 
ceas, peste noapte, multă 
vreme de aici încolo.

Iată o zi din viața lui Ste
fan Mangoianu. Că au mai 
fost și detalii în dezarmonie 
cu contextul ? Telefoane ino
portune ? Drumuri pentru 
cumpărături mărunte ? Pete 
albe în timp ? Da, au fost. 
Dar esențialul e In creație.

ȘTEFAN IUREȘ 

așteptare ale spitalelor și po
liclinicilor. Tipică din toate 
punctele de vedere este 
dubla sală de așteptare a spi
talului și policlinicii Colțea. 
Spațioasă, curată, luminoasă, 
mobilată cu mese, scaune și 
canapele tapisate în policlo- 
rură de vinii, avînd telefon 
public, un tablou cu orele de 
consultații ale tuturor medi
cilor, holul își realizează din 
plin funcționalitatea. Și to
tuși... Bolnavul este un om cu 
o stare sufletească sensibili
zată. Pereții goi au o rigidi
tate care deprimă chiar un 
om sănătos. Cîteva elemente 
decorative (nu neapărat 
plante și nu neapărat „Aloe" 
care este etalată atît de per
severent în vitrinele farmacii
lor 1) ar da tin aer optimist 
interiorului sălii de așteptare. 
Nu ar trebui neglijat nici ma
terialul propagandistic sani
tar.

Nimic nu înviorează mai 
mult un interior prin forța 
împrejurărilor austere decît 
un tablou sau o sculptură. Un 
peisaj în sala de așteptare 
are nevoie de artă. Și nu 
numai sălile de așteptare pro
vinciale ale C.F.R. și I.R.T.A. 
au nevoie de frumusețe !

ATANASIE TOMA 

însă înainte de 15 septembrie 
că Liceul pedagogic are ne
voie de un director adjunct ? 
Urmarea : orele tov. Lăzăres- 
cu..vor fi predate de un alt 
profesor, clasa a Xl-a B la ca
re era dirigintă de 3 ani va 
avea un alt diriginte. Se mai 
poate vorbi de continuitate 
în muncă ori de alte principii 
pedagogice a căror respectare 
este indispensabilă obținerii 
unor bune rezultate școlare ?

MARIETA VIDRAȘCU
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Reconsiderări la Londra?
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„Etica relațiilor internaționale Pentru restabilirea
i’

contemporane" drepturilor
MW®*!

Expunere finutâ de tovarășul

Corneliu Mănescu la Los Angeles
R. P. Chineze la O.N.U.

■X<>;

LOS ANGELES 28 — Trimi
sul special Agerpres, Romulus 
Căplescu, transmite : La invitația 
Filialei din Los Angeles a Aso
ciației pentru O.N.U. din S.U.A., 
președintele celei de-a XXII-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
sosit într-o vizită în acest oraș.

Cu acest prilej, sîmbătă dimi
neața s-a organizat o conferință 
de presă la care au participat 
numeroși ziariști.

Corneliu Mănescu a răspuns 
la întrebările privind problemele 
actuale aflate în dezbaterile 
O.N.U.

Președintele filialei, Charles 
Dakker, a oferit apoi în saloa
nele hotelului „Ambassador** un 
dejun în cinstea înaltului oas
pete.

La sfîrșitul dejunului, preșe
dintele Adunării Generale a ți
nut o expunere cu tema „Etica 
relațiilor internaționale contem
porane'*.

Ideile fundamentale ale con
viețuirii națiunilor, a arătat el, 
formează acel bun comun de 
unde putem extrage bazele unei 
dezvoltări lipsite de confruntări 
violente, victime și distrugeri.

în prezent, pe lîngă semnele 
de destindere care-și marchează 
prezența, în unele regiuni ale lu
mii persistă încordare și neîncre
dere : în diferite puncte ale glo
bului au apărut noi focare de 
război. Forța nu dă însă răspun
suri viabile problemelor interna
ționale. Nimeni nu mai contestă 
astăzi că înlăturarea forței și a 
amenințării cu forța din relațiile 
interstatale este o cerință a eticii 
și legalității, o necesitate a vieții 
internaționale. în numele acestui 
imperativ trebuie să se pună ca
păt conflictului din Asia de sud- 
est, care provoacă mari sufe
rințe, să se stingă acest focar 
care poate să genereze noi peri
cole pentru pace, să fie lăsat po
porul vietnamez să-și hotărască 
singur soarta, fără amestec din

afară, potrivit aspirațiilorafară, potrivit aspirațiilor sale 
naționale. Cu deosebită urgență 
se impune, de asemenea, găsirea 
unei soluții durabile problemei 
Orientului Mijlociu, conform in
tereselor vitale ale tuturor popoa
relor acestei regiuni.

Referindu-se la intensificarea 
cursei înarmărilor și, în primul 
rind, a înarmărilor nucleare, vor
bitorul a declarat că dezarmarea 
impune măsuri eficiente pentru 
distrugerea stocurilor de arma
ment și în primul rînd interzice
rea și distrugerea armelor nu
cleare.

Relevînd rolul și importanța 
principiilor suveranității și inde
pendenței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reci
proc, C. Mănescu a arătat că cea 
mai sigură cale prin care se poate 
promova respectul ce ți se da- 
torește este recunoașterea și apre
cierea personalității celorlalte po
poare, a entității națiunilor, a in
dividualității statelor. în lunga 
și zbuciumata sa istorie, a spus 
vorbitorul, poporul român a în
vățat să-și apere ființa sa națio
nală și să respecte personalitatea 
altor popoare.

Arătînd că România, țară so
cialistă, pune în centrul politicii 
sale externe, bunele raporturi cu 
statele aderind Ia aceleași con
cepții filozofice și totodată dez
voltă relațiile sale cu statele 
cu sisteme sociale și politi
ce diferite, vorbitorul s-a re
ferit la progresele înregistrate 
în relațiile economice, științifice 
și culturale dintre România și 
Statele Unite ale Americii. Dez
voltarea relațiilor româno-ameri- 
cane nu depinde însă numai de 
țara mea, a spus el. Desigur că 
pe calea îmbunătățirii acestor re
lații o influență pozitivă ar a- 
vea-o rezolvarea acelor probleme 
care agravează atmosfera inter
națională.

Proiect de rezoluție prezentat de 11 
țări printre care și România

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
Grupul celor 11 țări, care au pro
pus înscrierea pe ordinea de zi 
a actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. a problemei 
restabilirii drepturilor R. P. Chi
neze la O.N.U., a depus vineri 
un proiect de rezoluție în care se 
arată că „pentru repunerea R.P. 
Chineze în toate drepturile sale 
trebuie să fie recunoscuți repre
zentanții guvernului său ca 
singurii reprezentanți legitimi ai 
Chinei, să fie expulzați imediat 
reprezentanții ceankaișiști din lo
cul pe care îl ocupă ilegal Ia 
O.N.U. și din toate celelalte or
ganisme ale O.N.U**.

Țările care au inițiat acest pro
iect de rezoluție sînt: Albania, 
Algeria, Cambodgia, Congo, 
(Brazzaville), Cuba, Guineea, 
Mali, Martinica, Pakistan, Ro
mânia și Siria.

Tot vineri, un grup de 14 țări, 
între care și S.U.A., au prezentat 
un proiect de rezoluție de pro
cedură în care afirmă că orice 
modificare a reprezentării Chinei 
la O.N.U. constituie o problemă 
„de fond** și prin urmare o ho- 
tărîre în acest sens, trebuie să 
fie luată cu o majoritate de două 
treimi.

Socialistă din Octombrie
MOSCOVA 28. — Cores

pondentul Agerpres, N. Cris- 
toloveanu, transmite : Prin 
Decret al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. au fost 
decorați cu ordine și medalii 
ale U.R.S.S. 3 363 cetățeni 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Iugoslavia, 
Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria și R. D. Vietnam, 
pentru participare activă la 
Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie, războiul civil 
și instaurarea puterii sovieti
ce în anii 1917—1922 și în

legătură cu semicentenarul 
Marelui Octombrie.

Din Republica Socialistă 
România au fost decorați cu 
„Ordinul Lenin** tovarășii 
loan Crișan, Mihail Fekete, 
Andrei Moga, Constantin Pîr- 
vulescu, Enache Zamfir.

Prin decrete ale Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
au fost decorați cu ordine și 
medalii ale Uniunii Sovieti
ce 128 657 de cetățeni sovie
tici, participant activi la Ma
rea Revoluție Socialistă din 
Octombrie și la războiul ci
vil.

■x 4

V"

JAPONIA. — In portul Tokio.

Ziar» britanice de diverse ten
dințe — „DAILY MIRROR", 
„SUN", JDAILY TELEGRAPH", 
„DAILY EXPRESS", „FINAN
CIAL TIMES" — publică sîm
bătă pe primele pagini o serie de 
relatări referitoare la posibilita
tea unei reconsiderări de profun
zime a politicii externe a guver
nului Wilson în cazul tn care 
candidatura Angliei la C.E.E. va 
întîmpină un nou veto. Potrivit 
acestor relatări, care au început 
să circule tot mai intens după 
reuniunea de la Lausanne a ță
rilor A.E.L.S., primul ministru 
britanic ar fi informat pe cale 
diplomatică Franța și Republica 
Federală a Germaniei — singu
rele țări membre ale C.E.E. care 
manifestă rezerve față de primi
rea Angliei In această organiza
ție — că un nou refuz tn ceea 
ce privește aderarea Marii Bri
tanii la Piața comună ar obliga 
Anglia să procedeze la „o revi
zuire majoră a politicii sale ex
terne în ansamblu și în special 
in Europa occidentală („FI
NANCIAL TIMES"). O aseme
nea revizuire, care, după cum 
scrie „DAILY MIRROR", ar 
fi aprobată de președintele 
S.U.A., Johnson, ar putea 
avea drept urmare retra
gerea trupelor britanice sta
ționate tn Republica Fe
derală a Germaniei și reducerea

substanțială a sprijinului politie 
și contribuției financiare a Angli
ei In cadrul alianței militare a 
Europei occidentale,

„DAILY EXPRESS" consideră 
că Wilson se pregătește să arunce 
asupra Franței responsabilitatea 
unui eventual eșec al candida
turii britanice de adeziune la 
C.E.E. Guvernul britanic, scrie 
ziarul, ține să demonstreze ci 
„englezii rint capabOi, ca și fran
cezii, să joace tare dacă miza 
merită osteneala. Aceasta ar a- 
răta generalului de Gaulle ci 
daci respinge candidatura bri
tanici va fi responsabil de con
secințele politice care tw afecta 
serios echilibrul forțelor In Eu
ropa occidentală". Pe de altă 
parte, „DAILY EXPRESS" men
ționează că ideea unei reconside
rări a politicii britanice In Eu
ropa occidentali nu este spriji
nită de toți membrii cabinetului 
englez, in acest sens, unii obser
vatori politici consideră ci de 
fapt relatările ziarelor sînt inspi
rate de „vederile extremiste" ale 
cîtorva miniștri, dar că ele nu 
ar reprezenta în nici un caz pă
rerea primului ministru sau a în
tregului cabinet britanic.

Toate aceste relatări referitoare 
la intențiile guvernului de la 
Londra de a-și revizui politica 
In Europa occidentală au fost, 
însă, dezmințite de un purtător 
de cuvînt oficial.

„A. S
In cei patru ani de ne

gocieri Kennedy așa numitul 
„American Selling Price" 
(A.S.P.) a fost o piesă de 
rezistență și încă una care 
s-a dovedit a fi foarte rezis
tentă. Se știe că A.S.P. în
seamnă legiferarea americană 
potrivit căreia anumite pro
duse importate sînt taxate 
pe baza prețurilor cu ridi
cata practicate în S.U.A. și 
nu Ia prețul înscris pe fac
tura furnizorului. Acest pro
cedeu mărește in fapt în
casările americane într-o 
proporție atingind uneori 100 
la sută sau chiar mai mult. 
A.S.P. protejează, de aseme
nea, unele produse (cum sînt, 
de pildă, medicamentele) care 
în SUA sînt încă în stadiul 
de cercetare, chiar dacă in 
alte țări sînt perfect puse la 
punct. Participanții la vechea 
rundă au sperat ca în con
textul reducerilor tarifare 
proiectate, „American Selling 
Price" să fie abolit. Delegații 
Statelor Unite s-au ținut însă 
tari pe poziție iar chestiunea 
a rămas în suspensie.

Și iată că în Statele Unite 
se preconizează introducerea

Conflictul
nigerian

p 1 z
de noi măsuri protecționiste. 
Deci nu numai că nu se ia 
în considerare desființarea 
ASP-ului, dar, după exem
plul său profitabil, se pare 
că se urmărește „ASP-izarea“ 
întregului comerț interior. 
In acest scop mai multe pro
iecte de legi au fost supuse 
dezbaterii Congresului. Unul 
dintre ele (care a fost deja 
adoptat de Camera reprezen
tanților), autorizează pe pre
ședinte să restrîngă după 
cum va crede de cuviință 
importul tuturor produselor 
străine fabricate în condiții 
de salarizare și sociale in
ferioare celor existente in 
Statele Unite (deci la un preț 
de cost mai scăzut, compe
titiv). Delegind puterile sale 
președintelui — în cazul cînd 
proiectul va fi adoptat — 
Congresul va reînnoi gestul 
făcut cu ani în urmă, cînd 
șefului Casei Albe i s-a dat 
mină liberă pentru a nego
cia concesiile tarifare ee ur
mau să fie oferite în cadrul 
rundei Kennedy. Alte pro
iecte vizează un control ri
guros asupra majorității importurilor.

ar e a“
Existența acestor proiecte 

a iscat o vie neliniște atit 
in țară cit și în străinătate. 
In Statele Unite mai mulți 
oameni de afaceri șl congre
sman!, printre care William 
Roth, au arătat că adoptarea 
unor asemenea legi riscă să 
antreneze represalii asupra 
exporturilor americane, re
presalii care ar putea eosta 
comerțul exterior al S.U.A. 
pînă la 3,5 miliarde dolari. 
Cel ce pledează împotriva 
proiectelor foloseso ca argu
ment și faptul că Statele 
Unite par destul de protejate 
și fără acest arsenal de noi 
legi. Astfel, dacă acordul 
Kennedy este pus în prac
tică, după cinci ani tarifele 
medii vor fi de 12 la sută 
pentru S.U.A., de II la sută 
pentru Anglia șl de numai 8 
la sută pentru țările Pieței 
comune. Totodată ASP are 
șansa să nu fie desființat 
niciodată. In aceste condiții, 
arată criticii proiectelor, 
adoptarea acestora ar însem
na un risc inutil.

Dar cei mai îngrijorați și 
nemulțumiți sint, firește.

partenerii comerciali al 
S.U.A. Săptămîna trecută 
țările Pieței comune, țările 
scandinave, Japonia șl Marea 
Brltanie au notificat Wa
shingtonului îngrijorarea 
lor. Cu vreo trei zile in 
urmă a foit rîndul ță
rilor latino-americane. In
tr-un demers colectiv, am
basadorii acestor țări la 
Washington au remis lui 
Dean Rusk note exprlmind 
neliniștea guvernelor lor față 
de legile protecționiste aflate 
în studiu. In notele remise se 
subliniază consecințele grave 
pe care le vor avea asupra 
economiei țărilor latino-ame
ricane noile restricții preco
nizate, care sînt în contra
dicție flagrantă cu angaja
mentele anterioare ale State
lor Unite. Concluzia tuturor 
partenerilor este că guvenul 
american, în interesul men
ținerii unor legături econo
mice normale cu exteriorul, 
trebuie să renunțe la „ASP- 
izare“ și deci la proiectele 
aflate în dezbaterea Congresului.

ION D. GOIA

Pe jos,
La 27 octombrie ax., pri

mul ministru al Danemarcei, 
J. O. Krag, a vizitat pavilio
nul românesc din cadrul Tîr- 
gului internațional din Co
penhaga. La sosirea în incin
ta pavilionului, oaspetele a 
fost întîmpinat de ambasado
rul Republicii Socialiste Ro
mânia în Danemarca, Gheor- 
ghe PIoeșteanu și de directo
rul pavilionului, Barbu Rădu- 
lescu.

J. O. Krag a vizitat apoi 
standurile din cadrul pavilio
nului, apreciind calitatea mo
bilei, covoarelor, articolelor 
de artizanat, precum și va
rietatea produselor alimenta
re.

• MII DE MUNCITORI au 
demonstrat vineri în diverse car
tiere ale Madridului cu ocazia 
„Zilei de luptă" organizate de 
„comisiile muncitorești" în semn 
de protest împotriva concedieri
lor și creșterii costului vieții. In 
tot cursul zilei au avut loc cioc
niri violente între manifestanți și 
unități ale poliției care au încer
cat să-i împrăștie pentru a îm
piedica organizarea unei de
monstrații de masă. Au fost o- 
perate numeroase arestări.

• SURSE OFICIALE londoneze, citate de agenția FRANCE 
PRESSE, anunță că proclamarea independenței de stat a 
Adenului și retragerea trupelor britanice din această colonie 
ar putea interveni în următoarele 2 sau 3 săptămîni. Această 
precizare a fost făcută după reuniunea de vineri dimineața 
a cabinetului laburist, consacrată problemelor apărării și 
teritoriilor de peste mări, prezidată de Harold Wilson.

Anunțarea oficială a acestei hotărîri a guvernului ar putea 
fi făcută săptămîna viitoare, cînd cabinetul englez va reexa
mina concluziile adoptate în

Plenara Consiliului execu
tiv al UNESCO a început 
examinarea propunerilor di
rectorului general, Rene Ma- 
heu, cu privire la elabora
rea proiectului de program 
șl buget al organizației pe 
anul 1969—1970. Consiliul a 
dezbătut în primul rînd sec
torul de activitate privind 
științele exacte și naturale.

în intervenția sa, repre
zentantul român, acad. An
drei Oțetea, a sprijinit pro
punerile directorului ge
neral, Renâ Maheu, pentru 
crearea unui sistem mon
dial de informare șl docu
mentare științifică, precum 
și pentru dezvoltarea predă
rii științelor exacte l'a toate 
nivelurile de învățămînt.

reuniunea de vineri.

SITUAȚIE CONFUZĂ
PE FRONTURI

Relatările agențiilor de 
presă despre ostilitățile pe 
diferite fronturi din Ni
geria, bazate pe informații 
din surse federale sau bia- 
freze, sînt contradictorii și 
confuze.

prin Istanbul
de Mircea Radu lacoban

• 1NTR-O declarație dată pu
blicității la 27 octombrie, gu
vernul Republicii Populare 
Chineze a anunțat că, în urma 
hotărîril guvernului Indoneziei 
privind suspendarea relațiilor 
diplomatice dintre cele două 
țări, R.P. Chineză a decis să-și 
retragă pînă la 30 octombrie 
a.c. întreg personalul diploma
tic și consular din Indonezia.

Final la
Ieri s-a închis Ex

poziția mondială de 
la Montreal — Ex
po ’67. Micul 
așezat pe două 
le pe fluviul
Laurent, care a găz
duit expoziția, a fost

oraș, 
insu- 
Saint

rrExpo 67"
vizitat în cele 185 de 
zile de la deschide
re de aproximativ 50 
milioane vizitatori, a- 
dică de două ori și 
jumătate cit popu
lația Canadei. „Pă- 
mîntul oamenilor",

cum a fost supranu
mit Expo '67, a pri
mit vizita unui nu
măr de 60 de șefi de 
state sau reprezen
tanți ai acestora cu 
ocazia zilelor națio
nale ale țărilor res
pective.

Box în... parlament
La Lima, în cursul unui 

miting electoral, un individ 
masiv și mușchiulos urcă la 
tribună :

— Scumpi concetățeni! 
Dumneavoastră știți cu toții 
•ă aveam nevoie de un par- 
ament puternic. De aceea 
sartidul meu propune candi- 
lații cei mai în formă și cei 
nai rezistenți. Toți sînt sau 
m fost boxeri profesioniști.

— Ha — ha — ha, rîde 
imuzat vreun novice din 
nulțime.

— Da, domnii mei. Eu per- 
onal sînt boxer. Categoria 
;rea. Am la activ 80 de în- 
îlniri. 75 de victorii din care 
0 prin K.O. Pe scurt, voi ști 
ă vă apăr interesele și să-i 
tun la punct pe toți cei ce 
ai se vor opune. Votați pen- 
ru mine și vă promit să jus-

tific încrederea pe care mi-o 
veți arăta.

— Dar ce poziție vei lua 
In parlament ? — se aude o 
voce din public.

— Asta va depinde de po
ziția adversarului... pardon, 
a opoziției. In primul rîndva 
depinde de reacția deputați- 
lor cu vederi de stingă. Știți, 
eu sînt stîngaci, lovesc cu 
stingă și în special la stingă.

Nu vom abuza de răbdarea 
cititorilor și vom specifica a- 
cum că un asemenea miting 
electoral n-a avut loc la Li
ma. Pur și simplu fiindcă pe 
arena politică peruviană nu 
sînt programate actualmente 
niciun fel de alegeri. Nu 
este însă deloc exclus ca Ia 
proximele alegeri parlamen
tare (prevăzute pentru 1968) 
asemenea scene să se produ-

că. Fapt este că în Camera 
peruviană dezbaterile se trans
formă frecvent în ultimele 
luni in adevărate gale de 
box. Discutarea unor amen
damente Ia legea agrară și 
la legea pentru organizarea 
ordine! publice a dus la nu 
mai puțin de șase încăierări 
soldate cu răniți din rîndul 
deputaților. Cea mai puter
nică încăierare s-a consumat 
la 20 septembrie. Cei unspre
zece . deputați ai partidului 
justiției, partid cu vederi mai 
progresiste, au prezentat o 
rezoluție cerînd accelerarea 
aplicării unor dispozițiuni 
privind majorarea impozitu
lui agricol Ia marile latifundii. 
In momentul cînd deputatul 
justițialist Joao Cardas s-a 
urcat la tribună pentru a

sprijini rezoluția, deputății 
partidului liberal (principalul 
partid de guvemămînt) au 
pus în funcțiune pumnii îm
potriva oratorului și a celor
lalți deputați din opoziție. 
A urmat o violentă gală de 
box care a durat peste două 
ore și s-a terminat cu a- 
proape 25 de răniți. Poliția, 
respectînd inviolabilitatea in
cintei și apreciind spectacu
lozitatea galei, nu a inter
venit.

Așa stînd lucrurile nimeni 
nu se va mira dacă anul vii
tor la vreun miting electoral 
Peruvian, candidatul va pro
clama :

— Votați-mă ! Sînt boxer 
profesionist și voi fi in stare 
să fac față cerințelor luptei 
parlamentare.

Agenția Reuter, citind surse din 
Lagos, menționează că trupele 
guvernului central au respins în 
cursul acestei săptămîni cîteva 
încercări biafreze de a reocupa 
Insula Bonny, situată în apropi-

• erea orașului Port Harcourt. La 
e Lagos s-a anunțat că aviația bia-

freză a efectuat o serie de rai-
• duri aeriene și a atacat Insula
• Bonny.
• Trimisul special al agenției
• France Presse în Nigeria relatea- 

ză că „trupele biafreze au ocu-
• pat două treimi din Insula Bo

nny după lupte violente care au 
durat două zile, în cursul cărora 
trupele federale ar fi suferit pier
deri mari. Peste 100 de soldați 
nigerieni au fost uciși. A fost 
capturată o însemnată cantitate 
de arme, între care mortiere și 
tunuri antiaeriene. Aceeași agen
ție precizează că autoritățile bia
freze au instaurat în Insula Bon
ny o administrație civilă.

Referitor la luptele din regi
unea orașului Onitsha, la Lagos 
se afirmă că trupele federale au 
supus orașul unui puternic tir de 
artilerie și că se fac pregătiri 
pentru a lua cu asalt aceasta lo
calitate. în sectorul operațiunilor 
militare din apropierea orașului 
Port Calabar sînt în curs lupte 
violente între trupele federale și 
cele biafreze. Unitățile militare 
ale guvernului central întîmpină 
o rezistență dîrză din partea bia- 
frezilor, îndeosebi pe căile de 
acces spre orașul Oron.

Un ofițer al marinei militare 
americane, sosit la Oberlin 
(S.U.A.) pentru a deschide un 
birou de recrutare Ia colegi
ul din localitate, a fost încer
cuit de zeci de studenți și 
ținut „prizonier** în auto
mobilul său timp de patru 
ore. Poliția a intervenit, fo
losind gaze lacrimogene pen
tru împrăștierea studenților.

E. R.

...Drumul pînă la ca- 
; feneaua „Pierre Loti“ 

echivalează cu o mică 
ascensiune. Străzi în
guste, în pantă pro
nunțată, se răsucesc 
printre casele de lemn a- 
fumat din „Old Istan
bul" ; aici, călătorul nu 
mai întîlnește clădirile 
ultramoderne și bule
vardele largi din carti
erul Beyoglu. Orașul 
este tipic oriental: 

‘ tarabele vînzătorilor de 
! pește se întind pînă in 
' mijlocul

măgăruși _____ .
(iertat fie-ne pleonas
mul 1) se amestecă, 
netulburați, în con
voiul de mașini. Pe 
măsură ce urcă, dru
mul se 
în sfîrșit, 
cotitură, 
de bîroe, veche parcă 
de cînd lumea : aici a 
trăit și a scris Pierre 
Loti. înainte de a in
tra, să „gustăm" prive
liștea pe al cărei far
mec se bazează renu- 
mele micii cafenele 
construite în vîrful ce
lei mai înalte coline din 
partea europeană a 
Instanbulului. De a- 
ici, din capătul Cornu
lui de Aur „cokteilul" 
de apă și uscat pe 
care s-a clădit, vreme 
de 2.500 de ani, Istan- 
bulul, poate fi analizat 
metodic, porțiune cu 
porțiune. Șapte coline 
(cifră de-a dreptul... 
fatidică: mai toate
orașele începînd cu 
Roma și terminînd, 
dacă vreți cu lașul, 
sînt clădite pe cîte 
șapte coline!) încon
joară albastrul întune
cat al Cornului de Aur 
și Haliciului, albastru- 
argintiu al Bogazici-u- 
lui (Bosforul), albastru- 
verzui al Mării de

trotuarului, 
urechiați

îngustează; 
după ultima 
iată căsuța

Poporul turc sărbătorește azi 44 de ani 
de la proclamarea Republicii. Actul de la 
29 octombrie 1923, cînd Turcia a devenit 
Republică, a însemnat un eveniment de 
deosebită însemnătate în viața acestei țări 
care a pășit pe calea unei evoluții noi, 
moderne.

Poporul, tineretul nostru, urmărește cu 
interes și simpatie eforturile poporului turc 
pentru progresul și prosperitatea patriei 
sale. In ultimii ani, relațiile bilaterale din
tre România și Turcia au cunoscut o dez
voltare continuă în spiritul prieteniei și hu
nei vecinătăți, pe baza principiilor suve
ranității și independenței naționale, egali
tății in drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc. Cu prilejul 
vizitelor reciproce ale oamenilor de stat 
români 
voltării

Ji turci s-a exprimat dorința dez- 
în continuare a acestor relații.

TurnurileMarmara. _______
celor 130 de moschei 
împung cerul pretutin
deni în jur; nu depar
te, un minaret în con
strucție, înconjurat de 
shele, pare o rachetă 
gata-gata să-și ia zbo
rul de pe rampa de 
lansare. în vale, stră
zile orașului se încîl- 
cesc cu consecvență, 
punînd în evidență, 
prin contrast, bulevar
dele drepte și largi : 
Cumhuriet, Vatan, Mi
let, Istiklal. Blocuri 
mari mai vechi ori mai 
noi, cu suprafețe in
tens colorate, se înve
cinează cu mărunte 
construcții. In mijlocul 
orașului, acolo unde te 
aștepți mai puțin, cîte 
un cimitir străvechi, nu 
mai mare de 50 m. p„ 
își etalează pietrele de 
mormînt savant împo
dobite cu un imens 
turban de piatră (dacă 
răposatul a fost bărbat) 
sau cu un evantai (da
că mormîntul ascunde 
rămășițele unei femei). 
De altfel, colinele din 
jurul cafenelei „Pierre

Loti“ sînt 
mitire, in 
decimetru 
terenul în 
cu chibzuință 
Odihnesc aici, 
lurile înverzite 
Cornului de 
poate foști ostași 
au mînuit hangere pe 
vremea lui Mahomed 
al II-lea, cel care a 
asediat vreme de 50 de 
zile Constantinopolul. 
Nu găsesc o compara
ție suficient de eloc
ventă pentru a traduce 
în vorbe impresia a- 
dîncă pe care ți-o Iasă 
contemplarea acestui 
nesfîrșit cimitir ce în
conjoară „Golden Horn
ul" cu o intermina
bilă salbă de pietre alb- 
cenușii. Un dialog mut 
se stabilește, peste în
tinderi, între splendoa
rea palatului Topkapî 
ori Dolmabahce și sim
plele însemne ale tre
cerii prin viață a celor 
ce au ridicat și palate
le și moscheile.

Dar, să intrăm în ca
feneaua care este în 
același timp și casă

imense ci- 
care fiecare 
pătrat din 
pantă a fost 

folosit.
pe ma- 

ale 
Aur, 

ce

momerială și magazin 
de suveniruri și sală de 
lectură... Mobilier înne
grit de vreme, lavițe 
late de-a lungul pere
ților, scaune mărunțele, 
iămpi de cristale în for
mă de lalea, pereți 
acoperiți cu trestie lu
cioasă, felinare din do- 
vleci lunguieți, galbeni 
ca fildeșul. Pentru a 
accentua parcă impre
sia de simplitate și 
vechime a acestui in
terior modest, un ar
haic automat muzical 
cu marca „Z. Dicran- 
Constantinopoli", tro
nează intr-un colț, cu 
aerul de suferință mută 
al neputinței. Dinții 
știrbi ai angrenajelor 
nu mai reușesc să iz
vodească, la întilnirea 
cu plăcile ruginite, de- 
cît sunete șterse și hi
lare. Acum aproape 100 
de ani, cînd Pierre 
Loti, admirînd panora
ma Cornului de A- 
ur, își sorbea narghilea
ua, probabil că bietul 
automat făcea să su
sure melodii orientale, 
tinguioase, ca un 
fond sonor indispensa
bil contemplării fru
mosului. Deceniile au 
trecut, Istanbulul a su
ferit inevitabile me
tamorfoze, viața de al
tădată^ a marelui oraș 
rămînînd să pulseze 
doar între coperțile 
cărților lui Loti.

S-a inserat. Deasupra 
Bosforului, o lună 
perfectă, parcă dese
nată de un scenograf, 
se. joacă de-a ascunsul 
printre turnurile gea
miei Suleymanye. Toa
te stelele-s la locul lor, 
ca-n atlasele de astro
nomie, iar noi coborim 
Ia pas, rătăcind în um
bra nesfirșitelor ziduri 
ale Bizanțului.
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