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• CUM AȚI DEBUTAT IN PROFESIA ALEASA (Răspun
suri la ancheta noastră).

• DESPRE SUCCES, TANȚA ȘI COSTEL (Cronica televi
ziunii).

• „IN UNANIMITATE DE VOTURI...". (Adunări de dare 
de seamă și alegeri).

• ACTUALITATEA PENTRU TINERET.
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• CU ARIPA RUPTA (Selecționata divizionară A — Echipa 
olimpică a Statului Sao Paulo)

• STEAUA—PANATHINAIKOS ATENA : 82—65.
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Constructorii celor trei obiective ce se ri
dică în viitoarea zonă industrială a orașului 
Balș, au înscris pe grafice noi realizări. La 
Uzina de reparații se lucrează cu un avans 
de două săptămîni. în viitoarea hală de pro
ducție, unde vor fi reparate lunar 800 de trac
toare, a început montarea utilajelor. La sta
țiunea de mașini și tractoare, a fost termi-

nată, de asemenea, construcția clădirii și 
s-au montat, în majoritate, utilajele, iar la 
Uzina de osii și boghiuri s-a realizat un vo
lum de lucrări dublu comparativ cu cel pre
văzut în plan. La acest ultim obiectiv a înce
put turnarea fundației la hala de fabricație 
la cald. In prezent se construiesc drumurile 
de acces și calea ferată.
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© in regiunea Bacău
15 000 elevi pe sta
dioane • Speran-
fele de miine ies
din anonimat • Di-
riguitorii sportului

se dovedesc re-
ceptivi
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Se montează o nouă motopompă la Uzina „Independența" 
din Sibiu.

STUDENȚII Șl STUDENȚIA

CLIMATUL CARE
FAVORIZEAZĂ

INFORMAREA Șl DOCUMENTAREA
PRAGUL INTRODUCERII TEHNICII NOI

„AUREA ME-
DIOCRITAS"

Revoluția industrială care 
se desfășoară impetuos a dus 
la o dezvoltare extrem de ra
pidă a științpi și tehnicii, o- 
glindită, printre altele, și 
de număml tot mai mare al 
publicațiilor de specialitate. 
Dacă în anul 1665 exista o 
singură revistă tehnică (Re
vista Academiei de științe 
din Londra), un secol mai 
tîrziu numărul acestora a a- 
juns la zece, 100 la începutul 
secolului al XIX-lea, 10 000 
la începutul secolului XX, iai 
în zilele 
cifra de 
revistelor 
la fiecare
10 ori la fiecare 50 de ani și

de 100 de ori după fiecare 
secol. Așadar, un specialist 
chiar dacă ar citi zi și noapte 
nu ar avea posibilitatea să 
parcurgă toate informațiile 
tehnice și științifice care-1 in
teresează. Organizarea docu
mentării trebuie făcută deci 
în așa fel încît specialistul să 
poată lucra și în același timp 
să fie informat rapid cu nou
tățile din domeniul 
Practica a confirmat că
minerea în urmă a specialis
tului este dăunătoare progre
sului, eficienței tehnice și 
economice, pentru că numai 
cunoscînd ceea ce au realizat 
alții cu sau fără succes pu
tem fi scutiți de cheltuieli 
inutile pentru îmbunătățirea

Ing. Gh. Aldea 
director al Institutului 

de cercetări foraj-extracție 
Cîmpina

său.
re

Convorbire cu acad,
Cristofor Simionescu

noastre depășește 
100 000.

științifice s-a dublat
15 ani, a crescut de

Nuinăru'i

sau dezvoltarea unor procese 
ce asigură totodată aplicarea 
la timp a rezultatelor noi.

„Cercetarea științifică — 
se arată ~ 
rective 
C.C. al 
tombrie 
în procesul de ansamblu al 
reproducției sociale ca una 
din cele mai importante faze 
ale acestuia, se încorporează 
tot mai mult în însăși produc
ția materială". în prezent 
problema unei bune docu-

în Proiectul de Di- 
adoptat la plenara 
P.C.R. din 5—6 oc- 
a.c. — șe integrează

mentări capătă un plus de 
importanță ca și existența u- 
nor cadre de specialiști com- 
petenți să rezolve probleme 
mari care stau în fața insti
tutelor de cercetări departa
mentale, 
limbă 
desea 
nical 
du-se 
mare 
pletă, 
lizarea maximă a ; 
este esențială, pentru 
înainte al industriei 
economiei unei țări.

Creșterea volumului 
teratură a impus și găsirea 
nor forme adecvate pentru 
cunoașterea și valorificarea 
sa. Unele întreprinderi mari,

în literatura de 
engleză se vorbește a- 
de așa-numitul „Teh- 
knowhow” înțelegîn- 

prin aceasta o infor- 
tehnico-științifică com- 
acentuîndu-se că uti- 

maximă a acesteia 
mersul 
și al

de li-
u-

institute de cercetări au orga
nizat grupe speciale de docu
mentare cu o singură sarcină, 
aceea de a colecta informațiile 
tehnice și științifice, a le selec
ta, rezuma și distribui perso
nalului ingineresc și de cerce
tare. Nu rare sînt cazu
rile c-înd specialiștii în 
domeniul 
țifice și 
gerat căi 
zolvare a 
cifice. Experiența pe plan 
mondial oferă posibilitatea ca 
doar în cîteva ore cercetăto
rii și inginerii să fie informați 
cu cele mai noi progrese 
din tehnică și știință. Firește

Nu rare sînt 
cînd specialiștii 

informațiilor știin- 
tehnice au su- 

și mijloace de re- 
unor probleme spe-

(Continuare în pag. a IlI-a)

româ- 
prezent 
dezvol- 
actuală 
apreci-

Școala superioară 
nească, trăind în 
un moment special al 
tării sale, este la ora 
în stare de rezultate 
abile, care o impun pe plan 
internațional. Numeroase ca
tedre sînt ilustrate de emi
nenți savanți; aceștia au 
bucuria de a descoperi în 
rîndurile tineretului universi
tar studenți eminenți — care 
susțin strălucite examene, 
care în activitatea științifică 
își secondează profesorii emi- 
țînd idei sclipitoare. Peisajul 
universitar este, însă, presărat 
și cu multe, prea multe, re
zultate mediocre și submedio
cre. Cele trei sesiuni de exa
mene din vara anului curent 
(avem în vedere și sesiunea 
„extraordinară" de reexami
nări) sînt edificatoare. Con
vorbirea cu acad. CRISTO
FOR SIMIONESCU și-a pro
pus o introspecție în com
plexul de elemente care în
trețin climatul favorabil re
zultatelor nesatisfăcătoare — 
firește, în linii mari, dar fără 
a omite detalii caracteristice.

— Se remarcă la o parte 
dintre studenți — observă in
terlocutorul nostru — o neîn
țelegere a faptului că școala 
superioară românească se de
osebește în esență ds acele 
universități în care tinerii 
plătesc mari taxe ca să înve
țe. Cel puțin din două moti
ve esențiale noi sîntem în
dreptățiți să cerem ca stu
denții să obțină rezultate 
foarte bune la învățătură : în 
primul rînd, pentru că avem 
nevoie de specialiști foarte 
buni; în al doilea rînd, pen
tru că statul suportă cheltuie
lile în vederea formării aces
tor specialiști. Am putea ac
cepta că măcar una din cau
zele care determină iămînerea 
în urmă la învățătură a unei 
părți de loc neglijabile a stu- 
dențimii este obiectivă : mă 
refer la faptul că în domeniu] 
învățămîntului progresul se 
realizează mai lent, chiar da
că investițiile ar fi similare 
cu cele din domeniile produc
ției materiale. Rămîne însă un 
prea mare decalaj între grija 
deosebită — materializată nu 
numai ha investiții considera-

bile, dar și într-o preocupare 
atentă și permanentă față de 
mersul activității în școala su
perioară — cu care partidul 
și statul înconjoară tineretul 
universitar și rezultatele cu 
care un număr destul de mare 
de studenți își încheie acti
vitatea anuală.

— Nu credeți că în proce
sul educației studenților pro
blema muncii este foarte ti
mid subliniată ?

— Intr-adevăr, conducerile 
institutelor și facultăților, or
ganizațiile de tineret, mai 
ales, nu pedalează suficient 
pe această importantă cale de 
formare a valorilor: înțelege
rea perfectă de către toți stu
denții că munca, în primul 
rînd, generează valorile ma
teriale și spirituale; că mun
ca este capitalul de care dis
pune efectiv omul tînăr — nu 
o lozincă. Consecințele ? O 
seamă de studenți aleargă 
după eficiențe mărunte în 
activitatea lor. în locul unor 
acțiuni inteligente (care să 
aibă în permanentă atenție 
onoarea și cinstirea studenți
lor eminenți, stimularea aces
tora) asistăm la o gamă de 
„activități” pe care și-au pus 
pecetea formalismul, obosea
la, lipsa de entuziasm, lipsa 
de energie.

Nu este neglijabil nici fap
tul că studenții se feresc 
să-și planifice activitatea zil
nică. Planul unei activități — 
Ia orice nivel — este genera
tor de mari succese. Nu toți 
studenții înțeleg însă avanta
jele planificării. Ei nu au un 
plan de activitate — altul de- 
cît orarul — unul complex, în 
care să nu intre numai învă
țătura, care să cuprindă grija 
pentru suflet, problemele gos
podărești ; în care să intre 
grija pentru inimă. Se pare că 
acest lucru nu-1 înțeleg stu
denții, dar nici educatorii; 
nici ei nu au un plan rigu
ros. Planul scriptic n-are va
loare ; are valoare numai pla
nul scriptic identic cu planul 
faptic.

— Dinamizarea muncii or-

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a Ill-a)

De o lună de zile în patru 
mari orașe din regiunea 
Bacău, în fiecare duminică, 
uneori și în alte zile, se des
fășoară ample acțiuni cultu
ral-sportive ale elevilor din 
licee și școlile profesionale. 
De o lună de zile elevii din 
Bacău, Roman, Piatra Neamț 
și orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej cunosc febrilitatea 
întrecerilor sportive, entu
ziasmul învingătorilor, ură
rile pătimașe de succes și 
explozia bucuriei dobîndite 
prin efort, conjugate spre 
sfîrșit cu emoția scenei și 
frenezia dansului, a carna
valului, a tinereții. De o lună 
de zile oamenii muncii din 
aceste 4 orașe urmăresc evo
luția fiilor și fiicelor lor pe 
terenuri sportive sau pe sce
nă. îi urmăresc cu interes 
trăind clipă de clipă, alături 
de ei, frumusețea și drama
tismul întrecerilor.

Aceste ample acțiuni cul
tural-sportive generate din 
inițiativa Comitetului regio
nal Bacău al U.T.C. consti
tuie un răspuns major la re
centele măsuri ale Comitetu
lui Central al U.T.C. privind 
desfășurarea activității de 
educație fizică și sport în 
școli. E un răspuns merito
riu ce trebuie consemnat fie 
și numai pentru faptul că 
astfel de acțiuni sînt primele 
de o asemenea anvergură, 
pentru îndrăzneala și tena
citatea organizatorilor, pen
tru faptul că pot constitui în 
bună parte, un model de 
muncă susținută și eficace, 
de inițiativă, continuitate și 
colaborare. Urmărindu-le de 
aproape, am putut, în sfîrșit, 
exclama cu bucurie : iată ac
țiunile dorite de tineretul 
școlar, activitățile adecvate 
vîrstei uteciștilor din școli, 
iată aripile necesare tinereții.

i

A sosit ora „H“, ora 8 di
mineața. De la cele 4 comi
tete orășenești U.T.C. din 
Bacău, Roman, Piatra Neamț 
și orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej pornesc 4 coloane 
imense de elevi spre stadioa
ne. Cei peste 15.000 de elevi 
vor. asalta cetatea curajului, 
a dîrzeniei și istețimii. O ce
tate bine fortificată. Aceste 
mii de adolescenți, porniți în 
coloane spre stadioane, cin- 
tînd, sînt viitori oameni vi- 
guroși. maturi, cu o minte 
sănătoasă^ și cultivată într-un 
trup sănătos și cultivat. E 
spiritul acel ce își clădește 
corpul — scria un poet fi
lozof, relevînd în felul acesta 
influenta reciprocă dintre 
doi factori, dar mai ales fap
tul că. prin voință și exer
cițiu, spiritul lucid poate im
pune corpului transformări 
fericite în ce privește vigoa
rea. suplețea, gratia. In- 
fluiența este reciprocă. Văd. 
însoțind coloanele miilor de 
elevi din cele 4 orașe, pe toti 
directorii de școli, pe sute 
de profesori. Aproape toti 
sînt nerăbdători să vadă cum 
se comportă elevii lor în 
competiții și ce nu ar da să-i 
știe dinainte cîștigătorii în
trecerilor. Cîteva cuvinte se 
repetă mereu, aproape ob
sedant : ,.e vorba de presti
giul școlii". Da, și de el e 
vorba. Cei mai nerăbdători 
și totodată cei mai voioși sînt 
profesorii de educație fizică 
și sport. Unul îmi șoptește, 
parcă sintetizînd gîndurile 
tuturor : „prin acțiuni de o 
asemenea amploare mai 
ieșim și noi din anonimat". 
Si asta-i adevărat. Un pro
fesor trăiește prin elevii săi.

Coloanele străbat cele 4 
orașe. Cîntece patriotice de 
o adîncă gravitate își iau 
zborul din piepturi tinere.

ION CHIRIC

Tovarășului NICOLAE .CEAUȘESCU 
Secretar general al C.C. al P.C.R.

Tovarășului CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Socialiste România 
București

N. PODGORNÎI
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.

TELEGRAMĂ

A. KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri 

al U.R.S.S.
(Continuare în pag,, a IlI-a)
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în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem și Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., exprimăm Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri al* Republicii Socialiste România, întregu
lui popor român, sincere mulțumiri pentru felicitările calde 
și bunele urări trimise cu prilejul coborîrii, pentru prima 
oară în-istoria cosmonauticii, a unei stații automate sovietice 
pe suprafața planetei Venus.

L. BREJNEV
Secretar general al C.C. al P.C.U.S.

Orașul cu zgomotele amor
tizate 
undeva 
timp, 
sub tălpi 
mîntului. Din drept, drumul 
care te duce de la Tg. Jiu 
spre Dealul Cărbuneștilor 
începe să șerpuiască și să se 
îngusteze.

Ceață — pînze uriașe stă- 
pînesc peisajul. Ici-colo, prin 
pîcla 
vîrfurile 
ziți.

Liniște 
grăbiți și 
ritmul lor

încotro, 
sînt siluetele dimprejur, ce 
fel de copaci sînt, dar sînt

ceață rămăsesede
în urmă. După un 

am început să simt 
frămîntările pă-

lăptoasă străpung 
copacilor desfrun-
deplină. Pașii din 
reci se domolesc, 
îmi devine străin, 
unde mă aflu, ce

I co-oare copaci ? Par a fi 
Ioane.

încremenesc, nu mă 
pot mișca.

Timpul s-a oprit în 
Pînzele cenușii mă învăluie, 
se lipesc de mine, îmi fură 
vederea. Am orbit. Unde or 
fi dispărut copacii ? Dar sînt 
oare copaci!?

PIîng... lacrimile îmi mîn- 
gîie obrajii.

Sînt om sau copac, sau sînt 
și om și copac deodată ? Mă 
dezlipesc dintre cețuri și-mi 
recapăt vederea. Drumul 
devine cărare, copacii se a- 
propie șl mi se alătură. Nu 
mai sînt singur. Peisajul 
plutește spre mine, îl în- 
tîmpin cu pași moi, descrip-

mai
loc.

tivi, cu 
temîndu-mă 
cu mine, cel

Sînt oare 
Ioane, din 
seve ? Cresc 
anii, cîtă cinste !, nodurile de 
pe trupul lor înseamnă pra
guri de viață și de încercări. 
Adevărate coloane.

înțeleg și mă sperii.
Sînt oare eu unul dintre 

oamenii căruia îi este îngă
duit să comunice cu El, Cel 
care a cioplit coloana infi
nită, sau natura de pe ge
nunchiul acesta de pămînt 
este darnică în dimineața a- 
ceasta cu muritorii, dezvă- 
luindu-li-se ? !

ION CUCU

grabnică atingere, 
de reîntîlnirea 
de aiurea, 
copaci sau co- 
frunze și din 

numărîndu-și

LA DREAPTA BADEN, 
LA STÎNGA SINUCIDEREA

prin Wienerwald 
vieneze) notabil 
prin facultatea, 

în secolul nouă- 
val-

NOTE DE DRUM
Drum 

(pădurile 
nu numai 
dovedită 
sprezece de-a provoca
suri de Lehar și operete de 
Strauss, dar și prin aceea 
foarte prețioasă în veacul 
următor de a înconjura o 
metropolă contemporană cu 
o centură de aer (asediu 
eminamente pozitiv).

Baden, stațiune reputată 
odinioară pentru ape mira
culoase, promenade în parc, 
doamne europene cu cățelul 
și „partide" excelente în a-

de Al. Mirodon
tenția candidaților la însu
rătoare s-a păstrat, și-a păs
trat trecutul, dar. ciudat, a- 
cest trecut nu este sau nu 
pare îndestul de vechi ca să 
constituie o tradiție, așa in
cit deocamdată orășelul e 
numai plăcut desuet, ase
meni picturilor „belle c- 
poque" care nu posedă nici

modernitatea Iui Cezanne, 
dar nici cantitatea de timp 
necesară pentru a dobîndi 
calitatea de bătrîn. Ii mai 
trebuiește un plus de două- 
trei sute de ani. Badenui 
așteaptă. Refuzînd arhitec
tura nouă, sticla și betonul, 
localitatea a hotărit să-și 
cultive rîndurile și să ajun
gă cit mai repede în anul 
2430 cînd se va putea vorbi 
în sfîrșit și despre el ca des
pre o antichitate.

(Continuare în pag. a IV-g)



Adunări de dare de seamă și alegeri

„IN UNANIMITATE
DE VOTURI"

Ecoul aplauzelor mai stă
ruie încă între pereți. 11 
poartă printre ele murmure
le celor ce se îndreaptă a- 
cum spre ieșire. Pașii tîrșiți 
ai lor, jumătățile de pași fă- 
cuți în înghesuiala dinaintea 
ușii trădează parcă o ezitare 
de a părăsi sala, o dorință 
neexprinmtă de a mai trăi 
încă o dată momentul. în 
mijlocul unui cerc larg, noul 
secretar primește felicitările 
— si aici-'o anumită obișnu
ință a unor fraze întîlnite 
prea des eigata să te îndem
ne să adaugi: felicitările ,,de 
rigoare", par formula, rigi
dă, neinqăpătoare, nu se po
trivește deloc cu exuberanta 
spontană- clipei acesteia. 
Din toate părțile pornite, 
cuvintele Sincere și priete
nești se întâlnesc în același 
punct. Colegii de muncă se 
străduiesc toti să-i siringă 
mîna secretarului lor. Frîn- 
turl de vpci, amestecate :

Ion Udi*ea, cel mai bun 
prieten : „Știam eu că ești 
băiat capabil dar nici la suc
cesul ăsta nu mă așteptam".

Vasile Ploștinaru. un ti
mid, intimidat odată mai 
mult acum : „Crede-mă... fe
licitările mele... am trăit un 
moment de panică. Rămăse
sem cu... mă bucur din ini
mă... cu gura căscată și era 
să ridic mîna abia la abți
neri".

Fata care... : „Știi că am
votat și eu

Bineînțeles, știe. știe că
n-a avut nici unul vreo o-
biectie. „In unanimitate de
voturi" — așa sunau cuvin
tele acelea rostite de la masa 
prezidiului. Și ele însemnau 
nu numai o simplă ridicare 
de mîini și o numărătoare 
conștiincioasă, cu degetul 
plimbat pe deasupra cape
telor. UNANIMITATEA a- 
ceea era actul ultim, nece
sar, al unui întreg proces 
de cunoaștere reciprocă, era 
o dovadă de netăgăduit a u- 
nei apropieri pline de pro
misiuni pentru viitor. Des
pre aceste promisiuni, des
pre ceea ce așteptau de la 
el, alegîndu-1, au și vorbit 
de altfel toți, pe rînd, fie
care așa cum se pricepea 
mai bine :

„11 cunosc pe tovarășul de 
doi ani de zile, de cind am 
venit eu aici. Și cred că nu 
greșesc dacă afirm că e un

om cu multă putere de 
muncă, serios și apropiat de 
ceilalți" (Gheorghe Catană).

„Știți Ia ce mă gîntleso 
acum ? La întâmplarea aceea 
— v-o amintiți, desigur, 
foarte bine — aceea cu Că
lin. Dacă nu era el, cred că 
l-am fi pierdut pe drum pe 
Călin. Așa am cîștigat un om 
în colectivul nostru și am 
cunoscut mai bine un altul". 
(Zamfira Turculeț).

„In drum spre adunarea 
aceasta chiar mă întrebam 
cine ar merita mai mult să 
fie ales. Și în cele din urmă 
m-am oprit tot Ia el. De a- 
ceea consider că propunerea 
care s-a făcut este în aceeași 
măsură și a mea". (Ion 
Amariei).

„Uite ce-i, eu îi sint prie
ten, îl cunosc de mai multă 
vreme decît voi. N-aș vrea 
să se creadă că o fac pe 
prietenul principial, arătin- 
du-i și niște lipsuri, dar să 
știți că nici chiar perfect nu 
este. Va trebui să mai avem 
și noi grijă de el", (Ion 
Udrea).

Discuțiile nu s-au oprit 
însă ajei. Unul cîte unul, a- 
proape toți au ținut să spu
nă ceva, să adauge încă un 
amănunt, încă o întâmplare. 
Iar fiecare amănunt era încă 
o trăsătură la un portret pe 
care colegii săi se străduiau 
să i-1 creioneze cu migală. 
Totul venea să confirme că 
de fapt alegerile nu se des
fășurau doar atunci, în cli
pele acelea, ci că fuseseră 
făcute cu mult timp înainte. 
A urmat apoi gestul alegerii, 
ridicarea mîinilor, într-un 
moment de liniște emoțio
nantă. Ecou! tăcerii aceleia 
semnificative mai stăruie 
încă între pereți. Și în mij
locul ei continuă parcă să 
se audă, ca o urare limpede 
de început de drum, votul 
tuturor. Încrederea lor.

D. MATALA

N. A. — Se obișnuiește ca, 
în asemenea situații, preci
zările necesare să se facă la 
sfîrșit : adunarea de alegeri 
a avut loc la... din orașul... 
Dar nu acest lucru mi se 
pare cel mai important. Obi
ceiul de a preciza cu exacti
tate ar limita, de data aceas
ta, întâmplarea la un singur 
caz...

Tanța șl Costel au reapă
rut în casa noastră în zilele 
cînd cartea autorului lor — 
intitulată conform tangoulul 
din generic : „Iubirea e un 
lucru foarte mare" — trecea 
meteoric prin librării, așa 
cum se cuvine unui, „best
seller". Am văzut cu ochii 
mei, la principala librărie a 
Capitalei, a 17-a, cum s-a 
epuizat cartea lui Băieșu — 
rapid, cam cît ar dura „legă
tura cu stadionul 23 August". 
Era o plăcută imagine vi
zuală. Literatura noastră 
zisă de actualitate cunoaște 
prea puțin euforia „best- 
seller“-ului, a cărții pe care 
oamenii cei mai diferiți și-o 
smulg din mîini, pentru care 
sînt gata să calce în picioare 
pe cei așezați în primul rînd, 
acolo, în fața standului de li-

— aceasta fiind, nu știu de 
ce, operația cea mal flatantt 
pentru frumusețea și- forța 
caracterului uman. Numai 
că, „frumoasă" sau ba, invi
dia mai are și calitatea 
transparenței, atribut al 
multor frumuseți : de cite 
ori aud sau citesc o critică 
nimicitoare la adresa unui 
spectacol de succes notoriu, 
văd ca prin sticlă cum cel 
pornit cu harapnicul ar re
nunța la toate obiecțiile vio
lente dacă dumnezeu și pu
blicul s-ar fl îndurat să-1 
dea lui sau amicilor lui o 
leacă de aplauze. Cum spune 
moralistul : „de cîte ori văd 
un om rău, mă gîndesc : pe 
cine și de ce se răzbună ?“ 
Foarte puțini creatori sau 
critici au puterea lui Pinti- 
lie, de pildă, orgoliul lui în

noastră plăcere de a ne uita 
rîzînd la proști. Mulțu
mită terminologiei lansate cu 
atâta zel pe piață de D.D.F.
— „Prostănacul", „Un idiot 
la Paris" — nu ne mal vine 
greu să-l numim pe cei doi, 
„proștii la București". Proști 
simpatici, deloc periculoși, 
cu o mare poftă de viață, 
care nu ne cer vigilență în
cordată ci zîmbet îngăduitor. 
N-au nici o profunzime 
amețitoare — sînt proști ca 
lumina soarelui fără proble
me, departe de calibrul și an
vergura celor pierduți într-o 
noapte răsucită a grotescu
lui. Proști cotidieni — cu un 
bobîrnac îi dai jos de pe re
verul hainei, lasă-1 să tră
iască, nu e moarte de om. 
Fiindcă au haz. Haz verbal
— și aceasta-i o altă crudă

La Dumitru Furdui e intere
sant ceea ce se ascunde dincolo 
de falsele sale naivități. Ceva 
secret și insesizabil, amestec 
subtil de inteligență și candoare 
care face farmecul vocației sale 
de actor. Despre proiectele șl 
dorințele intime la începutul a- 
cestei stagiuni am schimbat ieri 
pîteva cuvinte cu Dumitru Fur
dui, între o repetiție anulată șl 
un post-sincron la Buftea.

— Proiecte 7 Mai degrabă pro
misiuni și speranțe, pentru că la 
această oră sînt încă în transfer 
de la Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" la Teatrul Mic.

— Șl totuși, certitudini T
— Pînă acum doar una : 

Bert, din piesa Iul Arthur Miller 
„Amintiri din două dimineți de 
luni", viitoarea premieră a Tea
trului Mic.

— Sperați deci Intr-o viitoare 
satisfacție profesională T

— Desigur. Deși rolul acesta 
l-aș fl jucat pînă acum un an, 
doi. între timp cred că m-am 
schimbat foarte mult șl rolul

ml-a fost încredințat mal de
grabă în virtutea inerției unui 
tip pe care l-am creat șl care 
Intr-un anume fel m-a acaparat

— Dar „Jurnalul unui ne
bun" 7

— Cu totul altceva. Știu că 
multora nu le-a plăcut, se plic
tiseau și plecau pentru că, apa
rent, nu se petrecea nimic pe 
scenă. Bineînțeles, aparent. Șl 
setea oamenilor pentru răsturnă
rile spectaculoase de situații șl-a 
spus cuvîntul.

— Alte proiecte...
— Televiziunea. Cîteva „mi

niaturi" de pantomlmă. Șl apoi 
rolul acesta, pe care 11 joc în fil
mul Iul Cezar Grigoriu „împuș
cături pe portativ", un rol fără 
probleme speciale șl fără satis
facții speciale. De fapt, cinema
tografia este, așa cum obișnu
iesc să spun „o instituție care nu 
are nevoie de mine". Eu sper că 
deocamdată.

E. C.

La salina din Ocna Mu
reș, raionul Aiud, care re
cent și-a aniversat 1750 
de ani de la atestarea do
cumentară, se fac ultime
le pregătiri pentru amor
sarea și trecerea în ex
ploatare de probe a unei 
sonde la o adîncime de 
1750 metri. Această cifră 
reprezintă un record u- 
nic în lume, cu multiple 
avantaje de ordin pro
ductiv și științific. Se 
poate afla, forind la o a- 
semenea adîncime, grosi
mea zicimtntului aflat în 
exploatare, ceea ce permi
te calcularea rezervei de 
sare existentă, compozi
ția calitativă a sării la di
ferite orizonturi, tempe
ratura din adîncime etc. 
Autorii acestei realizări, 
inginerii și tehnicienii în
treprinderii, se vor putea 
minări în curind cu o 
veritabilă călătorie spre 
centrul pămîntului.

ANTRACT

CRONICA

Radu Cosașu

DESPRE SUC

CES, TANȚA 

Șl COSTEL

brărie. Și cred că e prima 
oară cînd un succes publici
stic e chezășuit de televiziu
ne, de un succes telegenic. 
Pe coperta cărții strălucesc 
chipurile arhetipale ale lui 
Cotescu și Cocăi Andronescu. 
Cumva, carte e a lor ; și a 
televiziunii Cînd un aseme
nea fenomen are loc la 
New York, Paris sau Londra 
stăm în admirație și zicem 
„uite dom’le ce tare e tele
viziunea respectivă !“. Cînd 
asta se petrece la București, 
sîntem mai puțini atenți, ge
neralizăm mai zgîrcit, unii 
„amici" ai autorului nu ge
neralizează deloc și privesc 
macabru fenomenul. Fiindcă 
— precum iubirea — și suc
cesul e un lucru foarte mare. 
Printre altele, el stârnește un 
viguros sentiment de invidie. 
Invidia nu e, neapărat, un 
simțămînt monstruos. Pre
cum voința și alte porniri 
virtuoase, invidia poate și 
dînsa mișca munții din loc

a afirma că lucrează biblic, 
adică fără a rîvni la succesul 
ăstuia, la „sala plină" a ce
luilalt. Simptomatic, Pintilie 
nu cere să se ardă comediile 
lui A. sau B. ; numai invi
dioșii sînt intolerați. Neinvl- 
dioșii au disprețul pudic, 
demn și inteligent. Firește 
că și orgoliul — ca și invi
dia, ca și succesul — sînt 
suspectabile. Dar voi fi cre
zut cînd voi spune că un re
gizor mediocru mi-a oftat 
pe umăr, murmurînd : 
„Doamne, de ce n-am avut 
și eu sala goală de la „Du
minică la ora 6“ ? Omul visa 
la un insucces grandios pen
tru a deveni celebru. Pînă 
și „o cădere" notorie, publi
că, scandaloasă, trezește invi
die, identică cu aceea stârni
tă de triumf. Invidia e și ea 
un lucru foarte mare.

în general, fără a anticipa 
asupra calității noilor foile
toane, succesul lui Costel și 
al Tanței provine din vechea

plăcere a auzului nostru. 
Cuvinte făcute harcea-par- 
cea, neologisme chinuite fără 
milă, topica frazei bătută-n 
cap, accentele stupide și 
melodramatice îngemănate 
cu candoare, „caracterele" se 
pierd fără pagubă — stereo- 
tipe — în aiureala orală din 
care a răsărit celebrul „Mă, 
ce... !“ al lui Cotescu, melo
die cu care oamenii se joacă 
luni dimineață în birouri, 
troleibuze și licee. Succesul 
umorului mecanic. Fără în
doială, e un succes popular 
al cuvîntului, fie el șl tele
genic, dar al cuvîntului, în 
primul rînd perimetrul aces
tor calități, și numai în 
acest perimetru, ar fi ne
cesare totuși o împrospătare 
mai substanțială a situații
lor, o vigilentă susținută 
față de vulgar și facil, o 
fantezie mai indiscretă în 
jocul celor doi excelenți co
mici.

Duminică seara s-a lăsat 
cortina peste ultimul act al 
celui de al VIII-lea concurs 
al formațiilor artistice de 
amatori, faza finală. Timp de 
două zile sîmbătă și dumi
nică pe scena Teatrului din 
orașul Timișoara au urcat 
cele mai valoroase formații 
amatoare, reprezentante ale 
regiunilor Banat și Hune
doara. De la solistul vocal 
sau instrumentist pînă la 
execuția unor fragmente de 
operetă (Clubul minerilor din 
Anina — actul I din Crai 
Nou) s-a observat peste tot 
spiritul de emulație ce carac
terizează orice întrecere. 
Comparativ cu anii prece
dent! valoarea artistică a bri
găzilor prezentate pe scenă a 
decăzut mult, conținutul, cu 
variații numai în detalii, e 
același. Efortul instructori
lor merge pe linia minimei 
rezistențe (de exemplu bri
gada căminului cultural din 
Balins). Efortul de stilizare, 
de fragmentare stilistică pe 
care l-au făcut unii din con
ducătorii orchestrelor (exem
plu orchestra clubului 1 Mai 
din Timișoara) nu face decît 
să sărăcească conținutul și 
valoarea muzicii populare, 
care deși riguroasă în struc
tura ei e expresia spontanei
tății tipică spiritului româ
nesc. Este vorba de a face 
astfel concesii unor gîndiri 
rafinate, unui estetism ieftin. 
Un cadru didactic universi
tar din localitate aducînd la 
cunoștință această observație 
și-a exprimat justifieîndu-se 
„Da, dar place juriului, asi
gură succesul". Comentariile 
privind astfel de concepții 
sint de prisos mai ales cînd 
ne gîndim că respectivul ca
dru didactic fa^e parte din 
catedra de folclor a Univer
sității. Formații cu tradiții 
au confirmat încă o dată va
loarea folclorică deja cunos
cută. Mult apreciatii dansa
tori din Borlova — Banat 
sau cei ai Clubului Oțelul 
Roșu, cele trei generații de 
călușari din satele Romos și 
Vinerea — Hunedoara, fan
farele din Lăpușnicul Mare
— Banat și Apoldul de Sus
— Hunedoara au creat mo
mente sublime prin virtuo
zitățile execuției, urmare a 
unei totale dăruiri.

La noi, în Piatra Arsă, Ia 2 000 de metri altitudine șl-* fă
cut apariția un modem complex sportiv din care vă prezentăm 
un fiagment: moderna sală de sport Aici se vor pregăti, în 
condiții de concurs aproape identice cu cele ale capitalei 
mexicane, cei mai buni sportivi ai noștri care, la anul, vor 
purta pe piept, în Mexic, însemnele ROMÂNIA.

Lwj
Ciudata apariție

Imagine din portul Constanța

După o suită de reprezen
tații care s-au bucurat de 
succes piesa lui Ives Jamia- 
que „Punctul O" în interpre
tarea unui colectiv de actori 
ai Teatrului „Matei Millo" 
din Timișoara, va putea fl 
văzută în cursul săptămînli 
și de spectatorii din Sibiu și 
Brașov.

DANCEA ION

Uu personaj din filmele de 
desene animate ale lui Walt 
Disney 7 Fără îndoială 1 Ce 
caută însă el, și încă în ase
menea mărime, pe străzile 
Londrei ? Foarte simplu : 
televiziunea britanică a pre
zentat micilor ei spectatori 
o serie dintre „minunile" 
vestitului „Disneyland" Cali
fornian.

Șosele colorate
In Franța s-au experimen

tat șoselele tricolore realiza
te în scopul descongestionă
rii circulației și mai ales al 
evitării accidentelor. Partea

centrală a șoselei este colo
rată în verde puternic, roșul 
strălucitor acoperă părțile 
periculoase, iar albul indică 
deviațiile vehiculelor.

Diamant uriaș
Pe terenul unei concesi

uni miniere din Lesotho, a 
fost descoperit un diamant 
de dimensiuni uriașe, consi
derat de specialiști ca fiind 
al 7-lea ca mărime pe scara 
celor mai mari diamante 
din lume si evaluat la un 
milion cinci sute douăspre
zece mii de franci. Fericita 
autoare a acestei descope
riri se numește Ernestine 
Romoboa. o tânără localnică 
din Lesotho.

Adriatica pătrunde 
în piețele Veneției
Ca și anul trecut, apele 

Adriaticei bătute de vîntu- 
rile toamnei, au crescut cu 
80 cm. revărsîndu-se peste 
diguri. Celebra piață San 
Marco a fost acoperită de 
ană. Avertizați de pericol, 
locuitorii din preajma cana
lelor s-au refugiat la eta
jele superioare ale clădiri
lor. Vînzătorii ambulanți 
și-au mutat tarabele și co
șurile cu marfă în poduri 
sau în propriile lor locuințe. 
Gondolele tradiționale au a- 
cum trecere liberă pretutin
deni.

• ••••••• ••••••••
CUM

„AM PORNIT 
CU DREPTUL"...

„încă de la început — ne 
scrie tânărul economist 
Ion Trandafir din Bucu
rești — am hotărît să fac 
eforturi, chiar dacă am 
fost nevoit să afectez și o 
parte din timpul meu li
ber, pentru a-mi însuși cîț 
mai repede specificul în
treprinderii, a mă încadra 
cît mai bine în ansamblul 
activității ei. Un eveniment 
care m-a stimulat în mun, 
că a fost faptul că am par-

AȚI DEBUTAT ÎN PROFESIA ALEASĂ?
înceapă primele zile de ac
tivitate cu entuziasm și 
afecțiune : „Lucrez cu deo
sebită dragoste la locul 
meu de muncă — ne scrie 
I. M. — îmi iubesc elevii, 
deși nu-i cunosc decît de 
aproape două luni. Sînt as
cultători, iar oamenii din 
sat sînt înțelegători și res
pectuoși. Colectivul de ca
dre didactice este bun..."

Deschidem scrisoarea lui 
B. B. din București. învă
luit în discreția anonima
tului a două litere „B“, tâ
nărul absolvent care lu- 

veți I (Ca și cum atunci 
cînd stai deoparte, ca spec
tator, înveți !). Mai tîrziu, 
o să lucrezi și dum
neata concret. Dacă am dat 
replică, mi s-a răspuns oa
recum patern :

— Tinere, abia ai venit 
și ridici pretenții ?

Am executat totuși o lu
crare mai dificilă în orele 
libere, din proprie inițiati
vă și am prezentat-o. Epi
log : a fost acceptată. A 
fost pentru mine o sărbă
toare. Cred că nu toți în
țeleg că noi, tinerii, la pri- 

tăm pe Ion Trandafir : „O 
greutate pe care o întâmpin 
în muncă este legată de în
registrarea contabilă de tip 
„jurnal-order*, care deși a 
fost introdusă de multă 
vreme în întreprindere, nu 
a fost decît sumar studiată 
la 1.3,E. Paralel cu o judi
cioasă organizare a studiu
lui în timpul studenției mă 
gîndesc la o, hai să-i spun 
așa, monografie a fiecărei 
instituții sau întreprinderi 
întocmită de cadrele cele 
mai competente. Această 
monografie ar urma să des- 

neavoastră, dorinței de a 
vă afirma în profesia alea
să 7" Sînt cazuri cînd da
torită modului superficial 
în care s-a rezolvat aceas
tă problemă, rezultatele au 
ajuns să fie nemulțumi
toare, mare parte din ener
gia și elanul tineresc epui- 
zîndu-se inutil, Propun ca 
organizațiile U.T.C. să a- 
corde mai multă atenție a- 
cestei chestiuni, extinzînd 
metoda referatelor autobio
grafice de tipul „locul meu 
de muncă". în felul acesta, 
s-ar cunoaște mai îndea- 

pîinii. Cooperativa săteas
că — continuă I. M. — ar 
trebui să fie mai bine a- 
provizionată căci, ai banii 
în mină — vorba aceia — 
și nu ai ce cumpăra ; nici 
măcar bomboane nu gă
sești".

Uneori nu lipsesc sur
prizele. „Am absolvit școa
la tehnică, secția construc
ții de mașini și am fost re
partizat la Electro-Banat, 
Timișoara. După ce am 
fost repartizat la controlul 
de calitate, pentru că uzi
na avea nevoie de planifi- 

muncă este corespunzător 
calificării dar nu și dorin
ței de a mă afirma și nici 
specificului specialității 
mele. Sînt inginer electro
mecanic, dar sînt încadrat 
pe post de tehnolog de ate
lier, funcție pe care o poa
te îndeplini și un tehni
cian".

„PROIECTELE MARI 
APAR DIN PRIMUL AN"

Perspectivele profesiunii 
în care ai debutat, apar 
din primii ani — continuă 

rat, nu cu suficientă deci
zie — B. B. și cîțiva dintre 
tinerii timișoreni.

Iată dar cum, cu mici 
diferențe, cei trei tineri ce 
au debutat în acest an în 
profesiunea aleasă, fără să 
se cunoască, au dat răs
punsuri în general asemă
nătoare. Și-au început acti
vitatea cu entuziasm, s-au 
integrat în muncă fără e- 
chivoc, se gîndesc în conti
nuare la perfecționarea 
profesională. Sînt aceste 
trăsături definitorii pentru 
toți cei care au debutat

Șase întrebări încadrate în chenar colorat pe pagina întîi a ziarului, anun
țau recent o nouă anchetă a „Scînteii tineretului". N-au trecut decît puține 
zile și pe adresa redacției au și sosit primele răspunsuri. Invităm cititorii să 
ne scrie în continuare și, în așteptarea răspunsurilor lor, să dăm cuvîntul 

Ecouri la ancheta noastră
unora dintre primii noștri interlocutori : economistul Ion Trandafir din Bucu
rești, profesoara I. M. din Florești, raionul Adjud, B. B. din București. (Oare 
semnătura în inițiale semnifică și altceva decît să spunem, timiditatea ? !), 
ing. Anuți Aurel și ing. Boder Helmuth din Timișoara.

ticipat la activitatea colec
tivului care studiază orga
nizarea științifică a pro
ducției, unde propunerile 
mele au fost fructificate*.

Absolventă a Institutului 
pedagogic din Craiova, tâ
năra I. M. a debutat în 
această toamnă ca profe
soară în comuna Florești, 
raionul Adjud, departe de 
familie, de băiatul pe care 
îl iubește și cu care inten
ționează să se căsătoreas
că (logodnicul este și el 
profesor, undeva în regiu
nea Oltenia). Despărțirea 

,» impiedicat-o însă să-și 

crează într-o instituție 
bucureșteană, spune : „Vo
iam încă din facultate să 
fiu mai bun, sau mai mun
citor, decît unii (cunosc 
atâtea cazuri concrete). Și 
am reușit să fiu, deocam
dată, poate numai „mai 
muncitor”. Primul contact 
cu instituția mea a fost 
încurajator : ai să ajungi 
departe, mi s-a spus. Noi 
o să te ajutăm, o să te în
drumăm etc. etc. Acesta 
a fost actul întîi. în actul 
al doilea tensiunea efu
ziunii a mai scăzut : deo
camdată stai aici, pînă în

mii noștri pași în meserie, 
avem nevoie de un stimu
lent moral de genul I 
avem încrederea că vei re
zolva această problemă di
ficilă.

A DOUA ZI DUPĂ 
„BINE AȚI VENIT"

Absolvenții au început 
munca. Acum sămînța, în
colțită în anii de studiu, dă 
prima roadă. Uneori, însă 
sămînța n-a fost total ger
minată pe băncile facultății 
și nu totdeauna vina o are 
fostul student. Să-1 ascul- 

crie specificul procesului 
tehnologic, legăturile de 
cooperare cu alte întreprin
deri, explicarea principale
lor noțiuni tehnice și teh
nologice, organizarea eco
nomică, atribuțiile servicii
lor funcționale, circuitul 
documentelor, legăturile 
dintre servicii etc.

Randamentul muncii 
noastre este direct propor
țional — e de părere B. B. 
— cu felul cum se răspun
de la întrebarea pusă de 
„Scînteia tineretului" : co
respunde locul de muncă 
repartizat calificării dum- 

proape bucuriile și necazu
rile tinerilor angajați în 
producție și ei ar putea fi 
ajutați cu mai mult folos".

Profesoara I. M. este de 
părere că repartizarea ab
solvenților institutelor pe
dagogice regionale să se 
facă de preferință în limi
tele teritoriale proprii, pen
tru a nu-i depărta prea 
mult de familii. Iar gazde
lor, organelor locale din 
Florești, raionul Adjud, le 
sugerează prin intermediul 
ziarului nostru să se îngri
jească de deschiderea unui i 
centru pentru desfacerea | 

catori și calculatori de sa
larii, am fost trecut pe 
post de economist, împreu
nă cu alți colegi, funcție 
neavînd nici o tangență cu 
specialitatea învățată". O 
situație oarecum similară 
prezintă și ing. Helmuth 
Boder, tot de la „El-Ba“. 
„Am terminat facultatea — 
specialitatea calculatoare 
electronice — dar nici unul 
din colegii mei nu au pri
mit un post corespunzător 
calificării. Ing. Aure] A- 
nuți, de la „Electromotor* 
Timișoara, pare a relata 
un paradox i „Da, locul de 

Ion Trandafir. Ca un țel 
final mi-am propus să ob
țin (n-are rost s-o ascund 
din falsă modestie), titlul 
de doctor în economie (cam 
mult, nu ?). „Timpul liber 
mi-1 petrec pentru perfec
ționarea profesională — 
continuă și I. M. Citesc 
mult (predau limba și li
teratura română), am în
ceput să învăț limba italia
nă și, de ce să n-o mărtu
risesc, intenționez să-mi 
completez studiile".

Dorința de a studia în 
continuare o dovedesc 
printre rînduri — e adevă- 

ațiul acesta în profesiune 7 
Sîntem abia la începutul 
anchetei și sperăm ca răs
punsurile următoare (re
amintim cititorilor că în
trebările la această anche
tă au apărut în ziarul 
„Scînteia tineretului" din 
27 octombrie a.c.) vor adu
ce și alte puncte de vedere 
care să întregească dezba
terea, cu‘ foloase și învăță
minte cît mai utile, atât 
pentru tineri, cît și pentru 
cei care coordonează — în 
fabrici, în uzine, în școli 
și facultăți — munca lor.

AT. TOMA



PRIMIREA DE CĂTRE PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE STAT, CHIVU STOICA, 

A AMBASADORULUI IRANULUI
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a 
primit joi în audiență pe am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Iranului la 
București, Soltan H. V. Sa

nandaji, care a înmînat un 
mesaj din partea Șahinșahu- 
lui Iranului.

întrevederea s-a desfășu
rat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate.

(Agerpres)
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în Editura politică
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Lucrarea cuprinde vo
lumul al II-lea al 
pitalului".

Joi seara a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre 
patrie, delegația Asociației 
de prietenie sovieto-română 
condusă de Ivan Grigoro- 
vici Kovali, membru su
pleant al C.C. al P.C.U.S., 
secretar al C.C. al P.C. din 
R.S.S. Tadjică, care ne-a 
vizitat țara, la invitația 
Consiliului General ARLUS, 
pentru a lua parte la ma
nifestările prilejuite de 
sărbătorirea semicentena
rului Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

în capitală au început joi 
dimineață lucrările celei de 
a 11-a Conferințe Naționale 
de hematologie, organizată 
de Uniunea Societăților de 
Științe Medicale. Printre 
participanți se află acade
micieni, profesori universi
tari, cadre medicale de spe
cialitate din întreaga țară, 
chimiști, precum și perso
nalități ale vieții medicale 
internaționale sosiți din 13 
țări.

CRAIOVA (de la corespon
dentul nostru)

în prezența reprezentanțl-

Climatul care favorizează

Detaliu arhitectonic

AȚII
lor organelor de partid și 
de stat locale a avut loc 
ieri la Craiova, deschiderea 
unei expoziții de informare 
tehnico-economică a regiunii 
Oltenia. Expoziția, cuprin- 

> zînd 12 teme legate de dez
voltarea economică a re
giunii în anii 1966—1970 pre
zente prin machete, grafice 
și panouri, adevărate dia
grame ale progresului înre
gistrat în regiunea Oltenia, 
precum și a perspectivelor 
de dezvoltare în anii cinci
nalului.

(Urmare din pag. I)
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ganizațiilor de tineret în ins
titute, facultăți, arii de studiu 
ar face să sporească răspun- 

• derile profesionale, social-po-
litice, obștești, morale ale 
studenților. Se pare insă că 

A deficiențele fundamentale sint 
legate de procesele organiza
torice ale învățămintului. 

© Faptul că cele mai multe re- 
~ zultate insuficiente (și chiar 

numai suficiente) se înregis- 
© trează în primii doi ani de 

studiu universitar, ne îndeam
nă să ne gîndim dacă nu 

© cumva ancorarea școlii supe
rioare în școala de cultură 
generală s-a realizat necores
punzător P

— Deocamdată tendințe de 
colaborare nici nu se între
văd. Face impresia că cele 
două domenii mari care con
tribuie la formarea intelectua
lului — școala de cultură ge
nerală și școala superioară — 

a sînt îndrumate izolat, tratate 
izolat, parcă dezlipite una de 
alta. Nu se vede încă o ma- 

© terializare a concepției pri- 
vind tratarea unitară a școlii. 
De aici, imperfecțiuni, unele 

A cu repercusiuni grave asu
pra procesului de formare a 
specialiștilor. Dacă școala de 

© cultură generală nu face efor
turi pentru o instruire de ni
vel la disciplinele dominante, 
(matematică, fizică, chimie 
etc) care reprezintă firele 
conducătoare pentru un spe
cialist de epocă modernă —

în școala superioară nu se 
va putea cânta la un pian că
ruia îi lipsesc clapele princi
pale pentru realizarea armoni
ei. Pe de altă parte, în școa
la superioară se face I 
trecerea de la metodele 
studiu liceal, la metodele 
cademice — realizîndu-se 
dezorientare în rîndurile

bruso 
s de

a- 
o 

e- 
levilor... Este ca într-o echipă 
de fotbal unde apărarea lu
crează într-un fel și înaintarea 
în altul. Unei asemenea echi
pe îi va fi greu să cîștige. In 
special pentru studenții pro- 
veniți din liceele rurale, care 
de obicei vin cu un bagaj să
răcăcios de cunoștințe, uni
versitatea pornește de la un 
nivel descurajant. Soluția nu 
poate să fie decît redresarea 
acestor licee...

— Să consemnăm că nu vă 
alăturați acelor voci care cer 
desființarea liceelor rurale ?

— Firește că nu mă alătur. 
Sînt însă pentru reorganizarea 
lor. Va trebui să se pornească 
însă de la încadrarea cu pro
fesori dotați (care să benefi
cieze în sat de tratamente si
milare cu cele ale inginerilor 
agronomi și medicilor), utila
rea laboratoarelor, înzestrarea 
bibliotecilor.

— Muțind acum cadrul 
discuției in domeniul învăță- 
mintului superior, credeți că 
profesorul rămîne și aici fac
torul dominant în procesul de 
instruire și educație ? Vă a- 
dresez această întrebare, de
oarece se susține că în fa
cultate cursul profesorului dă

culturii uni- 
ei real con- 
independen-

STEAUA

KOS ATENA:
62 65

Prima manșă a dublei în
tâlniri de baschet din ca
drul C.C.E. care a opus for
mațiile Steaua și Panathi- 
naikos Atena a dat cîștig 
de cauză baschetbaliștilor 
la capătul unui meci viu 
disputat: 82—65 (37—32).
învingătorii fără să stră
lucească, au acumulat un 
avantaj neconcludent — 
opt coșuri... și ceva — care 
ne face să avem rezerve la 
gîndul unei posibile califi
cări în urma jocului revan
șă din Grecia. Spunem a- 
ceasta gîndlndu-ne la va
loarea adversarului întâlnit 
care, aseară, a reușit foarte 
bine să-și impună tactica 
preconizată : un joc lent, 
deosebit de lent, care * ur
mărit — și a izbutit — să-i 
scoată din ritm pe steliști. 
Elevii profesorului Herold, 
adepțl ai unui stil bazat pe 
atacuri rapide au acționat 
în fazele ofensive total 
dezorganizat, la întâmplare, 
prinși în plasa jocului pozi
țional al oaspeților.

Victoria, deși Incertă la 
mijlocul celei de a doua 
părți a jocului, se datorește 
lucidității lui Nosievici — 
ieri cel mai bun din zece, 
autor a 25 de puncte — și 
rutinei lui Novacek (15 
puncte) același om de bază 
al echipei. Deosebit de in
spirată a fost introducerea 
lui Valerlu Gheorghe care 
în numai cele trei minute 
de joo a adus 
puncte, exact în momentul 
cînd se simțea o teribilă 
nevoie de ele. în jocul oas
peților ne-au plăcut îndeo
sebi recuperările și aruncă
rile de la semi-distanță.

Partida în sine este fără 
îndoială un succes al 
baschetului nostru, dar să 
nu uităm : Ia Atena ne aș
teaptă bitumul terenului de 
la Stadionul Averoff și pes
te 30 000 de spectatori 
care-și vor încuraja, fără 
îndoială, echipa favorită. Și 
poate că — să ne așteptăm 
— adversarii noștri de ieri 
ne vor mai rezerva surprize 
tactice.

De aceea, credem că, cele 
17 puncte nu înseamnă prea 
mult.

VIOREL RABA

Mărturisesc că m-am 
deplasat la stadionul 
Republicii ca să văd 
cum arată brazilienii 
în postură de toreadori. 
Am citit atîtea despre 
finala intercontinentală 
dintre Racing-Buenos 
Aires și Celtic Glasgow 
încît la un moment dat 
am crezut că toți 
magicienii balonului au 
căzut în ' păcatul lui 
„dă-i cu piatra-n cap“. 
Ieri, la orele 14,30 e- 
ram încă în provincie, 
dar am făcut pe dra- , 
cu-n patru să nu ab
sentez de la confrunta
rea selecționabililor 
noștri cu selecționata 
(incorect spun) din 
Sao Paolo. Meciul s-a 
jucat la o lumină de 
patru luminări și o feș
tilă, instalația noastră 
de nocturnă nefiind o- 
mologată pentru me
ciuri internaționale ofi
ciale. I.E.B.S.-ul ar tre
bui să se gîndească și 
la niște investiții. Mulți 
au aruncat chestiunea 
asta în discuție, însă 
văd că nu se face ni
mic; Poate că- pe timpul 
sezonului mort vor în
cerca cei în drept ce
va. Și, astea fiind spu
se, trec la meci.

Brazilienii iubesc 
fotbalul asemeni unor 
copii. Ei sînt, poate, 
singurii oameni care 
n-au aderat la ideea 
fotbalist - jandarm ca
re distruge orice urmă 
de spectacol. Te lasă să 
joci liber, pentru ca la 
rîndul lor să poată să-și 
arate toată măiestria. 
Așa au procedat și a- 
dolescenții de ieri sea
ră. Fiindcă trebuia 
subliniat că nici un ju
cător oaspete nu depă
șea vîrsta de 20 de ani. 
Mai mult, unii dintre

ei aveau jumătatea 
vîrstei lui Constantin.

Noi (adică noii antre
nori, dintre care unul 
este secund în meserie) 
am aliniat tot ce a- 
veam, la ora actuală, 
mai bun. N-a lipsit 
Dobrin, n-a lipsit Pro
fesorul, n-a lipsit nici 
Ion Ionescu. Și cu toa
te acestea n-am izbu
tit decît un amărît de 
meci egal (1—1). Pînă 
în urmă cu cîteva zile, 
unii dintre noi mai 
credeam că fostul se
lecționer unic e vino
vat. Acut» ne-am lă-

ne în acest sport care 
atrage sute de mii de 
spectatori. Dar ca să 
fie bine, trebuie s-o 
pornim de undeva. 
Observ, însă, plin de 
stupoare că ne tot în- 
vîrtim în jurul cozii. 
Nu mai departe decît 
meciul de ieri. Băieții 
noștri aveau în față 
niște tinerei, pentru 
prima oară ieșiți în lu
me, și n-au fost capa
bili să-i macine și să-i 
învingă. E drept, pe 
alocuri au jucat mai 
bine, dar ce ne încăl
zește asta ? I. Ionescu,

numai strălucire 
versitare, fondul 
stituindu-l munca 
tă a studentului.

— Și totuși, profesorul ră- 
mîne acela care poate impri
ma revirimente în pregătirea 
studenților. Din nefericire 
însă, o parte din cadrele di
dactice universitare conside
ră că-și îndeplinesc îndatori
rile efectuînd conștiincios o- 
bligațiile din orar : cursuri, 
seminarii, lucrări practice, 
proiecte. Partea a doua, lu
crul direct cu studentul, șle
fuirea imperfecțiunilor re
marcate în procesul de for
mare a acestuia e privită ca 
ceva secundar. De multe ori, 
afecțiunea față de un dascăl 
îi determină pe studenți să-și 
reconsidere atitudinea față de 
învățătură, să acorde discipli
nei sale mai multă atenție. 
Dar unele cadre didactice — 
prin nervozitate la examene, 
prin scheme rigide de preda
re sau de interogare, prin do
rința de a-și face un „nume" 
printr-o severitate care depă
șește exigența normală, prin 
inegalitate în apreciere — 
întrețin o atmosferă rece, cara 
îi îndepărtează pe studenți.

Astăzi, societatea, comple
tează mult procesul de edu
cație prin mijloace tehnice 
modeme: radio, televiziune, 
teatru, cinematograf etc. Pro
fesorului universitar i se cere 
să adauge exemplul personal, 
pasiune, suflet, în special în
țelegerea problemelor cara 
frămîntă tineretul.

■>h ; ■
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CU ARIPA 
RUPTĂ

de Fânu; Neaqu
murit, jucătorii noștri 
(cei măturii nu pot mai 
mult decît; arată. Ori- 
ce-am face și orice-am 
drege, de la ei n-avem 
cum să scoatem o iotă 
în plus. Trebuie deci 
să ne adunăm toate 
gîndurile lingă tineri. 
Numai ei, dar numai 
ei, ne pot scoate din 
impas. Eu susțin acea
stă idee de vreme în
delungată și nu o dată 
mi-a fost dat să aud 
că nu vreau să mă dez- 
băr de ea. Un cronicar 
pe care nu-mi face nici 
o plăcere să-1 numesc 
public a insinuat chiar 
că aș fi inamicul fot
balului. Am considerat 
spusele lui niște biete 
bîlbîieli — și orice om 
serios se va fi convins 
de mult că nu vreau 
altceva decît să fie bi-

Constantin și Dobrin 
au ratat situații dintre 
cele mai clare, demon- 
strînd din plin că ci
ne apelează necontenit 
la ei săvîrșește o gre
șeală imensă. în apă
rare, cinci jucători de 
la cinci cluburi (ideea 
scheletului s-a pierdut 
pe drum ?) s-au cano
nit ca să arunce min
gile exact acolo unde 
nu se afla nimeni de-al 
nostru. Iar mijlocașii, 
în repriza a doua, au 
căzut total. Singurul 
care a excelat timp de 
vreo 50 de minute a 
fost Dobrin. (Buni, par
țial, Dan, I. Ionescu și 
Coman). Pe urmă și el 
și-a lăsat numai umbra 
pe teren. N-are condi
ție fizică ? Nu-1 ajută 
suficient ceilalți ? Nu 
știu. Tot ce știu este 
că directorul direcției

tehnice (spuneți cinstit 
dacă nu vă apucă 
groaza cînd citiți titu
latura ?) a ordonat o 
aliniere 4—3—3. Și 
dintr-odată am avut o 
aripă moartă, stînga. 
Mi s-a spus că s-a a- 
doptat această formulă 
pentru a întîmpina a- 
tacurile, val de val, ale 
jucătorilor din R.D.G. 
cu care ne vom întîlni 
săptămîna viitoare. E 
bine că ne gîndim la 
viitorul apropiat, dar 
noi n-am jucat nicioda
tă în sistemul ăsta, și 
atunci cînd am făcut 
puțină treabă, căci am 
mai făcut, am mizat 
enorm de mult pe ela
nul extremelor. De ce, 
dar, ne tăiem singuri 
o aripă în ajunul unor 
confruntări de primă 
mînă ? Ca să arătăm 
că am venit cu o nou
tate ? Mersi, nu ne 
prinde, și antrenorii 
noștri, cu toții, sînt da
tori să plece de la rea
lități, nu de la formu
le exersate cine știe 
unde. Nu poate să-mi 
spună nimeni că for
mula cu o singură ex
tremă e practicată la 
vreun club din Româ
nia. Și atunci ? Cred 
că s-a văzut limpede 
că absența extremului 
stînga lasă adversaru
lui cîmp liber de acțiu
ne. Fundașul brazilian 
Claudio a fost cel mai 
bun om al brazilienilor, 
tocmai fiindcă nu l-a 
atacat nimeni zeci și 
zeci de minute.'

Arbitrul Tibor Wo- 
tawa (Ungaria) a fost, 
în majoritatea cazuri
lor departe de fază. 
Greșelile lui n-au in
fluențat rezultatul, dar 
au fost prea multe ca 
să le putem trece cu 
vederea.
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la principalele competiții interne, 
campionatului de fotbal, 
internațional.
glob.

Nici un sportiv fără

Zeci, poate sute de sărituri 
la antrenamente. Pentru con
curs, dinamovistul Al. Silaghi 

se pregătește cu migală

Foto: VIOREL RABA

LOTUL GIMNAȘTILOR

FRANCEZI

• Federația franceză de 
gimnastică a alcătuit echipa 
masculină a țării care va în
tîlni în zilele de 10 și 11 no
iembrie la Orleans, reprezen
tativa României. Echipa este 
compusă din Michel Bou- 
chonnet, Pierre Gless, Chris
tian Deuza, Chiristian Guiff- 
roy, Bernard Cayre. Al șase
lea component al echipei va 
fi ales dintre Ibba, Leguet și 
Micelli.

• SImbătă și du
minică se vor des
fășura în Capitală 
pe patinoarul artifi
cial din parcul „23 
August" primele 
jocuri Internaționa
le de hochei pe 
gheață ale noului 
sezon. Cu acest pri
lej, reprezentativa 
țării noastre, care se 
pregătește pentru 
turneul din Canada, 
va întîlni echipa El
veției. Atît sîmbă- 
tă, cît ți duminică 
jocurile încep 
ora 18.

la

• Edson Arantes 
do Nascimiento, cu
noscut de toți amato
rii de fotbal din 
lume sub numele de 
Fele se află în pre
zent în remarcabilă

condiție fizică. După 
accidentările suferite 
cu prilejul meciuri
lor din cadrul tur
neului final al cam
pionatului mondial 
din Anglia, Pele a 
urmat un îndelungat 
tratament medical, 
într-un Interviu a- 
cordat reprezentan
ților presei sportive 
braziliene, dr. Italo 
Constentino a de
clarat că Pele este 
complet vindecat.

prilejul unui 
de natație

• Cu
concurs 
desfășurat în bazi
nul acoperit de 50 
m din Leningrad, 
înotătorul sovietic 
Vladimir Kosinski a 
stabilit un nou re
cord mondial în 
proba de 100 m

Informarea și documentarea
(Urmare din pag. I)

că publicarea la anumite pe- 
rțpade a unor Buletine de in
formare tehnică și științifică

— implică cheltuieli in plus dar 
© nu cred ca acestea să se ridi

ce la un nivel mai mare decît
— costul forajului unei sonde de 
W explorare de adîncime me-

die. Cercetătorii și inginerii 
© din industria noastră — ți- 

nînd seama de experiența do-
— bîndită, de sarcinile mari care 
® ne stau în față — sînt departe

de a profita de o informare 
• la nivel corespunzător. Nu

există — nici în cadrul 
I.C.D.T. și nici în cadrul

•
 centrului de documentare al 
Ministerului Petrolului — o 
activitate la nivelul cerințe- 
lor. Practic nu există pregă- 
“ tirea de bibliografii și ra
poarte documentare iar în- 

© cercările care au fost făcute 
s-au dovedit puțin fructuoase, 
probabil datorită lipsei unor 

© grupe speciale de documen
tare bine organizate. Cred că 
I.C.T.D. trebuie să dovedeas- 

© că mai multă operativitate și 
aș spune mai multă bună
voință.

© O problemă asupra căreia 
aș dori să insist privește per
sonalul de specialitate. Dato- 

© rită numărului redus, activi- 
tatea s-a rezumat la noi nu
mai la o clasificare și depu- 

© nere a informațiilor din re
vistele intrate în biblioteca in
stitutului, deși de ani de zile 

© s-a pus problema fișării tu
turor materialelor de interes 
existente în țară. Buletinul 

© informativ al I.C.F.E. apare, 
în general, cu mare întîrzie- 
re cuprinzînd doar o parte 

© din noutățile intrate în bi
blioteca noastră cu toate că 

_ pentru o informare completă 
© ar trebui să existe și cele in

trate în alte centre de docu-

•
 mentare. Mergînd mai depar
te trebuie să arăt că noută
țile în petrol și chimie publi- 

A cate de centrul de documen-

tare nu reprezintă decît o în
cercare timidă de publicare 
a unui
tehnică și științifică. Aceste 
broșuri, ca și buletinul cu tit
lul publicat de I.C.F.E., ser
vesc prea puțin scopului de 
a atrage atenția cercetători
lor și inginerilor din industria 
extractivă de țiței și gaze a- 
gupra progreselor tehnice și 
științifice. Trebuie luate toata 
măsurile pentru o cît mai 
bună documentare, altfeL nu 
se vor folosi cu eficacitate 
maximă sumele alocate pen
tru cercetare, nu se vor putea 
evita în întregime executarea 
unor lucrări deja făcute.

Pentru o cit mai bună in
formare propun ca toți cei ce 
lucrează în institutele de cer
cetări să se preocupe să-și în
sușească limbi străine iar 
în planul de lucru dl 
fiecărei teme să existe lite
ratura obligatorie. Studiul să 
fie controlat in mod perma
nent de către directorii știin
țifici.

O altă măsură care cred că 
va trebui extinsă, și care ar 
da posibilitatea unei infor
mări și documentări compe
tente și operative ar fi alcă
tuirea delegațiilor mixte pen
tru schimburile de experiență 
cu străinătatea. De aproape 2 
ani ministerul nostru folosește 
acest procedeu, realizînd de
legațiile respective dintre 
specialiști din unitățile ope
rative, institutele de cercetări 
etc. în acest fel se realizează 
o completare reciprocă.

Consider necesar ca minis
terul să studieze posibilitatea 
întocmirii unor carnete pen
tru maiștrii și inginerii din 
sonde, care să conțină date 
tehnice, descrierea unor pro
cese I 
cile unor 
cu ajutorul cărora aceștia să 
întocmească programele de 
lucru, să ia măsuri în proce
sul de producție. Dacă cer-

buletin de informare

tehnologice, caracteristi- 
jnor utilaje și alte date

idrov 
î i? ’ 
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cetătorul are posibilitatea să
consulte în orice moment li
teratura ce-i stă la dispozi
ție (el lucrează în biroii),1. mai
ștri și inginerii nu jpț'rtier- 
ge cu teancul de căiți în
schele. Și atunci este bxfie să 
aibă în permanență"'’ateste 
carnete, care să fie’’ 'cbffiple- 
tate periodic cu noi date de 
la minister, sau instîtutuT de 
cercetări.

Concentrarea acti, 
cercetare în princip^ __ 
tipuri — cum se precizează 
în Proiectul de Directive, mi 
se pare o măsură care Cores
punde pe deplin derjnțelor 
de perspectivă ale dezvoltării 
economiei naționale. Aș'adău- 
ga faptul că întreprinderile 
trebuie să fie înzestrate' cu 
grupe de documentariști, de 
traducători specialiști. După 
părerea mea ar trebui regle
mentată și salarizarea acesto
ra. Datorită unor carențe în 
actualul sistem de salarizare, 
grupele de documentariști nu 
au personal corespunzător, 
munca devenind mai mult 
birocratică decît de cerceta
re și îndrumare.

Cred că s-ar putea organi
ca un centru de cercetare 
informațional care să elabo
reze metodologii pentru în
treaga țară și care să fie su
bordonat Consiliului Național 
al Cercetării Științifice.

în altă ordine de idei 
propun să se organizeze în 
cadrul institutelor de cerceta
re o secție denumită „Secție 
de cercetare a literaturii, do
cumentare și informare știin
țifică", care să fie subordo
nată fie secretarului științific, 
fie conducătorului institutu
lui. Această secție să fie în
cadrată cu grupe de docu
mentare formate din specia
liști de înaltă valoare din do
meniul științelor exacte, pre
cum și din diferite domenii 
do specialitate ale ramurii pe 
care o deservește institutul 
respectiv.

dvitSbl do 
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Aripile tinereții
(Urmare din pag. I)

Aceste cîntece lzvorfte parcă 
din sufletul poporului îi îm
bărbătează pe cei peste 
15.000 de elevi din cele 4 
orașe. Unele dintre ele le-au 
cîntat în tinerețea lor șl pă
rinții și bunicii. Și la ei plă
mada fonică s-a dospit sub 
arșița acelorași sentimente 
patriotice. înalte și profunde 
sentimente patriotice.

bras cu timpul de 
1’06” 7/10. Vechiul 
record era de 1’06” © 
9/10 șl aparținea 
compatriotului său, © 
Prokopenco.

• Antrenorul Hei- ® 
muth Schoen a selec
ționat 20 de jucători © 
pentru a forma echi
pa de fotbal a R. F. țp 
a Germaniei care va 
întîlni la 22 noiem- 
brie, la București se- “ 
lecționata României.

• ni,ET/A5,S.5,EAR'p'
printre alții, cunos-
cuții internaționali © Stadioanele au primit cu 

w brațe deschise coloanele de Franz Beckenbauer, elevi, miile de adolescenți se 
Uwe Seeler, Wolf- g» adună în careu. Primii se-
mno Ovnrath Cer- ™ cretari ai celor 4 comitetegang Overatn, Ger orășenești U.T.C. încadrați
hard Mtiller și Lot- jn dreapta și-n stînga de re-
har Ulsass. ™ prezentanții secțiilor de în-

vățămînt ți al consiliilor 
orășenești de educație fizică 
și sport primesc raportul: 
competițiile pot începe.

Disputa sportivă e un ade
vărat spectacol. Ies la lumi
nă talente adevărate. Și nu-i 
mică bucuria cînd într-un 
puști întrevezi o viitoare ve
detă a unei ramuri sportive. 
Stau mărturie, în acest sens, 
și cuvintele tovarășului Ion 
Cizmaru, președintele Comi
tetului orășenesc de educație 
fizică și sport Roman : „Pen
tru noi a fost o adevărată 
încîntare fotbalul prestat de 
doi elevi și anume de Gh. 
Simionaș de la liceul nr. 1 șl 
de C. Sîrcu de la Școala pro
fesională a Fabricii de zahăr 
Roman. De acum evoluția 
lor va fi în atenția noastră. 
Iar tovarășul Gheorghe Ol-

teanu, vicepreședinte al clu
bului „Dinamo"-Bacău, ne 
înșiră nume de elevi atleți, 
fotbaliști, handbalist! care pe 
viitor vor fi urmăriți pas cu 
pas pentru a-i ajuta să urce 
treptele spre sportul de per
formantă. Acum nume ca 
Petre Hărătău, Vlad Iliescu, 
Lucian Anicăi, Gabriela 
Fordea etc. sînt cunoscute 
doar profesorilor de specia
litate de pe aceste meleaguri. 
Dar acești băieți și aceste 
fete au aripi la picioare și 
cine știe...

După cum se vede, aceste 
ample acțiuni sportive au 
constituit prilejuri favorabile 
detectării talentelor reale 
dintre miile de elevi, a „spe
ranțelor" care, crescute și în
drumate cu grijă și pricepe
re, peste cîțiva ani pot de
veni sportivi buni și foarte 
buni.

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
feline — ora 20. Teatrul Ion 
Creangă — Cei trei mușchetari 
-r ora 16. Teatrul Țăndărică — 
Ileana Sînziana — ora 17.

Teatrul Național I. L. Cara- 
giale — Sala Comedia — „Cas- 
tiliana" ora 19,30; Sala Studio 
„Domnii Glcmbay — ora 19,30; 
Opera Română: O noapte furtu
noasă — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă : Secretul lui Marco 
Polo — ora 19,30; Sala Palatu
lui — Concertul formației Sin
cron — ora 19 Teatrul de Co
medie : Un Hamlet de provincie 
— ora 20. Sala Studio — Sfîntul 
Mitică Blajinul — ora 20. Tea
trul C. Nottara — Sala Maghe- 
ru —i Au fost odată... două or

O FATA FERICITA
rulează la Patria (orele 9,30 ; 
14; 16,30; 19; 21,30), Luceafă
rul (orele 8; 10; 12,15; 14,30; 
16.45; 19; 21,15), București ta
rele 8; 10; 12,15; 14.30; 16,45; 
19; 21,15).

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

Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

PROFESORUL DISTRAT 
rulează la Republica (orele 
8,30; 10,30; 12,45; 14,45; 17;
19,15; 21,30), Capitol (orele 
9,15; 11.30; 13,45; 16,15; 18,30; 
20,45).

SINBAD MARINARUL
rulează la Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21), Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

OPERAȚIUNEA CROSSBOW 
rulează la Festival (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Fero
viar (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30), Excelsior (orele 8; 
10,30; 13; 15,30; 18; 20,30), Mo
dern (orele 9; 11.15; 13,45; 16; 
18,30; 20,45).

SFIDAREA
rulează lâ Central (orele 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

RĂZBUNĂTORII

rulează la Giulești (orele 15; 
17 ; 19 ; 21,45).

CEAPAEV
rulează la Lumina (orele 
9,15—16 în continuare 18,30; 
20,45).

VESELIE LA ACAPULCO 
rulează la Doina tarele 11,30: 
13,45; 16; 18,30; 21).

MĂRĂȘEȘTI... 50 DE ANI — 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 9 
MICII ÎNOTĂTORI — MLAȘ
TINA TĂCUTĂ — ST1RCUL, 
PASĂRE REPTILĂ — EFE
MERE

rulează la Timpuri Noi tarele 
9—21 în continuare).

TESTAMENTUL INCAȘULUI 
rulează la Munca (orele 14; 
16.15: 18,30; 20,45).

PROSTĂNACUL
rulează la Dacia (orele 8— 
20,45 în continuare). Miorița 
tarele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45), Floreasca (orele 
9; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 21).

PESCUITORII DIN
LOUISIANA

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

AMPRENTA
rulează la Buzeștl (orele 14; 
16,15; 18,30; 20,45).

POVESTEA ȚARULUI SALTAN 
rulează la Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,30).

UN IDIOT LA PARIS
rulează la Bucegi (orele 9—13 
în continuare : 16; 18,15;
20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.30), Flamu
ra (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

SPARTACUS — ambele serii
rulează la Unirea (orele 10 ; 
16; 19,30).

CINE CĂLĂREȘTE 
UN TIGRU 7

rulează la Flacăra (orele 16,30 
—20,45 în continuare, ora 
14,30 filmul ANIMALELE), 
Volga (orele 9,30—14 în con
tinuare : 16,15; 18,30; 20,45).

AGONIE ȘI EXTAZ
rulează la Popular (orele 15; 
18; 21).

SORA CEA MARE
rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30).

SUS MÎINILE DOMNILOR 
POLIȚIȘTI !

rulează la Vitan (orele 14,30; 
—20,30 în continuare).
PASAREA PHONIX

rulează la Arta (orele 9—14,30 
în continuare 17,30; 20,15).

FANTOMAS CONTRA 
SCOTLAND YARD

rulează la Moșilor (orele 14; 
16,15; 18.30; 20.45), Progresul 
tarele 10,30; 15,30; 18,; 20,30)

CĂUTĂTORII DE AUR
DIN ARKANSAS

rulează la Cosmos tarele 14— 
20,30 în continuare).

SINGUR PE LUME 
rulează la Viitorul (orele 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45).

JANDARMUL LA NEW YORK 
rulează la Colentlna tarele 
14,15; 16,15; 18,15; 20,30).

CUM SA FURI UN MILION 
rulează la Rahova (orele 
15,30; 18; 20,30).

FARAONUL
rulează la Lira tarele 15; 19).

CINE VOIA S-O UCIDĂ PE 
JESSIE

rulează la Drumul Sării (ore
le 15; 17,30; 20).

SURCOUF. TIGRUL CELOR T 
MARI

rulează la Pacea tarele 11; 
15,45; 18; 20,15).

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

18,00 — Stadion. Emisiune de 
actualitate sportivă 18,20 — Bu
letinul circulației rutiere 18,30
— Pentru copii : A.B.C. — De 
ce ? „După ce sună clopoțelul" 
19,00 — Pentru tineretul școlar 
Balada și legenda „Judecata 
domnească" de Călin Gruia. 19,30
— Telejurnalul de seară. 20,00
— Studioul muzical. 20,30 —
Ecran literar. 21,00 Reflector 
21,15 — Filmul artistic : „Leac 
contra dragostei". O comedie a 
studiourilor poloneze.
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ZAMBIA. — Pe una din străzile centrale ale orașului Lusaka

Ședința guvernului
R. 0. Vietnam

HANOI 9 (Agerpres). — La 
Hanoi a avut loc o ședință a 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Vietnam, prezidată de premie
rul Fam Van Dong, în cursul că
reia vicepremierul Le Thanh 
Nghl a prezentat un raport cu 
privire la rezultatele vizitei de 
prietenie făcute în țări socialiste 
frățești de delegația guvernamen
tală economică a R. D. Vietnam 
și la convorbirile cu conducătorii 
de partid și guvern din aceste 
țări în legătură cu ajutorul eco
nomic și militar acordat Vietna
mului pentru anul 1968. După 
cum se știe, delegația R. D. Viet
nam a vizitat și România. în co
municatul cu privire la rezulta
tele acestei vizite, Consiliul de 
Miniștri subliniază că toți con
ducătorii de partid și de stat din 
țările socialiste vizitate au dat o 
înaltă apreciere semnificației in-

ternaționale a luptei duse de 
poporul vietnamez împotriva a- 
gresiunii S.U.A., pentru salvarea 
sa națională și și-au reafirmat 
hotărîrea de a spori sprijinul și 
asistența multilaterală față de po
porul vietnamez pînă la victoria 
sa finală. Consiliul de Miniștri 
acordă, de asemenea, o înaltă 
prețuire simpatiei profunde și 
sprijinului ferm acordat de parti
dele, guvernele și popoarele ță
rilor frățești, poziției juste a par
tidului și guvernului nord-viet- 
namez, a Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud.

Semnarea noilor acorduri de 
ajutor economic și militar, se a- 
rată în comunicat, constituie un 
mare și prețios ajutor al țărilor 
socialiste față de poporul vietna
mez în vederea sporirii capacității 
sale economice și militare pen
tru înfrîngerea agresorilor.
_. . . .. . . . . . .  •

Conferința F. A. 0.
La cea de-a 14-a Conferință a Organizației Națiunilor 

Unite pentru alimentație și agricultură (F.A.O.) continuă 
dezbaterile generale. în ședința de joi, a luat cuvîntul prof, 
dr. Nicolae Giosan, șeful delegației române.

„România, a spus vorbitorul, apreciază că F.A.O. joacă un 
rol important în intensificarea cooperării internaționale, 
menite să constituie, în condițiile respectării suveranității sta
telor, un prețios aport la progresul continuu economic și so
cial al întregii lumi și cu deosebire al țărilor în curs de dez
voltare".

Folosirea avantajelor cooperării internaționale, a arătat 
în continuare vorbitorul, va avea o eficacitate cu atît mai 
mare cu cît va permite o intensificare și o dezvoltare cît mai 
complexă a resurselor proprii ale fiecărei țări. Punerea în 
valoare a resurselor materiale ale țărilor în curs de dezvol
tare poate fi realizată și prin extinderea sistemului de coope
rare economică bilaterală care se bazează pe egalitate deplină 
în drepturi și avantaj reciproc. în România, dezvoltarea 
cooperării economice și tehnico-științifice cu alte state a 
devenit una din direcțiile principale ale lărgirii relațiilor 
economice externe.

Jack cel arogant a părăsit e- 
legantul hotel cu apartamente 
princiare și piscine reconfor
tante pentru a se refugia în
tr-un ordinar lagăr de concen
trare. Baraca în care s-ar pă
rea că locuiește acum, chiar 
dacă este amenajată cu mai 
multă grijă decît cele destinate 
subalternilor săi, exprimă — 
simbolic — soarta sa tristă. 
„Băieții" lui au fugit din Bu
kavu ca borfașii prinși asupra 
faptului, la adăpostul nopții. 
Lacul Kivu i-a salvat. Străbă- 
tîndu-1 au ajuns în Ruanda de 
unde speră să găsească drumul 
către Europa. Colonelul (mulți 
îi mai spun maior, căci dintr-o 
dată s-a înălțat în grad) Jack 
Schramme a pierdut bătălia de 
Ia Rukavu deși de zeci de ori 
declarase ziariștilor că soldați!

nanțate din numeroase pune- 1 
te europene". Plătiți în valută B 
forte înainte de a pomi la 
drum, mercenarii au acționat 
cu rapiditate pătrunzînd adine 
în provincia Katanga. Unită- I 
țile congoleze au reacționai 
viguros și invadatorii nu au 
reușit să-și realizeze obiecti
vele. Sub presiunea armatei, 
el s-au retras spre frontiera 
angoleză. Știri din Kinshasa, 
reluate de agențiile de presă, 
afirmă că Bob Denard și de
tașamentele sale (care au su
ferit grele pierderi) au fost 
respinse. Parașutiști congolezi 
au încercat să le taie retra
gerea. Tot surse congoleze a- 
nunță că părăsind localitățile 
ocupate mercenarii au luat cu 
ei numeroși ostateci.

Soarta mercenarilor și jan-

Jack, Bob

et comp.
congolezi nu sînt un adversar 
periculos pentru mercenarii 
săi. Evenimentele l-au contra
zis. Pentru a-i șterge urmele 
și a-i ușura o ulterioară rea
pariție, prieteni de ai săi s-au 
grăbit să-l îngroape pe 
Schramme declarîndu-1 mort 
la Bukavu. Dar destui l-au 
văzut fugind peste lacul în
văluit de întuneric. Oficiali
tățile Crucii Roșii au prefe
rat tăcerea: n-au confirmat 
nici o variantă.

Prietenul lui Jack, binecu
noscutul Bob Denard, pe care 
îl știam pe un pat de spital 
din Salisbury, a încercat să 
salveze pe „îngrozitorii" îm
presurați în Bukavu. Denard, 
rănit la Kisangani, a reapărut 
în scenă. De astă dată a por
nit din Angola. Detașamen
tele sale și-au făcut apariția 
în Katanga, cu bunăvoința 
ostentativă a oficialităților 
portugheze. Din seria detalii
lor concludente reținem pe 
acela că mercenarii au înain
tat în camioane aparținînd 
unei... societăți portugheze 
miniere (o rubedenie ocultă cu 
„Union Miniere" sau poate 
chiar o filială ?). Lîngă Bob 
Denard se afla un Chombe : 
Thomas, fratele fostului pre
mier, venit să reprezinte in
teresele familiei. NEW YORK 
TIMES scria că acțiunile a- 
venturierilor lui Denard „își 

; au punctul de organizare la 
Lirp.hona dar par să fie fi-

darmilor af lăți în Ruanda fur
nizează subiectul unor intense 
convorbiri în centrul cărora 
se află Kinshasa. Zambia ac
ceptase să primească pe jan
darmii katanghezi. Lusaka a 
operat, însă, o schimbare de 
ultim moment: guvernul nu 
mai pare dispus să se împovă
reze cu ex-slujbașii lui Chom- 
be, indivizi care cu greu 
pot să joace rolul de „păzitori 
ai ordinei". Cei 2 000 (jandar
mii plus familiile lor) au un 
viitor incert. Ruanda nu a dat, 
deocamdată, nici un răspuns 
la cererea congoleză de ex
trădare a mercenarilor. Con
siliul de Securitate, sesizat de 
plingerea Kinshasei, a început 
să dezbată problema invaziei 
mercenarilor facilitată de Li
sabona. Dezbaterea a demon
strat izolarea Portugaliei pă
răsită în această afacere chiar 
de către aliații ei tradiționali.

Aventurierii cu simbrie în 
valută sigură au dat, iarăși, 
greș. Bob Denard și Jack 
Schramme n-au reușit să-și 
mulțumească patronii. Dar ei 
nu fac parte din categoria ce
lor ce se resemnează cu in
succesul. Mai ales că vitejia 
este plătită în dolari și aur, 
monedele devalorizabile fiind 
ocolite. Vor încerca, desigur, 
să-și croiască din nou drum 
prin Congo. Eșecul recent ar 
trebui să Ie servească drept 
învățătură.

EUGENIU OBREA

Franța

si N.A.T.O.
1

O precizare

a agenției

FRANCE PRESSE

Referindu-se la surse 
bine informate agenția 
FRANCE PRESSE preci
zează că poziția Franței pri
vind rolul și misiunea Con
siliului Atlantic nu a sufe
rit schimbări. Aceste preci
zări urmează unor informa
ții de proveniență america
nă, potrivit cărora Franța 
ar fi de acord ca Consiliul 
Atlantic să procedeze la un 
studiu detaliat în vedereS 
„reînnoirii" N.A.T.O. Guver
nul francez este de părere că 
organismul amintit trebuie 
să continue ca și pînă acum 
schimburile de vederi în 
toate problemele, fără, însă, 
să-șl aroge calitatea de a 
defini politica alianței a- 
tlantice. Consiliul ar urma, 
deci, în opinia Parisului, să 
rămînă doar un organism 
consultativ. între altele, 
continuă agenția, la Paris 
se consideră că destinderea 
situației internaționale nu 
este o problemă care tre
buie să fie tratată . de la 
bloc la bloc, ci trebuie să 
fie abordată pe calea con
tactelor bilaterale. Cu alte 
cuvinte arată FRANCE 
PRESSE, Franța nu este de 
acord cu dorința unor țări 
ca N.A.T.O. să devină un 
„organism de directivă".

•••••••••••
• GEORGE THOMSON, mi

nistrul britanic pentru proble
mele Commonwealthului, a avut 
joi două întrevederi de lungă 
durată cu premierul rhodesian 
Ian Smith.

Deși pînă în prezent nu a fost 
dat publicității nici un comuni
cat oficial referitor la rezulta
tele convorbirilor, în cercurile 
diplomatice se apreciază că pre
lungirea, joi după-amlază, a con
vorbirilor este un indiciu că 
s-ar fi realizat progrese în 
crearea unei baze pentru relua
rea negocierilor propriu-zise, în 
vederea soluționării problemei 
rhodesiene.

Inamicul

Vizita pe care ministrul 
de externe al Luxemburgu
lui, Pierre Gregoire a făcu
t-o timp de trei zile în Aus
tria, a prilejuit un schimb 
de păreri privind probleme
le interesînd cele două țări.

O temă abordată în cadrul 
convorbirilor a constituit-o, 
potrivit declarațiilor oficia
le, rolul care revine țărilor 
mici în menținerea păcii. 
Cancelarul Klaus a mențio
nat în cursul unei declarații 
că aceste state se pronunță 
pentru o cît mai strînsă co
laborare economică cu veci
nii lor apropiați sau mal de
părtați. Cu cît este mai mare 
numărul unor astfel de sta
te cu interese identice și 
cu cît se prezintă ele mai 
omogen — a spus el — cu 
atît mai importante devin 
vocile lor în marele concert 
al popoarelor. Păreri simi
lare a exprimat și ministrul 
de externe luxemburghez, 
care într-o conferință de 
presă a subliniat că glasul 
statelor mici nu mai poate 
să fie ignorat în problemele 
politicii internaționale.

public 
nr. I"

Orientul Apropiat
Hussein • Conferința 

de presă a lui Abba Eban
• întrevedere Johnson

avut loc 
întrevedere 
Johnson și

La Casa Albă a 
miercuri seara o 
între președintele 
regele Hussein al Iordaniei,
care se află într-o vizită ofici
ală în Statele Unite. Purtăto
rul de cuvînt al Casei Albe, 
George Christian, a declarat 
că cei doi oameni de stat au 
expus pozițiile guvernelor lor 
față de situația din Orientul 
Mijlociu.

Miercuri seara a avut loc la 
New York o conferință de presă 
a ministrului afacerilor externe 
al Izraelului, Abba Eban, în 
care acesta a expus poziția gu-

vemului izraelian față de unele 
propuneri de reglementare a con
flictului din Orientul Mijlociu. 
Criticînd proiectul de rezoluție al 
celor trei state (India, Mali, Ni
geria), ministrul de externe izra
elian a arătat că guvernul său 
nu intenționează să revină „la 
frontierele vulnerabile din 4 iu
nie". Retragerea de pe liniile 
încetării focului, fără un aranja
ment de pace sau un acord cu 
privire la frontiere, este nerațio
nală, a afirmat el.

Afirmînd că nici unul dintre 
proiectele prezentate „nu dă su
ficientă greutate cererii Izraelu
lui pentru negocieri directe",

Abba Eban a respins implicit și 
proiectul de rezoluție american, 
Totodată, el s-a pronunțat și îm
potriva proiectului japonez care 
constă aintr-o formulă de com
promis pe baza proiectului celor 
trei state și celui american.

Referindu-se la afirmația rege
lui Hussein al Iordaniei că arabii 
au făcut un „demers pozitiv" 
pentru rezolvarea conflictului din 
Orientul Apropiat, Abba Eban 
s-a pronunțat pentru tratative 
directe cu țările arabe. Ideile și 
propunerile noastre, a spus el, 
pot fi aflate pur și simplu, accep- 
tîndu-se să se negocieze cu noi".

Tendințe actuale

In economia iugoslavă

Expunerea lui M. Șpiliak
BELGRAD 9. — Corespon

dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : în ședința comună 
a Vecei Federale și Vecei 
pentru problemele economice 
ale Skupștinei Federale, Mika 
Șpiliak, președintele Vecei 
Executive Federale, a fă
cut o expunere asupra si
tuației și tendințelor ac
tuale din economie, și a pre
zentat măsurile ce urmează să 
fie luate anul viitor. El a ară
tat că rezultatele aplicării re
formei economice sînt poziti
ve, relevînd în această direcție 
stabilizarea .monedei, creșterea

rezervelor de devize 
Șpiliak a menționat că 
ducția a diferite tipuri de 
mărfuri s-a încetinit după li
beralizarea importurilor, dar 
anumite ramuri continuă să 
înregistreze o creștere semni
ficativă a producției. In ce 
privește agricultura, vorbitorul 
a subliniat că există condiții 
pentru renunțarea în scurt 
timp la importul de cereale, 
urmînd ca necesitățile să fie 
satisfăcute din producția pro
prie.

Referindu-se la sarcinile de 
viitor, Mika Șpiliak a mențio-

etc. 
pro-

nat necesitatea înviorării pro
ducției industriale și a acce
lerării procesului de moderni
zare a industriei. El a declarat 
că s-au încheiat cu succes 
convorbirile cu Banca Inter
națională de Reconstrucție și 
Dezvoltare, care a acceptat să 
acorde Iugoslaviei credite pen
tru modernizarea industriei. 
Un prim credit de 10,5 milioa
ne dolari a și fost acordat și 
sînt în curs convorbiri pentru 
obținerea unui nou credit. El 
a adăugat că dispozițiile care 
reglementează cooperarea în
tre întreprinderile iugoslave și 
străine și o serie de înțelegeri 
care sînt discutate în momen
tul de față urmăresc în cea mai 
mare parte modernizarea pro
ducției în Iugoslavia. De ase
menea, sînt în curs convorbiri 
între guvernul iugoslav și gru
pările economic- vest-europe- 
ne C.E.E. și A.E.L.S. în legătu
ră cu înlăturarea unor discri
minări vamale față de Iugo
slavia.

Reprezentantul permanent al României la O.N.U., ambasadorul 
Gheorghe Diaconescu, a organizat miercuri seara, în sala de con
certe a Bibliotecii „Hammarskjoeld" de la sediul Națiunilor Unite, 
un recital extraordinar al pianistului Valentin Gheorghiu.

In sală se aflau președintele Adunării Generale a O.N.U., Cor- 
neliu Mănescu, secretarul general al O.N.U., U Thant, șeful dele
gației române la actuala sesiune, Mircea Malița, șefi și membri 
ai altor delegații, personalități 
new-yorkeze, ziariști.

ale vieții artistice și culturale

•••••••••«•••

Situația în protectoratul 
englez Aden continuă să se 
mențină încordată, deoarece 
între cele două organizații au
tohtone — Frontul de Elibe
rare a Sudului Ocupat al 
Yemenului (F.L.O.S.Y.) și 
Frontul Național de Elibe
rare (F.N.E.) — divergențele 
s-au agravat. Președintele Co
mitetului politic al F.N.E., 
Saif Dhalie, a declarat în 
cursul unei conferințe de 
presă că Anglia trebuie să ac
cepte organizația sa, ca uni
cul reprezentant al poporului, 
relatează agenția REUTER. 
La rîndul ei, conducerea 
F.L.O.S.Y. a acuzat pe li
derii celeilalte organizații „de 
a servi interesele Marii Bri
tanii".

• TRIBUNALUL MILITAR 
din Salonic l-a condamnat 
miercuri pe cetățeanul Constan
tin Daoutis la patru ani închi
soare pentru că a vîndut un 
disc pe care se aflau imprimate 
unele melodii ale cunoscutului 
compozitor grec Mikis Theodo- 
rakis.

Agenția FRANCE PRESSE 
anunță că miercuri seara a 
început evacuarea celor 6 000 
de soldați britanici care se 
mai află încă în Aden. Eva
cuarea va continua într-un 
ritm de 100 de soldați pe zi. 
Se menționează că în ultima 
săptămînă ritmul se va acce
lera, ajungînd pînă la 1000 
de soldați pe zi.

A. S. Harlong junior, mem
bru al Camerei reprezentan
ților din partea statului Flo
rida a reușit să descopere 
„inamicul public nr. 1". El 
a sesizat, după o subtilă și 
profundă analiză, existența u- 
nei forțe maligne care ame
nință viitorul societății ameri
cane (și nu numai al celei a- 
mericane). Forța aceasta ex
trem de periculoasă și nocivă 
se numește... tineretul.

„Nu există zi — a consta
tat Harlong într-un interviu 
televizat pe rețeaua N.B.C. — 
în care să nu aflăm despre 
tulburări studențești și des
pre demonstrații ale tinerilor 
la Tokio, la Seul, la Mexico, 
Caracas, la Saigon. In Viet
namul de sud studenții au a- 
juns pînă acolo încît să de
clare pe față că urmăresc 
răsturnarea actualului gu
vern". După Harlong, tinere
tului îi sînt imputabile „cele 
mai îngrijorătoare fenomene

Ripostă
Ministrul de ex

terne al Braziliei, Jose 
de Magalhaes Pinto, 
a declarat că Brazilia 
va cumpăra din străi
nătate avioane cu 
reacție de ultim tip, 
necesare înzestrării 
forțelor sale aeriene. 
Referirea lui la „ne
cesitatea independen
ței în negocieri" este 
apreciată de observa
tori ca un răspuns la 
avertismentele ame
ricane că vor reduce 
„ajutorul" către acele

braziliană
țări latino-americane 
care vor cumpăra e- 
chipament militar din 
alte țări decît S.U.A. 
Agenția ASOCIATED 
PRESS relevă că, po
trivit unor știri din 
capitala braziliană, au 
fost exercitate în ul
timul timp presiuni 
diplomatice din par
tea S.U.A. in legătu
ră cu cumpărările de 
echipament militar. 
Aceeași agenție rele
vă că Brazilia a

hotărît să achizițio
neze avioane super
sonice franceze de tip 
„Mirage" și america
ne de tip „Zf-5 Free
dom".

Ministrul de exter
ne brazilian a decla
rat că Brazilia nu in
tenționează 
clanșeze o 
înarmărilor 
rica Latină,
să-și modernizeze a- 
viația.

să de
cursă a 
în Ame- 
ci numai

(Urmare din pag. I)
Doi, trei, cinci kilometri și ajungem la Mayerllng. Dar 

Mayerlingul nu e un oraș, e un nume. Autocarele „Cort- 
sau „Orbis", se opreso cu toate aici. Curiozitățile organizate 
sau individuale poposeso fără excepție în aceste locuri care 
evocă bătrînilor (prin mijlocirea amintirii) și tineretului 
(prin intermediul vieților romanțate) iubirea dintre prințul 
moștenitor al imperiului Austro-Ungar și femeia sublimă, 
dar — cum se întîmplă adesea în compensație Ia farmec — 
de extracție socială necorespunzătoare secției regale de ca
dre ; mezalianța stîrnită în perspectivă de această relație ; 
conflictul feroce dintre interesele coroanei și acelea ale ini
mii ; precum și, în final memorabila sinucidere oare a com
promis statul dar a reabilitat sentimentele.

Spre dezamăgirea călătorilor întîlniți aici, în castel (de 
fapt o casă habsburgică de vînătoare) reminiscențele dra
mei sînt quasi — inexistente. Buduarnl dorit de aparatele 
fotografice nu funcționează după cum pierite sînt toate încă- 
periie — martori, mobila, obiectele celor doi, revolverul și 
evident petele de sînge. Filmele (au fost construite după 
cum se știe pe ecran cîteva reconstituiri ale întîmplării) în
fățișau cadrul la modul foarte plastic. în vreme ce realita
tea...

Tocmai ea.
— Dar, în definitiv, ce e de văzut aici! — mă întreabă eu 

jumătate glas o oontesă spaniolă coborîtă din „Jaguar".
— Drama, domnișoară, îi răspund politicos.

Ce înseamnă o cafenea daca stai sâ te
gindești mai bine

Cînd ml s-a spus că Intrucît în ultimii ani cafenelele vie- 
neze o duo destul de greu și — ca urmare — primăria a ho
tărît să ofere cîtorva mai amenințate cu falimentnl, subven
ții numai și numai pentru a evita tragerea definitivă a oblo
nului am rămas (ceea ce nici nu e greu de înțeles) surprins.

Pe urmă...
Pe urmă am intrat într-o cafenea pe Dorotheegasse șl aț- 

teptînd gălăgia am nimerit peste liniște. Mese vechi, scanne 
plușate, oberchelnerl pățind tăcut printre consumatorii tă
cuți.^ Aceiași. De cinci, zece sau cincizeci de ani la aceeași 
masă. Și la aceeași oră. Din cînd în cînd duduia de Ia casă, 
ridică telefonul.

— Cafe Dorothăe... Da, un moment vă rog.
Apoi ca o secretară înștlințîndu-și directorul i
— Herr Hollender !
Herr Hollender, chematul, se ridică de la masa de lingă 

fereastră și primește mesajul telefonic. După care se întoar
ce la masă și-n lectură. Pentru că aici musafirul găsește in 
fiece zi gazetele... Sprijinite pe rame de lemn lustruit „Der 
Kurler" și „Expres“-ul, „Le Monde" și „Neue Zfircher Zeî- 
tung", „Times" șl „Der Spiegel" sînt căutate, cerute, date, 
citite. Citeodată discutate, cîteodată disputate. Dar de fie
care dată la aceeași masă. Și de fiecare dată la aceeași oră.

Nimerit într-o cafenea unde lucrurile nu se desfășoară ca 
la cafenea, m-am adaptat ușor răsfoind ultimul „Paris 
Match" și lăsat — ăsta-i cuvintul potrivit — în pace.

— Ce citești ? — m-a atins pe umăr V. care sosise la întîl- 
nire cu întîrzierile sale de rigoare.

Atunci, tresărind, am înțeles că localurile amintite nu sînt 
cafenele unde citești ziare, ci poate un fel de bibliotecă unde 
se bea cafea.

Ce este Praterul...
Luați paginile lui Caragiale despre „Moși" („turtă dulce 

— panorame — braga — lampioane — fracuri — limonada 
menajerii — provinciali — maimuțării — muzică — artifiții 
comedii — înghețată de vanilie — călușei — nepoate — ples- 
nitori — fonografe — bere — automobile — minunile lui Sf. 
Sisoe") dar ridicați-le la pătrat sau mai bine la cub : din 
toate punctele de vedere : și dintr-al spațiului (Praterul 
șe-ntinde pe cîteva oboruri) și dintr-a! timpului (Moșii tră
iau pe vară doar, Praterul funcționează tot anul) ; adăugați 
la jocurile, îndeletnicirile și amuzamentele Bucureștiului 
1897, tot ceea ce a cucerit tehnica distracțiilor și distracțiile 
tehnice pînă la ceasul de față ; considerați că cele spuse mai 
sus reprezintă doar un sfert din realitate ; adunați, sinteti
zați și trageți concluzia că rezultanta nu e un parc, ci un 
cartier, și poate nu un cartier, ci o mică lume aparte ; gin- 
diți-vă că debarcat în această lume îi este cu neputință unui 
tînăr să nu găsească măcar ceva, asemenea unui punct de 
sprijin în spațiul timpului său numit liber ; că Praterul este 
o construcție ridicată împotriva singurătății; și că, înainte 
de a fi „bussines", el, Praterul, reprezintă, probabil, efectul 
unui moment de mare înțelepciune ; că, deci, Praterul este 
o lume întemeiată de cineva care a înțeles lumea.

AL. MIRODAN

rachetei Saturn V,
Super-racheta „Saturn- 

5“, avînd o înălțime de 
109 metri și o greutate 
totală de aproape 3 000 
de tone, care va servi la 
o eventuală aselenizare 
a cosmonauților ameri
cani pe Lună înainte de 
anul 1970, a fost lansată 
joi la orele 12,00 GMT 
de Ia Cape Kennedy în
tr-un zbor de încercare 
în jurul Pămintului.

dar aceasta depinde totuși de 
succesul zborurilor a 6-7 vehi
cule „Apollo" care, cu sau 
fără echipaj, vor trebui să 
preceadă zborul primelor echi
paje umane americane.

înconjurată de un nor gros 
de fum, enorma rachetă, ul
tima fabricată de arsenalul 
spațial american, purtătoare a 
unei cabine experimentale 
„Apollo" cu trei locuri (fără 
echipaj), a decolat de pe so
clul său la ora prevăzută.

„Cabina se comportă exact 
cum s-a prevăzut", a declarat 
generalul Samuel Phillips, di
rectorul programului „Apollo" 
în cursul unei conferințe de 
presă care a avut loc la Cape 
Kennedy, la o oră și jumătate 
după lansarea lui „Saturn-5". 
El a adăugat că Statele Unite 
încearcă să realizeze debarca
rea cosmonauților pe Lună 
înainte de sfîrșitul anului 1969,

Cabina spațială „Apollo 4" a 
amerizat joi seara la ora prevă
zută, adică 20,37 GMT, la circa 
9,6 km de port-avionul „Benning
ton", în largul insulelor Hawai.

din America de azi". Ce în
țelege congresmanul prin „fe
nomene îngrijorătoare" putem 
deduce foarte ușor din tune
tele și fulgerele lui verbale: 
„Nu trece zi fără să vedem 
șirurile de tineri vociferînd 
contra politicii administrației 
în Vietnam, nu trece zi fără 
să aflăm despre recruți care-și 
rup ordinele de chemare. 
Cînd priviți coloanele de
monstrațiilor mișcării negri
lor pentru drepturile civile 
vedeți aproape numai figuri 
tinere".

Concluzia lui Harlong 
sună dramatic dar frizează 
anecdoticul. Merită s-o re
producem : „America și lu
mea liberă sînt amenințate de 
o dictatură a minorilor". Și 
zelosul congresmen reco
mandă să se ia imediat mă
suri împotriva „periculoșilor 
rebeli" care amenință cu dic
tatura. „Dacă vom intîrzia cu 
introducerea de pedepse pe

măsura pericolului potențial 
— avertizează el — dacă 
vom menține indulgența față 
de minori, nu e departe vre
mea cînd jeturile de apă și 
grenadele lacrimogene vor fi 
inoperante". Nu lipsesc, de
sigur, propuneri practice, în 
primul rînd „mai drastica se
veritate a tribunalelor" și un 
sistem de pedepse cu deten
țiune indelungată în închi
soare pentru „acțiuni de tur
bulență politică".

E interesant de menționat 
că „teoriile" și mai ales „so
luțiile" preconizate de Har- 
long-junior au stîrnit apro
barea și adeziunea entuziastă 
a unui grup de doisprezece 
congresmeni și senatori. In- 
tr-o scrisoare publicată în 
WASHINGTON POST ei 
relevă că „substanța proble
mei e atît de bine expusă și

analizată în interviul lui A. 
S. Harlong incit ar fi de da
toria Congresului să ia în dis
cuție un asemenea document".

In ce-i privește, redactorii 
lui WASINGTON POST 
(ca și cei ai altor publicații 
americane) s-au grăbit să ca
lifice „tezele" lui Harlong ca 
fiind o „exagerare vecină cu 
aberația". Ceea ce este 
perfect adevărat. La aceasta 
s-ar putea însă adăuga că 
aberațiile congresmanului au 
totuși o semnificație precisă.

> Ele ne oferă, într-un fel, mă
sura mișcării mereu mai vigu-:, 
roase a tineretului american 
împotriva agresiunii din Viet
nam, împotriva politicii de 
intervenție și imixtiune în tre
burile altor popoare.

EM. RUCAR „Saturn-5“
pe rampa de lansare
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