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„IUBIȚI CARTEA”
Biroul C.C. al U.T.C. a adoptat recent Regulamentul de 

organizare și desfășurare a concursului „Iubiți cartea". Nu 
de mult, la C.C. al U.T.C. a avut loc ședința de constituire 
a Juriului central al concursului „Iubiți cartea", prilej cu 
care s-au stabilit măsuri practice pentru organizarea și 
desfășurarea sa.

Luînd cuvîntul In cadrul ședinței de constituire a Ju
riului central, tovarășul Petru Enache, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C. s-a referit la experiența dobîndită de orga
nizațiile U.T.C. în popularizarea literaturii, la semnificația 
principalelor prevederi ale regulamentului și atribuțiunile 
Juriului central, ale comisiilor de organizare, precum și 
la sarcinile organizațiilor U. T. C. în vederea organizării 
concursului „Iubiți cartea", antrenării unui număr mare 
de tineri la desfășurarea acestuia.

Tovarășul Petru Enache a subliniat în cuvîntul său ne
cesitatea ca organizațiile U.T.C. să ia operativ măsurile 
ce se impun pentru alcătuirea comisiilor de organizare 
a concursului, ajutîndu-le în continuare în mod practic 
și în permanență pentru a-și 
ce le revin.

cel mal temeinic 
Sînt dovezi eloc- 
pasiunea pentru 
tinerilor sporește 
Creșterea fără

Portretul spiritual al tî- 
nărului zilelor noastre nu 
poate să nu așeze printre 
trăsăturile sale cele mai ca
racteristice dorința de cu
noaștere, setea de a pă
trunde din ce în ce mai a- 
dînc în universul creației 
gîndirii umane. Imaginația 
sa se află într-o perpetuă 
și efervescentă călătorie, al 
cărei scop este de a cuceri 
o zonă cît mai largă de 
cultură, de a reduce trep
tat inevitabilele pete albe 
de pe harta cunoștințelor 
sale. în această călătorie, 
firește, cartea este cel mai 
bun ghid, cel mai apropiat 
prieten, 
sfătuitor, 
vente că 
lectură a 
constant 
precedent a tirajelor cărți
lor, afluența tineretului în 
librării ți în biblioteci — 
totul arată că imaginea 
frunții aplecate studios pes
te paginile cărții a deve
nit una dintre cele mal 
reprezentative Ipostaze ale 
tinerei generații.

Asemeni oricărei pasiuni, 
această sete de lectură a 
tinerilor se cere stimulată, 
întreținută cu grijă, ajuta
tă să se realizeze pe coor
donatele esențiale ale cul
turii. în această direcție 
organizației U.T.C. îi stau 
la îndemînă mijloace di
verse 
nească 
către 
„Iubiți 
aceste mijloace șl direcțio- 
nîndu-le, a constituit o bu
nă experiență a ultimilor 
ani. Se poate considera că 
prin intermediul concursu
lui șl al manifestărilor cu 
cartea prilejuite de el, un 
mare număr de tineri au 
devenit cititori stabili, oas
peți permanent! ai biblio
tecilor publice, posesori de 
biblioteci personale.

Anii care au trecut de la 
elaborarea regulamentului 
și a bibliografiei concursu
lui „Iubiți cartea* au dez
văluit însă că modul în ca
re a fost conceput acest 
concurs a fost depășit de 
evoluția spirituală a tinere
tului, de creșterea cerințe
lor lui de cultură, de diver
sificarea formelor de acti
vitate culturală impusă de 
viață.

Anallzînd cu atenție con
cepția organizatorică pe

să înles- 
tinerilor 

Concursul 
înglobînd

menite 
accesul 

carte, 
cartea",

Magistrala de termoficare
în zona industrială din 

vestul orașului Oradea a în
ceput construcția unei noi 
magistrale de termoficare. 
Pornind de la centrala termo
electrică, ea va străbate un 
traseu de peste 4 kilometri, 
avînd ca punct final com
plexul de sere ce se ridică în 
apropierea satului Sîntion, pe 
o suprafață de 43 de hectare. 
Conducta va alimenta serele 
cu apă supraîncălzită, înce- 
pînd cu semestrul II al anu
lui viitor, cînd primele 18

exercita fructuos atribuțiile 

baza căreia s-a desfășurat 
concursul, viziunea și acti
vitatea practică depusă 
pentru realizarea obiective
lor propuse, Biroul Comite
tului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist a a- 
juns la concluzia că exis
tența unui concurs perma
nent pentru citirea litera
turii de către tineret repre
zintă în continuare o for
mă adecvată de stimulare 
a inițiativei organizațiilor 
U.T.C., de canalizare a pre
ocupărilor lor în sensul ce
rințelor majore de cultură 
ale tinerilor. Pentru a a- 
propia concursul „Iubiți 
cartea* de cerințele actua
le și pentru a valorifica 
mai bine posibilitățile exis
tente și inițiativa tinerilor, 
Biroul C.C. al U.T.C. a ho- 
tărît elaborarea unui nou 
regulament de concurs și a 
unei bibliografii îmbunătă
țite, care să corespundă 
momentului actual și să 
constituie un factor activ 
în stimularea pasiunii pen
tru lectură, a respectului 
fată de creația literară.

în noua sa formă de or
ganizare, concursul „Iubiți 
cartea* reprezintă rodul u- 
nei colaborări — pe plan 
central ca șl la nivelul fie
cărei organizații — între 
Uniunea Tineretului Co
munist și celelalte institu
ții și organizații de masă 
care au în zona preocupă
rilor lor răspîndlrea litera
turii, propagarea culturii în 
masele de oameni ai mun
cii : Uniunea Scriitorilor, 
Uniunea Generală a Sindi
catelor, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, U- 
niunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Pro
ducție, Comitetul de Ra
diodifuziune și Televiziune. 
Alături de celelalte forme 
ale educației comuniste, 
concursul „Iubiți cartea" 
are menirea să contribuie, 
prin conținutul și modul 
său de desfășurare, la o- 
rientarea și stimularea in
teresului tinerilor pentru 
lectură, la cunoașterea te
zaurului literaturii naționa
le si universale. Totodată, 
el trebuie să ajute la for
marea și dezvoltarea armo
nioasă a personalității tî-

„Scîntela 
tineretului"

(Continuart in pag. a V-a) 

hectare ale complexului vor 
intra în producție. După atin
gerea capacității proiectate 
serele vor fi alimentate de 
centrala termică cu aproxi
mativ 350 gigacalorii pe oră.

Se prevede, de asemenea, 
racordarea la noua conductă 
a unui combinat avicol, pre
cum și a secției de pigmenți 
anorganici a Uzinei de lacuri 
și vopsele „Transilvania", a- 
flată în curs de construcție.

(Agerpres)

Vedere parțială a noului 
complex de cracare catalitică 

construit la Rafinăria Brazi

Mica dramă"

a legumelor

de toamnă <U N D E C R E S C~ PIET RELE (PORTRETE) Obiective date
Consiliul agricol regional 

București, încă din vară, 
a întocmit un plan, sta
bilind sarcini precise ce
lor ce trebuiau să coordo
neze producția și valorificarea 
acestor produse. Cooperative
le agricole din raionul Alex
andria au primit ca sarcină 
de plan cultivarea a 15 hec
tare cu salată verde, 20 cu 
spanac și 38 cu ceapă și us
turoi verde, ridichi de lună 
etc. Planul a fost înfăptuit. 
Culturile au fost însămînțate, 
au răsărit, au fost întreținute. 
De aici, însă, începe nedume
rirea. Din cîmp nici măcar un 
kilogram din aceste mult aș
teptate produse n-a ajuns pe 
piețele Bucureștiului, sau în 
altă parte decît, în cel mai 
fericit caz, la chioșcurile din 
comune ale cooperativelor a- 
gricole. De ce ? „Dintr-o mi
că neglijență" — s-ar putea 
motiva. O.R.V.L.F. a amînat 
mereu încheierea contracte
lor. Astfel a dispărut obișnui
tul beneficiar care să încarce, 
de acasă, marfa.

Cînd a ajuns numai bună 
de consum, oamenii au strins 
recoltele de spanac și pe cea 
de ceapă... Dar și acum se a- 
flă tot în cîmp. Și așteaptă 
mașinile de la O.R.V.L.F. La 
Nanov patru tone de zarzavat, 
alte patru la Storobăneasa, 
la Cemetul șase, la Vitănești 
opt, la Poroschia nouă, se 
depreciază. Cu o săptămînă 
în urmă au trecut pe acolo 
doi reprezentanți ai Consili
ului agricol raional și
O.R.V.L.F., care au întocmit 
procese verbale de evaluare a 
producției de toamnă și es
timare a celei pentru primă
vara anului viitor... Atît. Par
că recolta ce se află acum pe 
cîmp ar fi ceva inobservabil I

Ce a întreprins Consiliul 
agricol raional și Uniunea 
raională a cooperativelor pen
tru rezolvarea neînțelegerii P 
Nimic. Producția se depreci
ază în cîmp iar la piață nu 
se găsește în cantități sufici
ente.

N. COȘOVEANU

L O C U I N T E
CONFORTABILE-

Ing. Romul Radu
vicepreședinte al sfatului Popular al regiunii Brașov

Populația orașelor din regiunea 
noastră a primit cu deosebită 
satisfacție recenta Hotărîre care 
prin măsurile ce le preconizează 
stimulează construirea de locu
ințe proprietate personală. Fap
tul că la Oficiul pentru construi
rea de locuințe din cadrul sfa
tului popular numărul cererilor 
se ridică, în prezent, la 3 205 (din 
care aproape 70 la sută repre
zintă cererile cu avansurile con
firmate de C.E.C.), reflectă pe 
deplin justețea și oportunitatea 
măsurilor preconizate.

Pentru rezolvarea operativă, 
cu maximă eficiență, a cererilor 
tuturor solicitanților, Comite
tul Executiv al Sfatului popular 
regional Brașov a întreprins o 
serie de acțiuni concretizate în : 
depistarea terenurilor pentru 
construcție, asigurarea detalii
lor pentru sistematizarea lor, 
elaborarea proiectelor unicat de 
vile, case duplex, blocuri etc. 
Va trebui, de asemenea, să acor
dăm o mai mare atenție parce
lării terenurilor pentru con
strucții, astfel îneît, la atribui
rea către cetățeni, acestea să 
permită realizarea unei densități 
optime a construcțiilor în fie
care zonă și cartier.

Prin definitivarea schițelor de 
sistematizare a orașelor regiunii 
noastre se vor prevedea zone 
penru construcții de locuințe in
dividuale mici, mult solicitate 
de cumpărători. Acțiunea va fi 
extinsă, în viitor, și prin con
struirea unor blocuri cu mai 
multe apartamente, crelndu-se.

La 23 de ani ai săi, Nicolae 
Dinescu arată așa cum de 
altfel ni-l înfățișează foto
grafia de față: un tînăr bine 
făcut, vioi, echilibrat, în
crezător în timp. L-am găsit 
departe, în Balta Dunării, la 
cîțiva kilometri sub malul 
lutos al comunei Ulmeni. 
Lișteava secată încă din 
timpul verii a lăsat drept 
amintire o întindere de 
sărătură, de stuf uscat, 
de smocuri de papură 
ici colo, în timp ce ciulinii 
au inundat cuprinsul. Cerul 
inexistent lasă loc liber soa
relui (acestui soare formida
bil din zilele lui noiembrie 
curent). Din vagonul — dor
mitor, bucătărie și altele — o 
trîmbă de fum alb urcă spre 
zenit nestingherită. în timp 
c« distanța se materializa, un 

astfel, premizele rezolvării pre
ferințelor tuturor solicitanților.

Printr-o proiectare judicioasă, 
pentru fiecare cartier în parte, 
pot fi determinate una sau mai 
multe funcțiuni specifice. Fie 
că este vorba de o activitate 
economică sau administrativă, 
fie de destindere, cultură sau de 
altele, o asemenea prevedere ar 
aduce mișcare, viață în respecti
vul ansamblu, și ar contribui, 
totodată, la particularizarea zo
nelor noi ale orașelor. Va tre
bui, de asemenea, să acordăm 
toată atenția promovării speci
ficului arhitecturii locale în 
construirea de locuințe în toate 
orașele. Deoarece regiunea noas
tră se caracterizează printr-o 
varietate pronunțată a reliefu- 
luif consider necesar ca la ela
borarea detaliilor de sistemati
zare pentru zonificarea orașelor 
să se țină seama de folosirea la 
maximum a avantajelor ce le 
oferă terenurile in pantă din 
împrejurimi.

Arhitecta și ceilalți specialiști 
vor trebui ca, paralel cu efor
turile îndreptate spre realizarea 
unui echilibru arhitectural, a 
unei armonii între vechi și nou, 
să se preocupe în permanență 
de reducerea costului fiecărui 
apartament.

Reducerea costurilor locuințe
lor proprietate personală, a chel
tuielilor tehnico-edilitare, este 
condiționată, în bună parte, de 
alegerea unor amplasamente

(Continuare in pag. a V-a)

miros de ceapă prăjită (dul
ce miros și înnebunitor pen
tru înfometați) concura se
rios cu cel al tescovinei ce 
fierbea în cazonele de țuică. 
Minunea s-a înfăptuit mai 
repede decît speram. Sătui, 
întinși pe iarba primăverii 
ce-i zice din toate puterile 
(vai de ea săraca cînd moș 
Crivăț o va răsturna), schim
bam vorbe, și vorbele astea 
erau din ce în ce mai moi, 
mai „ca la gura sobei". După 
un timp în care lăsasem soa
rele să se plimbe în voie 
prin noi, îmi amintesc de o 
întîmplare cu un dig care se 
construia și cu doi oameni, 
țărani de prin partea locului, 
care ■ lucrau într-un punct 
mai izolat și de un dialog 
cam neobișnuit purtat de a- 
ceștia. Unul dintre ei în timp

Vineri la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, a primit pe tovarășul 
Mika Șpiliak, membru al 
Prezidiului Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor 

_ din Iugoslavia, președintele 9 Vecei Executive Federale a
R.S.F. Iugoslavia, care se află 

A într-o vizită de prietenie în 
țara noastră.

La primire au luat parte 
A tovarășii Ion Gheorghe 

Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Janos Faze- 
kaș, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, precum și 
George Macovescu, prim-ad- 

9 junct al ministrului afacerilor 
externe, și Aurel Mălnășan,

Recepția oferită de ambasadorul R. S. F. Iugoslavia
Ambasadorul R.S.F. Iugos-

A lavia la București, Iakșa Pe- 
w trici, a oferit vineri seara o

recepție în onoarea președin- 
9 telui Vecei Executive Fede

rale a R.S.F. Iugoslavia, Mika 
• Șpiliak, și a soției sale, care

fac o vizită de prietenie în 
România.

în cursul dimineții de vi
neri, președintele Vecei Exe
cutive Federale a R.S.F. Iugo
slavia, Mika Șpiliak, și soția 
au vizitat ansambluri arhitec
tonice și noi cartiere de lo
cuințe din Capitală. Oaspeții 
au fost însoțiți de Vasile Șan- 
dru, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Horia Mai-

ce făceau o armătură din 
pietre din rîu, ar fi constatat 
acolo pe loc că pietrele cresc 
pe undeva, nu .știa unde, dar 
era sigur că cresc, că unele, 
spunea el despre pietre spre 
a-l convinge pe celălalt, sînt 
mai mici și rotunde, deci 
fără colțuri, iar altele sînt 
mari dar la fel de rotunde, 
la care celălalt a făcut pariu 
pe o vadră de vin, susținînd 
contrariul. Si în timp ce ne 
amuzam noi pe seama celor 
doi oameni, Dinescu se ridi
că într-un cot si mă privește 
direct în față :

— Eu la 14 ani spărgeam 
pietre undeva în Munții O- 
răștiei cu barosul, și a tăcut. 
îmi venise mie rîndul să mă 
ridic într-un cot și să-l pri
vesc drept în față întrebător 
și puțin mirat.

■mhagfldorul României la Bel** 
grad.

Au luat parte, de asemenea, 
tovarășii Iakșa Petrici, amba
sadorul Iugoslaviei la Bucu
rești, George Popovicl, prim- 
șecretar al Ambasadei Iugo
slaviei la București.

în timpul întrevederii, se
cretarul general al C.C. al
P.C.R. și președintele Vecei 
Executive Federale au abor
dat probleme referitoare la 
relațiile dintre cele două po
poare șl partide, la coopera
rea multilaterală dintre Ro
mânia și Iugoslavia, la situa
ția internațională actuală și 
la mișcarea comunistă și mun
citorească.

La recepție au luat parte 
Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, cu soția, Janos Fazekaș, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, cu soția, Ghe
orghe Cioară, Emil Drăgănes- 
cu, Alexandru Boabă, miniștri,

* * *
cu, arhitectul șef al Capitalei, 
Aurel Mălnășan, ambasado
rul României la Belgrad, pre
cum și de Iakșa Petrici, am
basadorul Iugoslaviei la Bucu
rești, și de persoane oficiale 
române și iugoslave.

In continuare, președintele 
Vecei Executive Federale ș! 
persoanele care îl însoțesc au

— Da, la 14 ani; m-a luat 
unul, nea Luca, cu el, de 
fapt, eu nu sînt de prin locu
rile acestea, m-am născut în
tr-un sat de pe lingă Curtea 
de Argeș, aș putea spune că 
părinții, amîndoi părinții, au 
murit o dată cu nașterea 
mea. Sînt cel mai mic copil 
din familie, al 7-lea. M-a 
crescut un frate mai mare, 
Gheorghe, și o soră Preo
teasa în casa părintească. 
Munceam de mic pe la unii, 
pe la alții... Să nu înțelegeți 
că m-ar fi trimis ei să mun
cesc la alții, dar mai era și 
Victor și Maria și... Nea Luca, 
probabil, spun probabil, a 
făcut-o cunoscînd situația

ION CUCU

(Continuare in pag. a V-a)

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

După întrevedere, tovarășul 
Mika Șpiliak, împreună cu 
soția și persoanele care îl în
soțesc au luat parte la un de
jun oferit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și soția sa.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer cu soția, 
Janos Fazekaș, cu soția, Geor
ge Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, cu soția, Aurel Mălnă
șan, ambasadorul României 
la Belgrad.

(Agerpres)

George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor 
externe, Aurel Mălnășan, am
basadorul României la Bel
grad, și alte persoane oficiale.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

vizitat Muzeul satului, unde 
au fost întîmpinați de Ion 
Moraru, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă. In timpul vizitei, 
grupuri folclorice au prezen
tat scurte programe de cîntece 
și dansuri populare din di
ferite regiuni ale țării.

(Agerpres)

BAIA MARE

in funcțiune
• CINEMASCOP PA

NORAMIC.
Ieri la Baia Mare a fost 

inaugurat un cinemascop pa
noramic cu o capacitate de 
800 de locuri. Noul edificiu 
cultural, unul dintre cele mai 
moderne din țară, se înca
drează în mod armonios în 
complexul arhitectonic al 
orașului fi asigură o îmbună
tățire simțitoare a deservirii 
culturale a cetățenilor vechiu
lui oraș al minerilor și meta- 
lurgiștilor de pe malul 
tarului.

• UZINA DE APA.
Tot ieri a fost dată în 

pivotare noua uzină de
mentare cu apă potabilă cu 
o capacitate de 320 de litri 
pe secundă și stația de 
purare a apelor reziduale.

Uzina, care din prima zi a 
atins parametrii proiectați, 
este complet automatizată și 
înzestrată cu mijloace tehnice 
moderne pentru purificarea și 
tratarea apei. Noul obiectiv 
utilizează rezervele de apă a- 
cumulate în locul sistemului 
hidrotehnic de pe rîul Firiza 
de care este legată printr-un 
canal lung de 6 km.

M. GĂNESCU

Să-

ex- 
ali-

e-

AL10000-LEA
De la rampa de control a 

Uzinei de vagoane din Arad 
a plecat pe magistralele 
de oțel ale țării cel de-al 
10 000-lea vagon de tip gon
dolă, produs de constructorii 
do vagoane arădeni.

Performanțele tehnico-con- 
structive și de exploatare a- 
tinse de acest vagon — con
strucție complet sudată, echi
pament mecanic de autodes- 
cărcare, viteză maximă de 
circulație 120 km/oră, capaci
tate de încărcare 60 de tone 
— îl situează la nivelul celor 
mai bune vagoane de marfă 
existente în prezent în trafi
cul feroviar internațional.



CRONICA eseu LITERARĂ*
Dacă nu avem marile cărți 

ale actualității (deși după apari
ția volumului al doilea al „Mo- 
romeților" constatarea nu mai 
poate fi la fel de sigură) avem 
clasici mereu actuali (cum, de 
altfel, de multă vreme „ne în
vață" Paul Georgescu).

Lăsați în rafturi, clasicii, de
sigur, nu sînt actuali ci perma
nent!. Dar din această perma
nență a lor, criticii, unii critici, 
știu să extragă o mască a cărei 
înfățișare si corespundă struc
turii sufletești a cititorului de 
azi, obsesiilor lui și așa se face 
că apar acele cărți, care, departe 
de a rivaliza cu interpretările 
magistrale anterioare, nu fac de- 
eît să propună scoaterea în lu
mină plină a unor chipuri nu noi 
ei numai oarecum părăsite. Nu e 
nici măcar revitalizarea clasici
lor, căci ei stnt vitali dincolo de 
orice voință a noastră. Gestul, 
însă, de apropiere pe care-1 fac 
autorii acestor noi cărți despre 
clasici merită toată atenția. Prin
tre puținele cărți do acest fel 
sînt Liviu Rebreanu de Lucian 
Raicu și Poezia lui Emineseu de 
I. Negoițescu.

Cel care și-a asumat sarcina 
de a-1 reciti pe Rebreanu este un 
critic nespectaculos tn stil, cu 
răbdare analitică puțin obișnuită. 
Lucian Raicu a scris o carte aser
vită fără nici o remușcare obiec
tului. în viziunea sa, a vorbi de 
Rebreanu înseamnă a numi ideile, 
obsesiile de care e plină creația 
acestuia. Plăcerea de a numi este 
cotropitoare, căci de fapt ceea ce 
pare speculație, joc asociativ al 
criticului nu este decit rezultatul 
unei exemplare supuneri la emi
siile bogate ale autorului citit. 
Apropierea de clasic se face prin- 
tr-o prealabilă purificare de pre
judecăți. Criticul și-a asimilat 
toate opiniile ilustre — și care 
nu sînt nicidecum depășite! — 
dar atît do solidă este această 
asimilare îneît el pare că le-a 
uitat. Purificat astfel, deschide 
opera marelui romancier pentru 
a descoperi aeolo un autor cu 
vocație demiurgică —■ iată prima 
afirmare a „prejudecăților" ui
tate ! —• care a avut ambiția de 
a crea nu din haos, nu din nimic, 
ci pe un material dat, existent, 
palpabil. Pusă așa. chestiunea 
vitalității romancierului român 
capătă nuanța, lipsită de atenția 
necesară, a eroismului său cultu
ral. Rebreanu nu este un autor 
primitiv eare a suflat cu geniul 
său asupra unor spirite neeom- 
plicate, ei creatorul a cărui con
știință artistică a fost provocată 
de dificultatea marii simplități a 
materiei pe care și-a ales-o. Li
teratura mediului țărănesc părea 
că epuizase tema. Natură aețivă, 
sedusă nu de tărîmuri evazioniste 
ei de forța evidentă a vieții co
mune ce se scurge fără ascunzi
șuri, autorul Răscoalei descoperă 
miracolul în ceea ce curge sub

lucian raicu

ochtf tuturor. Surprinzător de sis
tematic în realizarea acestui pro
gram estetic (fără prea multe 
expuneri teoretice, însă), scriito
rul a rezistat eroic solicitării fas
cinantelor „aspecte", „laturi" etc 
ale vieții țărănești, conformîndu- 
se preocupării sale organice de 
probleme fundamentale. Povesti
rile sînt preludii și mai înainte de 
a le judeca valoarea artistică tre
buie să le privim ca pe niște 
nemulțumiri ale creatorului a că
rui sete de cuprindere rămînea 
nesatisfăcută. Ion, Pădurea spin- 
zuraților, Răscoala, nu sînt nu
mai niște romane pline de proble
me, de frămîntări lăuntrice ale 
personajelor, greu de reținut, dar 
în primul rînd expresii ale îm
plinirii obsesiei fundamentale a 
scriitorului: setea de real, de via
ță plenitudinară și nu împărțită 
zonal. Caracterul social al vieții 
create în marile lui romane este 
însoțit de timbrul poematic vigu
ros produs de eliberarea de acea- 
ită mare obsesie lăuntrică. Toată 
opera lui Rebreanu este o „răs
coală" ale cărei legi implacabile 
sînt satisfăcute prin eliberarea 
expresiei. Autorul apare astfel ea 
o matcă de fluviu gigantic ale 
cărui maluri adăpostesc cu dra
goste și constrîngător totodată 
apele vieții descoperite. Rebreanu 
subminează, astfel, definitiv im
presia de banalitate a vieții cu
rente. El captează cursul funda
mental al lucrurilor și-l lasă să 
se desfășoare cu o îneredere su
verană. părînd a spune că sin
gura șansă a scriitorului mare 
este de a intui caracterul drama
tic sub crusta banalității suspect

de banale I Convenționalul 
este ocolit cu dezgust artizan ci 
privit cu o vie, teribilă curiozi
tate de un ochi rezistent. Asistăm 
cu uimire cum banalul __ ..
cârcă" de semnificație, străpuns 
de șocuri semnificative. " 
semnificație crește din materia 
vie, concretă, „banală", pentru a 
se întoarce asupra acesteia, înno- 
bilînd-o prin gravitate, făcînd-o 
să strălucească. Materia concretă 
devine astfel mitologie.

Infruntînd vocea estetică dis
tantă care a decretat că Răscoala 
este o capodoperă, criticul de azi 
își asumă riscul și dificultatea 
enormă de a sparge misterul aces
tei capodopere și a realcătuirii ei 
pentru o înțelegere întemeiată pe 
„fapte" nu pe vorbe. Demons
trația e lungă și plină de încredere 
în rezistența cititorului. în cele 
din urmă se poate observa că nu 
e vorba de o spargere a misteru
lui acestei opere, ci de un fel de 
adîncire a lui, căci dincolo de 
explicarea operei rămîne nedes
cifrat misterul creației înseși tm- 
plîntat adine în substanța ge
nială a autorului care respinge 
orice explicație absolutizantă. El 
însuși fiind în situația cuiva care 
nu-și mai poate îngădui să intre 
în propria casă pentru că ea a 
devenit sanctuar.

Analiza Răscoalei se oprește 
subit în pragul izbucnirii ei. Cri
ticul nu mai trece pragul sanc
tuarului. Ce s-a întîmplat ? Con
form demonstrației sale, răscoala 
e cuprinsă în chiar „banalitatea" 
vieții care o precede. Criticul a 
dezvăluit ceea ce era de dezvă-

nn

„se în-

Orice

luit, • revoluționat, tn spiritul 
operei, ceea ce păre* să fie „ba
nalul". Analiza lui a urmat dia
lectica romanului în care fiecare 
acțiune cuprinde în sine întregul, 
evenimentul („banalul") fiind sin
teza procesului. Răscoala începe 
de fapt eu prima replică, eu acea 
memorabilă replică banală 
(„Dumneavoastră nu eunoașteți 
țăranul român"), după eum Ion 
este romanul primei descrieri a 
latului. A izbutit Rebreanu, cum 
s-a spus, numai ea romancier al 
țărănimii ?

în această dispută, deși explică 
excesiv, criticul rămîne la atitu
dinea unui arbitru cumpănitor. 
Chestiunea mediilor devine însă, 
tntr-un fel, oțioasă. Rebreanu este 
un mare creator de relații, de 
raporturi, între oameni, între me
dii. Nu i-a observat îndeajuns că 
mediul urban nu este tratat ca 
atare ci doar privit din poarta 
satului sau din mijlocul său ! Si
tuarea, plasamentul a indus în 
eroare pe cei care i-au pretins 
ceea ce nu-i era autorului pro
priu, nu corespundea poziției luL 
Nu din banca parlamentului vor
bea scriitorul despre mediul ur
ban (și nici măcar dintr-un tren 
care-1 ducea spre lumea urbană!), 
ei îl observa din sat. Nu există, 
ea atare, medii pure, absolute, ci 
raporturi, relații. Scriitorul a 
construit în virtutea acestei re
lații, nu a descris pur și simplu, 
ci, din marginea satului și-a ros
tit viziunea mediului urban.

Dificultatea disocierii a produs 
adevărate ravagii de care nu 
scapă nici această carte, altmin
teri impresionantă prin devoțiune. 
Aceasta se poate urmări într-o 
întreagă secțiune a ei, aceea 
consacrată unor romane ca Jar, 
Gorila, Amîndai, etc, „eșecurile" 
marelui scriitor. Cum le explică 
autorul ? Da vreme ce capodo
perele sînt expresia vitalității 
creatoare, sigur că eșecurile tre
buie să reprezinte sleirea acestei 
vitalități 1 Este o explicație per
fect logică, suspect de logică și 
tocmai de aceea, cred, neadevă
rată (ca și „banalul" din opera 
icriitorului). Observînd cu în
dreptățire că în toată această se
rie romancierul aruncă totuși 
semne care ni-l relevă același, că 
există pretutindeni semne ale 
obsesiilor lui fundamentale, cri
ticul reduce chestiunea la sleirea 
forței creatoare. Este evident, în 
toate cazurile, că materialul cu 
care lucrează scriitorul nu este 
îmbăiat de dramatismul adîno 
omenesc, de posibilitatea (ma
gică) a crizei autentice, de fiorul 
existențial care în capodopere 
itrăpunge și cele mai aride su
prafețe. Să nu vedem în aceste 
eșecuri plînsul unor obsesii ne
împlinite, cărora le-a lipsit tere-

sul adevărat F Nici Jar, 
Gorila nu dau materia pe care 
lă se înalțe, în caro să io poată 
elibera obsesia creatorului caro, 
astfel, rămîne fără un obiect A 
damn da profunzimea el. Privite 
tn anonimatul lor absolut (dar 
lucrul a eu putință ? I) acestea £ 
sînt, desigur, eșecuri, altminteri 
pot fi sune de lumină îndrep- 
tata spre capodopere pe eare le ț 
luminează pe dedesubt Ca și eei 
mai mulH dintre creatorii ro- 
mâni, Rebreanu suferă de obse- 
da realului pur, nealterat de ba
nal, de ux, de tocire. Aceeași 
obsesie eare, tn destule cazuri, s-a 0 
întrupat și tntr-o anume litera
tură a fantasticului pur, întors _ 
ca un ochean asupra realului tn w 
iperanța unei revelări mai pro
funde tntrucît ar fi mai proaspete.
Din subiectele romanelor eșuate w 
ie înalță tristețea creatorului pe 
care materia nu-l poate provoca.
Fără a-i uita ori scuza erorile W 
eunoscute, ni se pare că auto
rul poate fi, merită (!) a fi privit a 
și altfel. Do ee să căutăm numai- “ 
decît tn autor sursa răului („slei
rea vitalității creatoare") șl nu în 
materia care-i stă la dispoziție ? I w 
Este o adevărată prejudecată a- 
eeastă motivare, de o logică tn- 
șelăteare, a eșecurilor. “

în cazul lui Rebreanu poate fi 
vorba de o criză mai adtncă, A 
anume a neaderenței. Stnt epoci 
etnd romannl (și nu numai el) e 
in declin și nu din vina sa ci 
din neputința realului de a se 
constitui, de a suporta creația. 
Rebreanu este un artist al epoci- 
lor victorioase, în sensul divul
gării dramelor, a tragediilor. în 
sensul obsesiilor sale, se poate 
spune că Rebreanu nu mai avea 
subiecte ! Demiurgul constată cu _ 
supremă durere că lumea nu 0 
poate fi creată din materia pe 
care o are la îndemînă, o ma
terie tn dezagregare, tn declin, 
decadentă. Fără timbrul eroic, 
pentru Rebreanu, materia e 
moartă. El reprezintă cazul scrii
torului căruia epoca nu-i mai dă 
substanța convenabilă, nu-și mai 
transmite semnele, ca acel dangăt 
de elopot, vestitor al vieții, din ț 
care pleacă marea epopee a Răs
coalei. Marile întrebări rămîn, 
tragic, suspendate deasupra me
diului descris și nu pot pătrunde 
adînc în substanța lui impură, 
întunecată. O materie de gumă 
i-a aruncat înapoi întrebările, ne
aderentă la obsesiile fundamen
tale ale creatorului, în primul rînd 
la acea obsesie a realului căreia 
scriitorul i s-a supus cu devoțiu
ne exemplară. Faza de maturi
tate a literaturii române este de 
fapt adevărata naștere a litera
turii române. Sacrificiile acestei 
nașteri prin Rebreanu nu. puteau 
fi decît tot în Rebreanu.

BREVIAR
Zîmbet de searăDescoperire 

speologică
Tinerii din Apața au desco

perit tn apropierea localității 
lor o peșteră de rară frumuse
țe, peșteră caro, pînă acum a 
rost cu totul necunoscută. Ea 
are o lungime de aproximativ 
1,5 km și e împodobită cu 
stalacmite și stalactite păstra
te în formă intactă. Pereții, pe 
unele porțiuni de un alb ima
culat, sclipesc la lumina lan
ternelor în mii de steluțe. Pe 
fundul peșterii curge 
ferestruind stînca, iar o 
cadă înaltă de trei metri 
Întregește frumusețea.

Turiștii care străbat regiu
nea Brașov, își pot nota în a- 
gendă acest nou obiectiv „spe
ologie", pentru a cărui desco
perire meritul rămîne întreg 
elevilor și profesorilor din A- 
pața.

Hotel turistic 
la Oradea

VERA LUNGU

Și pinxele mută pereții 
Aproape în mijlocul odăii 
Intr-un dans mut, de culoare 
Florile stnt risipite, ușoare...

O, întoarcere,
Părăsită spadă în joc, ht eînt, 
Cernit • cerul,
Pasul aproape retezat, murmurînd...

DESCINTEC DE ȘERPI
(după un motiv popular)

Cine ucide șarpele, 
Cine scutură păianjenii 
Să-și facă văl de mireasă, 
înainte de apus 
Cu 
Cu 
Cu 
Cu

securea 
mătura neînvelita 
setea nepotolită 
inima răsucită...

Și șarpele a trecut, a zburat 
Sub topor neînsîngerat... 
Intre seri de ceară
Rojile de moară 
Sfredelind prin cer...

A M CERCETA

apa, 
căș

ti

Pe molul Crișuhri Repodaș 
lo Mrarea tn parcul mimat- 
toresc, ou început lucrării» 
de construcția o unui com
plex turistic, alcătuit dintr-un 
hotel eu 336 locuri, restau
rant, terasă, saloane de dans 
etc. Camerele hotelului vor 
fi mobilate cu mobilă stă. La 
parter cor funcționa diferita 
unități comerciale ți o agen
ție O.N.T. Constructorii, pro- 
ftttnd ți de condițiile ce la 
oferă locul, au captat tntr-o 
piscină izvoarele de 
mală ce se găsesc 
sute de metri.

apă tar
la citeva

b. a

O FOTO G R A F I E

PENTRU ALBUMUL D V,

SALVATORE ADAMO

Am privit minute în șir mz 
firicel de iarbă, pendulînd In
tre suria și lacrimă, ce săruta 
pămîntid fără să-l simtă fi să 
fie simțit, supunînd egal com
plicat» legi de girați» și trans
lație, desentna pe negativul 
scenei sau pe retina sălii cind 
mers de libelulă cind zbor de 
albatros.

Am văzut un pîriiaș zbur
dalnic etallndu-și cristalul — 
neîntinat sau tulbure — po- 
trivindu-și mersul de fotă, 
fandango și famica sub ce
rul ce-o surprinde împletind 
ghirlande în care prindem pe
talele admirației noastre.

M-am uitat îndelung oum 
pe covorul de note plămădii 
în borangic de mîinile în pro
gresie aritmetică ale instns- 
mantelor, o rândunică strecoa
ră prin spata simțurilor, firul 
Ariadnei spre vîrful piramidei, 
imprimînd conturul unui om 
cu palmele înroșite de aplau
ze ; un cercel și-a schimbat 
locul să poată privi și el.

Magdalena Popa, Valentina 
Massini, Ileana Iliescu. Sint 
trei din sunetele de harfă pe 
care Opera Română ni le-a 
adus la rampă foi seara, tn- 
miresmînd ochii, înnohilînd 
inimi și făcîndu-n» să visăm 
frumos.

îmmiREA m-A mi loci
La ceea c< comitetul U.T.C. 

al Facultăți* de 
literatură 
pitală a 
organelor 
s-a făcut 
struire nu.
urma urmei, In ee-a constat 
instruirea 7 Mai Intti, un 
fel de preambul, (de fapt, 
singurul material „de bază") 
prezentat de Cezar Tabar- 
cea, secretarul comitetului 
U.T.C. al facultății. Au fost 
expuse „problemele specifice 
facultății noastre", unele 
domenii ale vieții universi
tare asupra cărora trebuie 
insistat in activitatea de vii
tor a organizației U.T.C. : 
disciplina, frecvența la 
cursuri, acțiuni cultural-edu
cative, recreative. Un prim 
eșec : unghiul din care au 
fost prezentate; expozitiv, 
și expeditiv. Al doilea eșec : 
formele și metodele pe care 
le recomandă comitetul 
U.T.C. soluționării probleme
lor abordate. Citeva exemple. 
In ceea ce privește frecvența, 
fiecare activist a primit sar
cina să facă prezența in 
grupe, membrii comitetului 
avtnd datoria să controleze 
grupele și anii de studii, si

limbă și 
română din Ca- 
numit instruirea 
V.T.C. nou ales» 
orice, numai in- 

Pentru că la

centralizeze situația la nive
lul comitetului și s-o rapor
teze decanatului. (Printre 
rînduri, tovarășul secretar a 
mai menționat: „Trebuie 
să-l luați pe fiecare în parte 
(studenții care fac absențe 
n.n.) și «4-i ardtați: uite, 
domnule, de ee nu e bine 
să lipsești de la ore”). Cum 
să-i „arate" însd — nu t-a 
mai „menționat".

O acțiune care se a- 
nunță interesantă — cola
borarea cu tinerii de la Uzina 
„Republica" — a fost și ea 
expediată dintr-o trăsătură 
de condei . Au mai urmat, 
desigur — această primă 
parte n-a depășit ÎS minute 
— și alte... probleme. Secre
tarul a prezentat apoi — In 
ceea ce dlnsul numea „partea 
concretă a instruirii" — 
structura organizatorică a 
U.T.C. în tnvățămîntul su
perior, sarcinile secretarului, 
ale locțiitorului, ale celorlalți 
membri din comitet, Lucruri 
pe care toți cei prezenți le 
cunoșteau și rttseunoșteau. 
A Iți membri ai comitetului 
(responsabilii resoartelor evi
dență, propagandă, muncă 
patriotică) au repetat și ei

aceeași teoretică trecere tn 
revistă. A

Cam asta-i tot... ee s-a 9 
făcut tn cele... 90 de minute, 
cit a durat instruirea desfă
șurată pare-se sub semnul A 
nerăbdării de a mai prinde 
ceva din meciul cu Sao Paolo 
care avea loe cam in același a 
timp. ™

$i cind ta gtndești ci tova
rășul Cezar Tabarcea deschi- 
dea instruirea cu cuvintele ; w 
„Tovarăși, este prima noas
tră Intîlnire cu un caracter 
pronunțat de lucru..." O

ION ANDREIȚA
P.S. Nedumerit, am selici- 

tal la sfîrșitul instruirii cite- 
va explicații tovarășului se
cretar. Iată, sintetizat, răs
punsul : N-am mai știut cum A 
să procedez. Dintr-o parte 
mi se spunea : mai pe larg, 
tovarășe, mai pe larg, din A 
cealaltă parte : mai suceint, “ 
tovarășe mai... (E vorba de 
indicațiile primite). I-am 
amintit lui Cezar Tabarcea W 
editorialul ziarului nostru, 
publicat eu citeva zile îna
inte referitor la instruirea A 
organelor U.T.C. Nu-l citise.

Ceea ee s-a și văzut.

I. A. >

c. stAnescu

N. UDBOIU

Pseudoi nt e r vi u c u
I N I C AG H.

Tînărul sicilian în tirstă de 
24 de ani, stabilit împreună 
cu familia la Jemmapes în 
Belgia (ți care a preluat după 
recenta moarte a tatălui răs
punderile pentru toți ceilalți 
10 frați ai săi mai miei) a 
bătut toate recordurile discu
lui : șase milioane de micro- 
sioane vtndute intr-un an. Ti
mid, Adamo a fost realmente 
împins spre muzică de tatăl

său, un țăran sicilian care l-a 
învățat primele melodii și i-a 
pus in mină prima chitară. 
In 1961, Adamo a debutat 
intimplător la radio: Ctnte- 
cui se numea „Dac-aș în
drăzni". A fost un triumf. 
Anul acesta, Adamo a pășit 
și in universul cinematogra
fiei : primul său film „Les 
Arnould" va releva, poate, o 
nouă fațetă a talentului său.

T S C ISO REA D V

DEZECHILIBRU IN BALANȚA SENTIMENTELOR
3

Actorii Teatrului de come
die, cind fac repetiții, sint 
foarte greu de găsit. Gheorghe 
Dinică își finisa replicile 
într-o magazie eu decoruri a 
teatrului... (Sînt teatre în 
București care suferă de o 
lipsă cronică de săli, cu toate 
că o anchetă întreprinsă de 
ziarul nostru, a scos la iveală 
șapte săli de teatru, In „rela- 
che" de cîțiva ani).

Cu Gh. Dinică procedez 
clasic :

— Vă rog să-mi oferiți un 
interviu pentru cititorii zia
rului nostru...

— Vă rog I Nu pot să vă 
ofer nimic, nu am timp nici 
să-mi văd capul... Apoi, eu 
nici nu știu să „ofer inter
viuri". Ce să vă spun ?

— Despre teatru, despre 
Shakespeare, despre turneul 
de la Veneția...

— N-am ce vă spune. Ve
neția e urîtă, despre Shakes
peare au spus alții tot ce-au 
vrut. Eu numai îl interpretez...

— Ceva despre estetica 
teatrului, ceva despre...

— N-am idei estetice, sint 
ocupat, e mult de lucru, veniți 
după 1 ianuarie, atunci poate... 
Ce idei estetice, omul trebuie 
să muncească, să știe să de-

osebească binele de rău, fru
mosul do dizgrațios.

Ceva despre rolul pre
ferat, despre piesa preferată...

— Vai de actorul care are 
roluri „preferate" și piese 
„preferate", este ca o mamă 
capricioasă, care nu-ți iubește 
toți copiii, decit pe cel blond 
sau brunetul cu ochii albaștri. 
Ce șă mai vorbim l N-am ro
luri „preferate". Sînt roluri 
care se potrivesc actorului. 
Asta e altă căciulă. Dar, nu 
am timp, vă rog să mă scu
zați, veniți la speetacol, acolo 
mă întilnesc și cu cititorii 
ziarului, spectatorii teatrului. 
Și nici nu știu ce v-aș putea 
eu spune, alții se pricep să 
dea interviuri, eu nu mă pri
cep.

M-am convins. Gheorghe 
Dinică este un ador căruia 
nu-i plac vorbele, cu toate că 
în fiecare seară vorbește. Dar 
atunci Dinică este pe scenă, 
el este Pentagon, sau cinicul 
Tersiț și știe să vorbească. 
In această magazie, unde 
l-am surprins, șlefuind repli
cile, nu se pregătea să ne 
vorbească ?

VOM PUTEA
CUMPĂRĂ

Scrisoarea, redactată sim
plu, pe un ton de confesie de
plină, e patetică : „Dragă re
dacție, mă adresez cu încre
dere, destăinulndu-vă toată 
viata mea, pentru că pe dum
neavoastră vă consider cel 
mai bun prieten al eelor lă- 
aați în voia soartei de cei ee 
ne-au adus pe lume. Mă nu
mesc Dan Alexandru și sînt 
elrv în elas» a IX-a a liceu
lui din Bocșa, raionul Reși
ța. regiunea Banat. Sînt ori
ginar din comuna Poiana 
Mare, raionul Calafat, re
giunea Oltenia, fiul legitim 
a'. Iui Dan Vagile și Dan 
Janeta..."

. i neveste» zguduitoare a 
lui Alexandru continuă pe 
eîteva pagini.

Cu multi ani in urmă, doi 
tineri, nn băiat și o fată, 
s-au cunoscut și s-au iubit. 
Copilul Alexandru s-a în
trupat așa dar din dragoste, 
dintr-o dragoste efemeră, 
căei numai după doi ani de

la nașterea sa tatăl i-a pără
sit, pe el, pe sora mai mare, 
pe mamă și s-a căsătorit cu 
o altă femeie. Nu știm dacă 
ciclul s-a continuat, dacă din 
noua dragoste au urmat sau 
nu să se întrupase noi făp
turi omenești. Alexandru 
scrie : „De cind ne-a părăsit 
și pină la data de 12 V 1966, 
cind în urma sentinței tri
bunalului Calafat a rămas 
să-mi plătească pensie aii- 
meritară 125 Iei tatăl meu a 
uitat că a adus pe lume doi 
copii, Sora mea s-a căsătorit, 
așa că ea l-a scăpat de obli
gații iar mie îmi pare totuși 
foarte rău că legea a fost 
aceea oare i-a amintit de 
existența mea..."

Nu cred in fatalitatea des
tinelor, dar...

Mama lui Alexandru — ră
masă singură cu doi copii în 
grijă s-a apropiat de un alt 
bărbat. Și pe el viata II lă
sase singur, cu două fete 
earn de aceeași virstă cu co-

piil Janetei, fostă Dan. Jane- 
ta le-a fost tuturor patru 
mamă bună, f-a crescut, i-a 
hrănit, i-a îmbrăcat, le-a 
mingîiat frunțile fără deose
bire. După ce fetele omului 
acela au crescut șl s-au mă
ritat. Janets, mama, s-a îm
bolnăvit. Abia acum iși per
mitea și ea să fie bolnavă, 
după ce Iși dusese la capăt 
misiunea de mamă. Boala nu 
s-a vindecat decit prlntr-o 
grea operație care a Imobi- 
lizat-o pentru multă vre
me, impledicind-o să mai 
muncească In cașă ca înainte. 
Și atunci bărbatul căruia ti 
crescuse două fete marl a 
părăsit-o. Nu mai avea ne
voie de serviciile femeii pe 
care o făcuse să creadă oă-i 
este un tovarăș de viată.

Rămasă fără nici un ajutor, 
cu Alexandru în pragul in
trării la liceu, mama a ape
lat la justiția.

„Sandule — scria la cltăva

vreme după aceea Dan Va- 
sile, tatăl, către Dan Ale
xandru, fiul — am primit 
scrisoarea pe eare ai trimis-o 
dar să știi că m-ai supărat 
f.f. rău prin faptul că mă 
ameninți cu anumite chestii 
care pe mine nu mă sperie 
deloe. Zici că al văzut nn cu
pon cu 60 lei. Eu sint obligat 
prin lege să plătesc 125 lei și 
cind s-a reținut cite 200 lei 
s-a depășit eu 75 lei șl acum 
am găsit de cuviință să re
glementez aeest lucru, prin 
faptul că aceste rețineri se 
fac pe bază de acte date de 
tribunal... Și pe mine să mă 
lași In pace. Că altă obligație 
în afară de ce a stabilit tri
bunalul eu nn am..." Scurt, 
fără drept de apel, ea o sen
tință. Apoi, citeva rînduri 
mai jos, amintlndu-și parcă 
ceva, tatăl Ii scrie eu ton de 
imputare fiului : „Sandule, 
te rog să precizezi de acum 
încolo în aerlsoare rai te

adresezi, nu e nimeni fără A 
nume-.." “

K teribil* oonstatarea . 
adevărată. Da, cetățene Dan gn 
Vasile, pentru fiul dumltale, ™ 
nu al nici un fel de nume. 
De fapt, pentru a avea un 
nume, totul depinde de dum- V 
neat». Nu știu dac* finalul 
zerizorii fiului dumltale o să 
te înduioșeze dar pe noi ne-a A 
zguduit: „îmi pare nespus w 
de rău că părinții mei n-au 
reușit să se înțeleagă, ea să a 
fiu șl eu fericit alături de cei W 
ce mi-au dat viață. Poate mă 
veți ajuta să regăsesc tatăl — 
eare pentru mine e pierdut..." 9

Aceasta este scrisoarea, a- 
eestea sînt faptele.

Nu M-am propus o acu
zare ol numai o pledoarie. O 
pledoarie pentru ceea ce ar 
trebui să însemne tată, pen
tru ceea ce ar trebui să în
semne fiu...

dar

Joi, tn sala Fabricii de con
fecții șl tricotaje București, a 
avut loc prezentarea a 250 de 
modele de confecții pentru 
femei, bărbați și copii care 
vor lua drumul magazinelor 
de desfacere în trimestrele II 
și III ale anului 1968. Prea 
puțin diferită de anul acesta, 
moda anului viitor se anunță 
a fi completată cu un sorti
ment mult mai variat de con
fecții. Croiala însă păstrează 
trăsătura modernă ușor eva- 
zată, în combinații de culori 
pastelate și țesături fantezi. 
Foarte bogat reprezentată a 
fost garderoba copiilor — 
modelele destinate celor care 
cresc repede și uzează repede 
vor fi confecționate din stofe 
ieftine și în game de culori 
variate.

Capitolul modei feminine a 
reținut atenția prin suita de 
modele de seară lungi, suple, 
din atlas și dantelă cu garni
turi de blană, ori șaluri lungi 
Pentru serviciu — ținută so
bră — o gamă de modele în 
interpretări diferite, din stofe 
variat colorate, accentuînd 
moda evazată spre tiv.

Dacă toate aceste modele 
care au urcat pe podium vor 
fi puse la indemîna cumpără
torilor — prezentarea a avut 
un binevenit scop practic.

jlAifz

'Y

ATANA8IB TOMA

Contemporani

La li septembrie 1967, 
Maurice Chevallie» • îm
plinit 80 de ani. Tot anul a- 
cesta, dar cu două luni mal 
tîrzlu, Tumul Eiffel împli
nește, de asemenea, 80 de ani

Ca-n povești: un 
palat de gheață

Anul acesta se va termina la 
Leningrad construcția unui pa
lat de gheață destinat mani
festărilor sportive. !n afara 
arenei principale, palatul va 
mai avea o arenă și o pistă 
de antrenament. Palatul este 
conceput pentru 5 800—7 000 
de spectatori.

Cu „încetinitorul0

Inginerii din Leningrad au 
construit un motor a cărui 
proprietate principală este 
„încetineala", El- poate efec
tua o turale pe zi sau chiar 
o turație pe an. La construi
rea lui s-a dovedit că este u- 
neori mai greu să construiești 
un mecanism super-lent de- 
cît, unul super-rapid.
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Carol Davilla — unul din
tre cei mai mari organiza
tori sanitari din țara noas
tră, și-a făcut studiile la An- 

;■ gers și în capitala Franței. 
Există documente care su
gerează ideea după care Ca
rol Davilla ar fi fost fiul 
nelegitim al marelui pianist 
Liszt și al scriitoarei Daniel 
Stern (contesa d’Agoult).

Doctor în medicină de la 
Paris, Carol Davilla este an
gajat de principele Barbu 
Știrbei ca medic-șef al oști
rii (1853) și al spitalului de 
la Mihai Vodă.

în anii dinainte de Unire, 
în timpul domniei lui Al. I. 
Cuza ca și mai tîrziu — pînă 
după războiul pentru inde
pendență, Carol Davilla 
leagă numele de cele 
importante evenimente 
vieții medicale de la
Întemeierea școlii de chirur
gie și Școala națională de 
medicină și farmacie (din 
care s-a dezvoltat apoi Fa
cultatea de Medicină din 
București), reorganizarea E- 
foriei Spitalelor civile (1859), 
unificarea administrațiilor 
sanitare (1862), înființarea 
școlii de veterinărie (1861), a 
ambulanțelor sanitare (1876) 
șl a Crucii Roșii (1876), con
stituirea Societății medicale 
științifice din România (1857)

tși 
mai 
ale 

noi :

șl a 
gicale (1867).

Carol Davilla a fost pro
fesor de chimie la Faculta
tea de Medicină și a urcat 
treptele ierarhiei militare 
pînă la gradul de general de 
divizie.

N. Iorga îl considera _ pe 
Davilla ca pe un „învăță
tor — ceea ce e mai mult de
ck un învățat — un sfătuitor 
pentru exemplu și un călăuz". 
Acest om „care era gata să 
sară în orice primejdie pen
tru a salva un necunoscut" 
(C. Istrati) a avut însă o via
ță plină de suferințe morale, 
fizice, pe care le-a înfruntat 
cu un eroism tăcut. A fost 
victima tuturor epidemiilor 
pe care le-a combătut, dar șl 
a invidiei 
oamenilor, 
cienilor.

Inițiator 
înapoi în 
riscului, s-a consumat pre
matur într-o luptă construc
tivă, în care nu a precupețit 
nimic și nu s-a drămuit nici 
pe sine. Și aceste aspecte ale 
existenței sale, mai puțin cu
noscute, fac din Carol Da
villa una dintre cele mai 
exemplare figuri ale culturii 
românești din secolul trecut.

și nerecunoștinței 
a intrigilor politi-

care nu dădea 
fața oboselii și a

Conf. dr. docent 
VICTOR SĂ1ILEANU

L E X IC O GRAFIE

„LEXICONUL DE LA BUDA
Secolele 17—18 au dăruit 

culturii române și primele 
încercări de dicționare 
lingvistice.

în 1649, printre altele, se 
înregistra astfel Lexiconul 
slavo-românesc al lui Mar- 
darie Cozianul, la 1 700 un mic 
dicționar italian-român alcă
tuit de stolnicul Cantacuzino, 
urmat de un dicționar tri
lingv.

în secolul al XVII-lea se 
înmulțesc dicționarele lati- 
no-române, și se scriu pri
mele . dicționare româno- 
grecești, româno-ruse, ro- 
mâno-turce și se iniția
ză — la 1 800 — prin Paul lor- 
govici, primul dicționar ro
mânesc în patru limbi.

Toate aceste încercări — 
multe din ele rămase în ma
nuscrise — n-au făcut decît să 
deschidă calea spre cel dinții 
mare dicționar lingvistic ro- 
mânesc cunoscut sub numele 
de „Lexiconul de Ia Buda", ti
părit la tipografia din Buda 
în anul 1825. La originea a- 
cestui lexicon se află lucra
rea Dictionarum valachico-
latinum scrisă în 1801 de ma

rele erudit al „școalei arde
lene" Samuil Micu, care, în 
1803, cu ajutorul profesorilor 
I. Molnar — Hatitzki și VI- 
râg Benedek, îl adaugă și o 
parte germană și maghiară,

După moartea lui Micu, | 
dicționarul amintit va trece j 
timp de 11 ani prin diferite 
prefaceri și va primi nu
meroase adăugiri la care își 
dau concursul învățații Vasi- 
le Coloși, preot în Munții 
Apuseni, loan Corneli, cano
nic la Oradea, la care se 
adaugă istoricul Petru Ma
ior, urmat de preotul loan 
Teodorovici și de medicul 
Alexandru Teodori.

în „Lexiconul de la Buda* 
s-a inclus, de asemenea, și 
o parte din dicționarul de 
științe naturale alcătuit de 
George Șincai.

„Lexiconul de Ia Buda" a 
fost cel dinții dicționar etl- 
mologio tipărit în limba ro
mână, redactarea sa făcîn- 
du-se la nivelul dicționarelor 
contemporane europene.

VASILE NETEA 
cercetător — Institutul de 

Istorie

Unele dintre cele mai fru
moase fresce din întreaga 
noastră pictură medievală, 
create într-un stil definit 
prin cîteva însușiri deosebit 
de originale, se află la Bise
rica Bolniței de la Cozia.

Se cunosc numele arhitec
tului șl ale zugravilor la 
care a apelat Petru Voievod 
(Radu Paisie). Meșterul arhi
tect este Maxim, iar pictorii 
David șl Raduslav.

Pictura executată de David 
șl Raduslav aparține tradi
ției bizantin-româneștl, dife- 
rențiindu-se, în unele figuri 
șl compoziții, prin prezența 
unei gingășii, unei suavități, 
chiar a unei înfrumusețări a 
personajelor laice și divine, 
idealizate în sensul vechii 
arte grecești sau al unor 
maeștri, ai Renașterii italie
ne. . Simțiți) ceva apusean în 
imaginea „Treimii" sau în 
scena ,eu ,;Toma necredincio
sul" — capodoperele monu
mentului de care ne ocupăm.

Spre deosebire de zugra
vul, de la Șucevița, unde 
„Treimea" este pictată în 
bolta pronaosului, șl de alți 
’-iterpreți ai temei, artistul 
do la Cozia, probabil David, 
a redat-o cu o neîntrecută 
măiestrie și tristețe, blînde- 
țe șî gravitate.

Compoziția este iscusit e- 
chilibrată. Coloritul frescei 
a fost probabil de la început 
în tonalități surde, discrete, 
pe care matitatea tehnicii 
folosite și patina vremii 
le-au făcut și mai • uțin stră
lucitoare.

Menționăm că întreaga pic
tură murală are un colorit ce 
constă din albastru și roșu, 
verde și ocru, toate în tona
lități închise și avînd un as
pect prăfos și nu afumat, 
acea matitate stinsă sau sur
dă, care se potrivește așa de 
bine cu fluiditatea chipurilor. 
Patina vremii contribuie și 
mai mult la acest efect.

Ca valoare artistică alătu
răm „Treimii" compoziția de 
pe peretele absidei sudice a 
naosului, intitulată „Oșeza- I 
nie". Pe fundalul unei mari | 
construcții, geometric contu- I 
rată și avînd un aspect rea- I 
list, apar cele două perso- I 
naje. ‘

Giulgiul lasă goală o parte 
din trunchi și brațul drept, I 
ridicat larg în sus. Nu știm I 
să fi văzut un alb mai fru- I 
mos în toată pictura lumii, i 
un alb dens pensulat șl to
tuși păstrînd o uimitoare 
transparentă.

în stilul național, ce se 
dezvolta atunci în Țara Ro
mânească, precum șl în Mol 
dova sau în Transilvania, st*- 
Iul frescelor de la biserica 
Petru și Pavel a Coziei în
seamnă un moment de 
cită inspirație și difc-- 
Este un stil tot monumc 
dar mai apropiat de viap. și 
de sentimentele umane, adu- 
cînd, în locul hierati -.ului, 
austerității șl tratării enun
țiative, acele note de suavi
tate, gingășie, grație și o tra
tare mai accentuat narativă.

PETRU COMARNESCU

CONT
Filozof materialist, apreciat 

de contemporanii francezi ca 
original și cel mal consec
vent monist al timpului, 
Conta s-a ocupat intens de 
interpretarea fenomenelor su
fletești. Sub influența știin
țelor pozitive a scris sute de 
pagini în care analizează 
senzația, memoria, gîndirea, 
emoția.

Evoluționist apropiat de 
dialectică, Conta respinge în
țelegerea mecanicistă a psi
hicului și arată că „sufletul 
nu-i o secrețiune ci o func
țiune". în ce constă, fiziolo
gic, respectiva funcțiune a 
creierului ? Conta ne dă, în 
secolul trecut, un răspuns 
clar, care stă în picioare și 
astăzi: „sînt acțiuni reflexe" 
ce „sînt dominate de legi".

Conta insistă mult asu
pra psihicului pentru a în
lătura viziunea spiritualistă 
ți a afirma ateismul — „Spi
ritul — (în accepțiunea reli
gioasă n.n.) deci n-a fost de
cît o închipuire destinată a 

2 masca ignoranța omului în 
privința lucrurilor necunos
cute încă... dar în curînd, ac
tivitatea psihică și creațiu- 
nea vor fi pe deplin explica
te materialicește și atunci vor 
dispărea din filozofie și în
chipuirile numite astăzi su
flet și dumnezeu".

Teoria ondulațiilor univer
sale, propusă de Conta, își 
găsește o fecundă aplicare în 
explicațiile psihologice.

Marea complexitate a psi
hicului rezultă din complica-

rea progresivă a ceea ce Con
ta numește „ondulațiuni ale 
materiei" iar sufletul ne a- 
pare ca o „forță derivată".

Senzațiile și percepțiile 
sînt, după Conta, datorite u- 
nor întipăriri nervoase pri
mare (psihologia americană 
actuală, folosește termenul 
de „imprinting"). Prin în- 
tipărire, obținem imaginile 
lucrurilor dar aceleași înti
păriri (imagini) devin obiecte 
ale „simțului interior numit 
conștiință".

Prin recombinarea întipări- 
rilor secundare (reprezentări 
memorie) ia naștere imagi
nația.

Emoția este concepută ca 
o „zguduire". Voința este ri
guros determinată în această 
determinare intrînd și lupta 
motivelor. Nu putem insista 
asupra sistemului de psiho
logie, înfiripat de Conta. 
Sint multe lucruri depășite 
dar nu lipsesc nici presupu
nerile, astăzi adeverite.

Important este să știm și 
să reliefăm faptul că în is
toria științei și culturii româ
nești există un astfel de psi
holog materialist, vizionar 
și de proporții comparabile 
cu ale oricăruia din celebri
tățile europene contemporane 
lui, gînditor cu care ne mîn- 
drim șl căruia toți cei ce se 
apropie de explicarea științi
fică a sufletului, îi poartă o 
vie recunoștință.

Conf. nniv. PAUL
POPESCU-NEVEANU
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la o serie de

a lui 
dintre

asupra a două 
momente ine- 
spectacolului 

„Olteanca" și

• •••••••••

Dominînd autoritar 
înconjurătoare, pe un 
montoriu de la poalele Apu
senilor se ridică impunăto
rul complex al cetății și ora
șului Alba Iulia, contrblînd 
de departe perspectivele și 
a cărui siluetă individuali
zează puternic întreaga re
giune... Regiunea, bogată 
în aur, sare, culturi de 
cereale, a polarizat o via
ță intensă și o prezență ac
tivă consemnată de pes
te 6 000 de ani. Viața viitoa
rei așezări va împărtăși bo
gata istorie a Daciei cucerită 
de romani. Poate că nici un 
oraș al țării nu a fost atît 
de intim legat de istoria pa
triei noastre, de momentele 
ei cele mai semnificative. 
Castru roman, edificat de 
vestita Legiune XIII Gemina, 
așezarea va căpăta repede o 
mare dezvoltare și o vom 
cunoaște sub denumirea de 
Apulum iar ceva mai tîrziu, 
ridicată la rangul de Colonia 
Aurelia Apulensis în timpul 
lui Marc Aurelius. Perioadă 
de viață activă, economică și 
administrativă, începînd prin 
construirea marelui castru 
de peste 30 de ha. la anul 
106 e.n. Alba-Iulia romană a 
urmărit edificarea numeroa
selor case, palate, temple, a 
celor mai monumentale băi 
publice (thermae) din Dacia, 
clădiri ridicate după cele mai 
caracteristice și mai reușite 
exemple romane. Vechiul 
Apulum renaște în sec. XIII 
sub denumirea populară de 
cetatea Bălgradului (Cetatea 
Albă). Orașul devine între 
1542 și 1690 reședința tuturor 
principilor Transilvaniei și 
astfel cel mai important cen-
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administrativ.
_unificare poli- 

cu
tru politic și 
încercarea de 
tică a Țării Românești 
Moldova și Transilvania, re
prezentată prin intrarea tri
umfală a lui Mihai Viteazul 
în Alba-Iulia la 1599 ridică 
orașul la rangul de simbol 
al unității românești.

în sec. 13, după distruge
rile pustiitoare ale turcilor 
și tătarilor, Alba-Iulia re
naște din nou, sub stăpînire 
austriacă, care transformă o- 
rașul într-o puternică cetate 
strategică și urmărim astfel 
fortificarea cetății între 
1714—1738 sub domnia lui 
Carol VI. Cetatea astfel re
construită sub conducerea 
arh. Visconti folosește ce
le mai moderne și mai 
eficace sisteme de fortificare 
ale vremii, concepute inițial 
de mareșalul francez Vauban. 
20 000 de țărani iobagi și 
meșteri zidari au ridicat un 
fort central în formă de stea 
cu 7 colțuri (bastioanele) și o 
centură de fortificații cu- 
prinzînd un șanț de apă de 
12 m. un val de pămînt și 
un șanț superior de 20 m., 
galerii și cazemate ; una din
tre cele mai complexe cetăti 
ale epocii și unde accesul era 
asigurat de cîteva porți mo
numentale în stil baroc. Ca
tedrala romano-catolică ridi
cată începînd din sec. 13 
exprimă o nealterată forță 
expresivă artistică.

Cetatea, (în care au fost 
întemnițați Horia. Cloșca și 
Crișan, Ecaterina Varga) cu
prinde multe alte monumen
te prețioase, mărturii ale u- 
nei neîntrerupte activități de 
construcție.

Arh. SIMION JULIMAN

PRIMA OPERA

OBICEIURI ÎNCEPUTURILE COMIC
Simful înnăscut pentru fru

mos al poporului l-a îndem
nat întotdeauna să-fi trăiască 
momentele sărbătorești ale 
existenței lui sub semnul fru
museții. Portul popular, cu 
fondul său de alb imaculat și 
cu armoniile lui de culori — 
e unul dintre cele mai grăi
toare indicii ale acestui ade
văr. O altă demonstrație în 
acest sens o constituie folclo
rul obiceiurilor, cel mai vechi 
strat al folclorului și, în ace
lași timp, nutritorul lui cu 
substanță pînă în zilele noas
tre. Obiceiurile — moduri 
tradiționale de viață ale po
porului — însoțeau și organi
zau, de la naștere pînă la 
mormînt, viața individului, 
integrat în colectivitate. A- 
proape fiecare specie din 

obiceiurilor este, 
și un 
deose- 

folclorul 
în același timp, 
spectacol — cu 
birea că aici nu există scenă
și public, ci toți participanții 
sînt și actori fi spectatori. E- 
xistă astfel un frumos folclor 
al obiceiurilor. La naștere, 
constînd mai ales în aduce
rea de daruri pentru noul 
născut fi maica lui, daruri 
înfățișate cu un ceremonial 
anume, precum și din cere
monii menite să aducă feri
cire și bunăstare în viața 
noului venit pe lume. El oa

fi adormit apoi în cîntece de 
leagăn, va fi învățat cum să 
se formeze pentru viață prin 
jocurile de copii. Adolescent, 
își va face integrarea în co
lectivitate prin apariția la 
hora de duminică și sărbători, 
care îfi are fi ea obiceiurile 
și poezia el. Nunta In- 
săși constituie un măreț 
spectacol, cu obiceiurile, ce
remoniile, cîntecele și dansu
rile ei. Integrat deplin în via
ță, pe om tl așteaptă datoria 
muncii. Fiecare moment de 
îndeplinire a acestei datorii 
este punctat cu obiceiuri în
soțite de forme de artă ; ara
tul, semănatul, pornirea oilor 
la munte, seceratul, măsura
rea laptelui la oi, pornirea lor 
la locurile de lamă, culesul 
viilor etc. La moarte, întrea
ga colectivitate caută să-i 
ușureze — celui ieșit din 
viață și familiei lui — trece
rea acestui prag înspăimîntă- 
tor, prin diferite ceremonii și 
cîntece pline de o mare poe
zie. Folclorul obiceiurilor 
a generat forme superioa
re de artă — uneori adevă
rate capodopere — precum 
plugușorul, cîntecul cununii, 
colindele, orațiile de nuntă, 
cîntecul miresei, zorile, cînte
cul bradului, asupra cărora 
vom reveni.

OVIDIU PAPADIMA

noțiuni teoreticePrimele ___ ______
de chimie se împletesc cu 
diferitele curente filozofice.

In țara noastră abia la în
ceputul secolului al XVIII-lea 
cuvîntul „chimie" își face a- 
pariția în lucrările domnito
rului savant Dimitrie Cante- 
mir. Apărută atît de tîrziu, 
chimia românească va cu
noaște o linie ascendentă în 
dezvoltarea ei, fără a mai fi 
sfîșiată de erori fundamen
tale în interpretarea feno
menelor chimice. Erudit, cu 
o cultură enciclopedică, cu
noscător al filozofiei antice 
și în special al operei alchi
mistului Van Helmont, Cante- 
mir, filozof prin formație, are 
în operele sale doar tangen
țe cu problemele și noțiunile 
chimice, fără a avea preocu
pări de cercetare chimică. 
Numai pentru a-și sus
ține tezele sale filozofice, 
Cantemir face apel la chimie 
și la noțiunile ei : materie, 

atom, elemente („stihii"), ex
periență etc. Materia, acest 
substrat („ypochimen") al lu
crurilor este unică, spune 
Cantemir, ea fiind alcătuită 
dintr-un element primordial, 
fundamental. Transformările 
chimice, analoge nașterii și 
morții se datoresc procesului 
de combinare și descompu
nere a particulelor ce consti
tuie materia, „toate atomu- 
rile în toate ființele, în toată 
vremea cursului perioadelor 
sale făcînd șl săvîrșlnd și ca 
într-un vîrtej întorcîn- 
du-se..."

Nefiind preocupat de cerce
tarea chimică, aportul lui 
Cantemir se reduce la intro
ducerea chimiei în arena ști
ințelor românești. Cantemit 
este astfel și în domeniul chi
miei românești un deschiză
tor de drumuri.

Lector univ. 
CLAUDIA PANAIT

Din suita de lucrări 
Eduard Caudella, unul 
cei mai remarcabili muzicieni 
români din anii de la încru
cișarea ultimelor două 
veacuri, ne vom opri în fi
șele noastre 
piese ce înscriu 
dite în istoria 
liric românesc : 
„Petru Rareș".

Pornind de 
melodii ale unui amator — 
Dr. G. Otremba, — Caudella 
scrie în 1879 „Olteanca" — 
prima operă comică româ
nească.

Cele 14 spectacole care au 
urmat premierei din 8 martie 
1880, reluarea ei la București 
din inițiativa lui G. Ștephă- 
nescu, demonstrau că prin 
„Olteanca" compozitorul ie
șean scria una din marile 
succese artistice ale epocii.

Libretul lui Bengescu-Da- 
bija, pornind de la o intrigă 
ușoară, plină de quiproquo- 
uri nu depășește modelul vo
devilurilor epocii — dar așa 
cum sublinia Oct. Cosma în- 
tr-o istorie a Operei româ
nești, prezența sporadică a 
recitativului, numerele muzi
cale cu o factură variată, u- 
neori — chiar pretențioasă, 
ansamblurile și finalurile re
lativ dezvoltate, orchestrația 
mai colorată, ne îndreptățesc 
să vedem în „Olteanca" pri
ma operă comică românească 
în genul „Beggars operei" 

A
englezești, operei buffe din 
Italia, Siengspielului din ță
rile germane.

Subiectul nu este decît o 
farsă banală în care neîncre
derea în cinstea soției duce 
la o serie de situații comice.

Muzica, fără sclipiri deose
bite, aducea însă alături de 
valsurile și plăcile operelor 
vremii, dansuri populare ro
mânești și melodii lăutărești.

„Oricare ar fi valoarea 
uvragiului — scria un cunos
cut muzician al epocii — 
compozitorul și criticul M. 
C. Lănaru — el fiind de ge
nul său cel dinții ce se pro
duce pe scena română, lui ti 
va reveni onoarea de a fi dat 
un nou avînt activității noas
tre artistice-literare, el va fi 
capul șirului, cel puțin în 
ordin cronologic, al lucrărilor 
bune, ce, după cum trebuie 
să sperăm, vor urma de aici 
înainte".

Pe drumul deschis de „Ol
teanca", Caudella creează 
„Fata răzeșului" (1881) —
„Hatmanul Baltag" (1882) 
„Beizadea Epaminonda ‘ 
(1883), iar în 1889 opera ro- 
mantică-lirico-eroică, „Petru 
Rareș", o sinteză muzicală a 
aspirațiilor tuturor compozi
torilor români din al noulea 
deceniu al secolului al 19-lea.

IOSIF SAVA



DISCUȚIE
ÎN CURTE

de Valentin Silvestru

f
V A S I L E

Accident
Dus la spital, întregul corp 

l-a fost băgat în gips. își re
veni tîrziu, peste trei zile și 
rugă sora să lovească lucru-

B Ă R A N

rile din jur. Și le izbi și el eu 
gîndul și pentru prima oară 
le auzi sunînd.

Și își spuse că există.

DOMNUL GOE IN
variantă nouă

— Salut, vecine, îmi pare 
bine că te văd.

— Și mie, vecine. Ce 
veste-poveste ?

— Voiam de mult să te 
rog ceva în legătură cu cli
nele.

— Clinele nostru din curte?
— Da. E foarte rău...
— Adevărat Fiindcă-1 țin 

pe lanț.
— îl ții legat dar are o 

rază foarte mare de acțiune 
și din această cauză i-a venit 
lesne să facă ferfeniță panta
lonii băiatului meu. Acum 
două săptămîni era să mă a- 
puce și pe mine.

— Nu trebuie să te superi, 
o fi fost mai nervos ca de o- 
bicei. Din cauza timpului ne
favorabil. Cîinii sînt foarte 
sensibili la climă.

— Pe urmă, a tras de pe 
frînghie blana pusă la uscat 
de nevastă-mea și a jumulit-o 
toată.

— Cum a Jumulit-o ? Sînt 
surprins ! Nu cumva vrei să 
insinuezi c-a mîncat-o ?

— Impresia mea e că a a- 
vut cel puțin unele intenții în 
această direcție.

— Mă faci să zîmbesc. Am 
auzit de un mops care dez
leagă cuvinte încrucișate și de 
un prepelicar care înoată, 
dar cîini care să consume blă
nuri...

— Dacă dorești s-o vezi cu 
ocbii dumitale, poftește I

— Nu, vecine, nu cred și 
deci n-am de ce să mă con
ving. Blana o fi căzut de pe 
frînghie, cîinele a încercat 
s-o ridice — fiindcă altmin
teri e foarte conștient — ori, 
cine știe, a trecut din gre
șeală peste ea, în timp ce-și 
făcea rondul și a mai mototo
lit-o puțin. Nu-i nici o dramă.

— Bine, trec peste toate 
fiindcă am oroare de comisia 
de împăciuire. Aș vrea însă 
să te întreb : pentru ce ții 
cîine în curte ?

— De ce ? Mă întrebi pen
tru ce țiu cîine ? Ai văzut 
doar că am pe poartă o in
scripție, „cîine rău“.

— Nu e un motiv. Se poate 
șterge inscripția.

— Cîinele apără casa de 
hoți. Știi prea bine că e un 
animal foarte credincios. Bu
nicul meu povestea că într-o 

noapte geroasă de iarnă, a- 
cum șaptezeci de ani..,

— Vasăzică îl păstrezi a- 
mintire de la bunicul dumi
tale ?...

— Nu, nu ; povestirea era 
despre cîini în genere... Sper 
însă că n-ai nimic împotrivă 
să păzim casa de răufăcători.

— N-am. Dar acum zece 
ani aid eram în plin ctmp și 
acum ne aflăm în plin oraș 
lîngă un bulevard cu trolei
buze. Consider că gardul îm
prejmuitor, de fier, sistemul 
de alarmă electrică pe care 
l-am pus la punct, faptul că 
în cartierul nostru n-au mai 
fost spargeri de aproximativ 
18 ani, iluminarea străzii cu 
neon, sînt tot atîtea motive să 
renunțăm la cîine ca mijloo 
de semnalizare.

— Recunoști că ne ferește 
și de alți musafiri nepoftiți ?

-— De pildă ?
— De pildă, ce ?
— Ce fel de musafiri ne

poftiți ne-ar putea deranja ?
— Nu știu, dar e foarte 

posibil să fim deranjați de 
oaspeți inoportuni. Aflînd că 
avem cîine în curte, aceștia 
ne ocolesc. Și la urma urmei, 
află, te rog, că sînt foarte le
gat afectiv de el. Am un sen
timent puternic de amidție 
pentru acest prieten care-mi 
apără somnul.

— Să mă ierți, dar pe-al 
meu îl distruge, cu atît mai 
mult cu cît latră toată noap
tea fără nici o cauză logică, 
și într-o tonalitate neplăcută, 
cavernoasă, fiind în perma
nență răgușit. Iar cînd e lună 
plină scoate niște urlete atît 
de înfiorătoare, încît mă tre
zesc scăldat în sudori reci.

— Văd că nu iubești ani
malul, cu toate că de veacuri 
a adus omului servicii nepre
țuite.

— în schimb nu știu cum 
se împacă dragostea dumi
tale pentru dînsul cu faptul 
că-1 lași pe-afară în ploi și 
viscole. Ia-1 în casă. Dă-i su
prema dovadă de apropiere. 
Culcă-1 cu dumneata. Ai trei 
camere, baie, bucătărie și 
pivniță, pod, chicinetă, sînteți 
numai două persoane...

— Dumneata îl vezi lo
cuind în chicinetă ? Ori în 
pod ?

— Liber, în tot apartamen
tul.

— Crezi că nu l-aș lua ? 
Pe onoarea mea că n-aș ezita 
nici o secundă dacă n-ar 
purta în blană, prin neferici
rea speciei sale, o colonie nu
meroasă de acele vietăți greu 
vizibile cu ochiul liber șl 
foarte mobile, al căror nume 
îți este bine cunoscut...

— ...Și a căror prezență, 
de asemenea.

— Așadar, vezi că am te
meiuri să-i port o recunoștință 
oarecum distantă, nu mai 
puțin temeinică însă și foarte 
statornică.

Recunoști însă oă obiectiv 
vorbind e Inutil ?

— Totuși familia mea, de 
la străbunici încoace, a ținut 
totdeauna cîini în curte.

— A ținut și vaci, și po
rumbei poștali. Dar dumneata 
ai renunțat

— Asta-i altă problemă.
— N-ai vrea să înoercăm 

cîtva timp și fără cîine ?
— Și cu el ce să fac ?
— îl dăruiești cuiva mai 

de la marginea orașului.
— Să mă mai gîndesc, ve

cine. Să mă sfătuiesc șl cu 
nevasta.

— Nu e nevoie, că a fost 
dumneaei la noi aseară și m-a 
rugat să insist și eu...

— Ți-a spus ea vorba asta ?
— Poți s-o întrebi.
— Dacă-i așa...
— Găsim numaidecît pe 

cineva care să-l înfieze, ajut 
cu dragă inimă.

— Mă rog, sînt de acord, 
de altfel văd că e un com
plot al întregii curți. Cu o 
condiție însă : la primul hoț 
care ne calcă, îl aduc înapoi.

-— Să fii dumneata sănă
tos I

— Iar paguba o suporți 
dumneata.

— O suport.
— în cazul ăsta... mai stăm 

de vorbă marți. Că nu-i nici 
o grabă. Și-apoi trebuie să-l 
obișnuiesc și pe el cu despăr
țirea, nu ? Iar pînă marți, 
caut eu unul mic, să-l cresc 
în casă. Că doar n-o să las 
pentru vecie lanțul fără cîine 
și o inscripție mincinoasă pa 
poartă...

Satisfacție
— Chiar ieri m-a izbit un 

Renault ca al dumitale.
— Bine că nu era al meu.
— Și eu sînt bucuros că 

nu m-ai izbit dumneata. Sîn- 
tem vecini.

— Și ce-a zis doctorul ?
— Că voi fi operat Am • 

fractură...
— Bine că nu era al meu.
— Nu, nu era al dumitale.

Coșul
Sălciile erau pe mal și 

cum avea topor le-a tăiat 
să-și facă un coș în care 
și-a pus apoi și niște fruc
te. Și după atîta trudă a 
închis ochii și coșul a dis
părut. Cum adică, n-am 

Renault-ul care m-a izbit a- 
vea numărul 3016. Pe cînd 
al dumitale, 3017.

— Bine că n-am numărul 
8016.

— Și mie îmi pare bine, 
îmi ești vecin. Altfel, cum e 
duci ? Merge caloriferul ?

— Merge, mersi. Bine e* 
nu era al meu.

— Ce să fie ?
— Renault-ul...
— Ei, ți-am spus, doar îmi 

ești vecin. Succes I
— Mersi. Sănătate.

împletit nuiele ptnl acum ? 
Și coșul a apărut Și m 
mira că numai c-o mișcare 
de pleoape putea crea pă
duri și case pe care tot așa 
le desființează.

Și se culcă și-n toată vre
mea asta Pămîntul se învîr- 
ti doar cu el și coșul său.

Acum e ora unu noaptea, 
și ptnă la București mai sînt 
opt ceasuri bune și, bat în 
lemn, sînt singur în compar
timent și, cred, aproape de 
alergie. Aprind o țigară, o 
sting, mă gîdilă ceva pe la 
ochi, pleoapele încep să 
adoarmă, simt cum mă 
pulverizez, îmi spun grăbit 
noapte bună... și-n comparti
ment năvălesc întîi tatăl, a- 
poi fiul.

— Vă deranjăm 7 mi se 
adresează cu spatele, tn timp 
ce, energic, colorează tn alb 
tuburile din tavan.

— Nu, domnule, încerctn- 
du-mi măselele, mă gîndeam 
ce aș mai putea inventa, si 
nu adorm... Și, un ajutor fie 
el firav, e totuși un ajutor, 
dacă mă pot pronunța ast
fel.

— Căutam vn comparti
ment mai liber.

Ztmbește complice către 
mine apoi cu odrasla.

— Avem loc toți trei, mă 
grăbesc eu. Nu sforăi, nu mă 
descalț, să ne rugăm la Dum
nezeu si nu ne vină pe cap 
vreun întirziat, că mai sînt 
ți din ăștia, domnule, glu
mesc eu opintit. îmi mai 
spun, optimist, încă o dată 
noapte bună, închid ochii și 
aștept.

— Crezi că-l luăm si pe 
el ?, aud cristalul puțin în
groșat al odraslei. Si fără 
altă încuviințare, pe un ton 
neașteptat de familiar: Ne
ne, te fac o belotă 7 Deschid 
pleoapele și-l văd agățat de 
ochii mei. N-o fi auzit de 
belotă, nenea, continuă o- 
drasla rămasă fără răspuns. 
Taie, papa. Și papa taie.

Si nu fiu fățarnic, auzisem 
de belotă, cum mai știam că 
se joacă nu fără dificultăți 
chiar și de obișnuiții pache
tului cu surprize. Precoci
tate, zic ! Vai, cită precoci
tate, nu mai contenesc eu în 
extaz! Ferice de tată. De 
trei ori ferice! Liniște și 
fum. Apoi din nou cristalul, 
îngroșat, al odraslei :

— Stil că nu-ți merge, pa- 
pache !

Papache se face, nu fără 
eforturi, absent.

— Cu mine nu-ți mierge. 
Nu mai rezist. Entuziasmul 
mă catapultează într-o repli
că plină de respect.

— Domnule, tic, copilul 
dumneavoastră. dacă pot 
spune așa. este un fenomen, 
ce spun fenomen, exceptio
nal de dotat copil aveți.

Papache împart» cărțile, 
tușește cu ochiul pțeste capul 
odraslei la mine, cpnsumînd, 
neutru, un adevăr pentru el , 
stabilit:

— Are mult exercițiu, 
asta e.

— Poker, îngălm eu înfri
gurat la gîndul că aș putea 
auzi un nu categoria, știe ?

Puștiul se oprește din ma
nevră, degetele ti nechează 
pe conturul cărților, mă în
vrednicește cu un dispreț de 
pură esență și, compătimitor

, avîntă capul spre mine :
3,’. — Papache, nenea mă ia

la mișto.
$ Cum îmi mai vine să-l pup, 
f;' doamne, mînca-l-ar nenea 

de deștep și simt oă smalțul, 
la un asemenea regim nu ÎJ 
poate să nu cedeze. Fumes ’M 

w eu gîndul la cele mai tran- 
ț dafirii întîmplări din viața $ 

mea. îi sorb pe cei doi din 
ochi, ce zic ti sorb ; ti mes- U

■ tec. mtnca-i-ar nenea, mai ti 
. ales pe Papache.

— Mă plictisesc, căsoațpuș-
I tini răsfoind spre mine 

atltător cărțile. Șl chiar nu 
faci un „mic* ea la Monte

■£, Carlo. nene T
J — Fă-i, domnule plăcerea 
i copilului. Nu te uita că-i trei 

»• noaptea. Ăsta ne adoarme 
pe toți, hoțomanul, ztmbește

’■ți plin de el Papache. Gcnera- 
ție tînără, domnule, îl înghite 

i'* Papache au tot cu cărți, Hp-
’ sită de griji și precoce. O 

distracție acolo, la 25 de 
bani. Ce vrei să faci noap
tea ?

— Da, domnule, zic, ce 
mama dracului si faci o 
noapte întreagă 7

— Ne dați voie, se deschi
de ușa, vă stingherim 7 Nu 7 
A, ce bine-mi pare; și noi 
voiam să ne desmorțim pu
țin, pardon, intră puișor. Te
ribilă coincidență și noi tot 
c"rți jucam. Vn pokeraș 7 
Domnul 7

•— Inginer...
— I n ai n e r, . eocheteaaă 

doamna o exclamație pe ru
jul vinețiu.

— Tocmai ne plictiseam, 
eu și fiul meu Cristian-Dan 
(odrasla se înviorează anti
cipat). Ce-ați zice de unul 
„mic“ 7

— Domnul nu se deranjea
ză, nu-i așa, își Întoarce 
doamna ochit peste cap th 
direcția tn care am fericirea 
să mă aflu, și jocul începe. 
Fumez, fumez ea Înaintea 
morții. După vn timp Pa
pache mă prinde, tn sffrșit, 
cu privirea, ceHndu-mi a- 
cordul la mica excrocherie 
pe care o săvtrșește odrasla. 
Habar n-are ctt mi-e de drag 
„borfașul" ăla mic care tri
șează nesperat da rece și de 
senin. Papache și doamna 

Jți mai mult privesc jocul. O 
isimplă figurație la partitura 

virtuoșilor care, din etnd ta 
cînd își uită degetul ta nat 
(tactică 7 7) sub priviriU tor 
tnțelecrdtoaro. Doamne, sie, 
iată un adevărat tablou idi
lic r părinți și eopii. fe joa
că atent, concentrat; Popa- 
ehe cochetează eu doamna a- 
probstiv peste oopU. eeMI 
tor essprimă o adtncă ferici
re, se joacă atent, eoneon- 
trat.

— în ce elasă este «I <•„ 
domnule 7

— A trecut tata-a doua.
Papache a rostit fără *« 

flcultate „tata-a doua*.
— O, ce coincidență, și al 

meu.»
Și-n entuziasmul care m-a 

cuprins, atîtea coincidențe 
îți vin de hac chiar dacă ești 
din polivinilin, m-arune 
spre ei în glumi strig1n<lu-le 
că mă bucur că i-am cu nos
cut, că au niște eopii geniali 
tn timp ce-l trag pe Papa
che de urechi și-i dau cu șu
tul, o despletesc pe doamna 
și-i întind rujul pînă la 
urechi scoțtnd limba a bucu
rie, îi tnvtrteso pe copii de 
perciuni, le spun pas, pat 
și-i tmbrtncese pe ușă urltn- 
du-le „ca la Monte-CarW 
ductnd două degete la gură, 
și procedtad ta consecință.

NICOLAE ADAM• • o • e •

ION DGGAR- 
MARINESCU

Noua cunoștință ; caricaturistul pe caro 
vi-1 prezentăm azi, o ION DOGAB-MABI- 
NESCU. Are 22 de ani.

A expus in 1966, la „Anuala de grafică* 
și in 1967 la „Grafica publicitară". Anul 
debutului 1965.

Totul a ei ol oap !

Din 1963 pină in 1966 a fost student la 
Institutul de Arhitectură, din 1966 e stu
dent la Institutul de teatru... Ne asigură 
insă că in caricatură o consecvent.

D« la cititori

Fără cuvinte

Desen de 
PETRU GAVRILUC

îl/OlfîlffU MILE
ZiSbiîc ântre orele 0-24

Conversația

Mic tratat de birocrație
„Primiți și înregistrați* — 

s-ar putea intitula mai puțin 
oficial, un alt sistem de bi
rocrație. Esența lui constă în 
transformarea oricărui petec 
de hîrtie intr-un purtător de 
ștampile și numere de înre
gistrare care sînt menite si 
ateste că într-adevăr respec
tiva hîrtie există, uitați-vă, 
are unu-două ...nouă numere, 
a trecut pe aici și pe dincolo, 
ne preocupăm tovarăși!

Nimănui nu-i trece prin 
cap să vadă ce conține hîr- 
tia : din moment ce e tre
cută în registrul de intrare, 
în opis, în condica registra
turii, în condicile serviciilor 
Și în condica mișcării condi- 
celor, înseamnă că se re
zolvă, e în lucru, circulă, ni
mic nu se pierde, totul se 
rătăcește...

Faceți o experiență : pu
neți un număr de înregistra
re pe un bilet de tramvai, 
și-l veți regăsi peste o lună 
circulînd prin întreprindere 
cu douăzeci și patru de re
zoluții — semnăturile de pri
mire și ștampile confecțio
nate special pentru dimensi
unile lui : „Luat tn eviden-

(Partea a ll-a)
ță“, „Vezi verso", „Primiți 
spre rezolvare...".

...Iar în darea de seamă 
lunară sau trimestrială se 
înserează cîteva rînduri pe 
care un șef de birou le 
va citi cu emoția marilor 
succese : „In perioada amin
tită, au fost înregistrate nu
mai în biroul nostru peste 
42.000 de hîrtii*.

Situație urgentă — Dacă 
directorul e chemat mîine la 
minister pentru analiza pro
blemei lingurilor, va cere 
bineînțeles „pînă la ora trei", 
o „situație" a producției de 
linguri în acel moment.

Pînă aici totul e in ordine. 
De aici încolo... Inginerul 
țaf, șeful serviciului plan, 
șefi a nenumărate servicii 
și birouri, vor adăuga la 
așa-zisul „cap“ al situației, o 
mulțime de rubrici și rubri- 
cuțe, menite să ofere o oglin
dă fidelă a situației produc
ției de linguri. Poți să știi ? 
Las să fie, să se găsească, 
mai bine mai mult decît mai 
puțin....

„Tovarășul Popescu, lași

tot și faci urgent situația as
ta..." fii tovarășul Popescu se 
apucă să completeze urmă
toarele rubrici: ...„Produc
ția de linguri în perioada I 
ianuarie — 30 septembrie 
1967". „Producția trimestri
ală" (cu două coloane : Pre
văzut și Realizat". „Produc
ția decadală";, „Producția 
zilnică" ; „Față de producția 
de cuțite" (în procente) ; 
„Față de furculițe" (tot în 
procente); „Față de lingurițe" 
(bineînțeles, cu procente); 
„Linguri adinei"; „Linguri 
mai puțin adinei" ; „Linguri 
nici prea-prea, nici foarte 
puțin adînci" ; „Linguri 
STAS"...

...Și după ce la trei fix, e- 
puizat de atîtea calcule și 
alergătură, respectivul func
ționar predă situația, nu îna
inte însă de a adăuga din 
proprie inițiativă rubrica 
„Observații" se primește un 
telefon de la minister. Șl se
anunță că „în ședința de
mîine cu directorii fabrici
lor de tacîmuri nu se va
discuta despre linguri ci
despre furculițe.

FLOBIN IONESCU

De această dată, audiențele 
nu sînt ale mele ci ale lui. 
Cineva mi-a sugerat într-o zi 
ideea să merg la sfatul popu
lar al orașului T. unde cică 
vicepreședintele S. I. e un fel 
de Diogene, adică e plin de 
înțelepciune. Și cum mi se 
reproșase de unii că audien
țele mele nu prea au zeea ce 
numim înțelepciune, am mers 
la sfatul cu pricina.

Nici nu am intrat bine în 
biroul său cu trei uși (nu știu 
de ce «înt tocmai trei) că m-a 
și luat în primire: „Colega, 
mă bucur că m-au ales toc
mai pe mine pentru a-ți îm
prospăta cunoștințele cu în
țelepciunea pe care eu am 
acumulat-o din 445 de pagini 
cu sumar cu tot". „Te rog 
nu vorbi chiar așa de înțe- 
lepțește că nu înțeleg o 
boabă". „Să-ți spun cum am 
devenit eu înțelept. Mă cri
ticau toți că la audiențe nu 
rezolv mare lucru și atunci ce 
mi-am zis : Ia să le răspund 
eu oamenilor mai înțelept. 
Am luat deci o carte cu pro
verbe populare (are 445 de 
pagini) și vorbesc numai în 
proverbe adică... înțelept. Dar 
să trecem la concret".

A intrat pe ușă 0 femeie 
tînără. „Tovarășe vicepre
ședinte, e o poveste cam 
lungă", „Vorba lungă, sărăcia 
omului". „Nu, eu nu sînt să
racă. Și cum spuneam, m-am 
căsătorit cu omul meu". „Om 
fără soție / e ca o casă pu
stie". „Da, aveți dreptate. Cu 
el am un copil — un bă
iat..." „Copilul pînă nu 
plînge, mama nu-i dă țîță". 
„Băiatul meu are 8 ani... Băr
batul m-a părăsit...". „Bărbat 
bun și usturoi dulce nu se

poate". „O fi, dar e vorba de 
copil. Fără supraveghere a 
început să facă rele. Aseară 
de pildă a venit acasă cu un 
toc". „Cine fură azi un ou, 
mîine va fura un bou". „Nu 
un ou a adus, ci un toc". „Tot 
cam acolo e treaba. Cine 
fură azi un toc mîine va fura 
un... porc". „Ce credeți că 
zice soacră-mea ?" „Gura 
soacrei, moară stricată". „Fie 
ca dumneavoastră. Soacră- 
mea zice să împărțim casa și 
așa am făcut. Am cerut 
I.A.L.-ului să spargă un zid..." 
„Zidul nu-1 poți sparge cu 
capul". „Nici nu-mi trece 
prin minte, pentru așa ceva 
există ciocane, daltă, dar 
I.A.L.-ul mă duce cu vorba 
de 4 luni de zile". „Vorba 
dulce, mult aduce". „I-a che
mat vecinul meu care e sala
riat la sfat, a făcut o cerere 
acum două zile și i-au și ve
nit muncitorii acasă". „Unde 
dai și unde crapă". „Eu am 
venit la dumneavoastră să vă 
spun toate acestea, să jude
cați, să luați măsuri",. „Jude
cata e oloagă / cînd lipsește 
în cap o doagă".

Femeia s-a ridicat de pe 
scaun, s-a uitat lung la vice
președinte și a plecat nu îna
inte de a face un semn, cu 
mîna, greu de descifrat.

„Ei, ce zici de sistemul 
meu înțelept de a discuta la 
audiențe ?"

„De-ar muri socrul / Ca 
să-i apuc locul !". „Ce legă
tură are socrul cu înțelepciu
nea ?“

„Dar ce legătură avea ceea 
ce-ți spunea femeia cu ce-i 
răspundeai dumneata

GII. NEAGU

Inovația 
ciocanului

Ciocanul, din capul lui, 
A nfiscut șl el un cui. 
Poate unicul perfect 
(Deocamdată în proiect!) 
Cuiul născocit de el 
E făcut tn așa fel 
Și cu-atit dichis, că are 
Și-n celălalt cap o floare! 
Argumentul scris în plan 
De năstrușnicul ciocan ?
— M-am gindit că am, măi frate, 
Două locuri unde bate I

Cum mai intră în dulap, 
Asta nu i-a dat prin căp !

Apropiere
S-au întîlnit intr-o vitrină 
Modernă, plină de lumină, 
Două volume — după formă 
Lucrate cam pe-aceeași normă 
Dar unul conținea „POEME" 
Iar celălalt niște probleme 
De agrotehnică-avansată 
(Și foarte mult apreciată !) 
Vorbi întiiul op, subtil, 
în tropi și, în figuri de stil:
— Presimt o criză olfactivă 
Și-s categoric împotrivă
Să stau aicea unde sînt... 
Miroase a îngrășămînt I 
Ce-apropiere poa’să fie 
între pămînt și poezie ?

Băspunse-al doilea, cu sfială :
— E una maistre, cam banală 
Dar după cîte-am auzit 
Atîta, numai, e destul:
în vremea cît te-a zămislit 
Poetul tău era... sătul!

ANECDOTE ANECDOTE
Se spune că scoție

nii sînt lăudăroși, în- 
treeîndu-i în privin
ța asta chiar și pe 
irlandezi.

Dialog între doi 
prieteni :

— Cu prilejul unor 
săpături făcute la 
noi, spunea un irlan
dez, s-a găsit un fir 
de aramă, ceea ce 
dovedește că stră
moșii noștri cunoș
teau telefonul.

— A, dar să vezi Ia I 
noi ! S-an făcut să- j 
pături și nu s-a gă- ( 
sit nimic, ceea ce l 
dovedește că strămo- j 
șii noștri descoperi- ! 
seră telegrafia fără i 
fir. I

într-o zi judecăto
rul Jeffries arată cu 
bastonul spre banca 
acuzaților pe care 
stătea un scoțian în
vinuit de furt.

— La capătul bas
tonului meu e o ca
nalie vestită, spuse 
el.

Scoțianul, întim- 
plător și om de spirit, 
răspunse fără să cli
pească :

— La care capăt, 
domnule :udecător 7

★
în urri. cu muițl 

ani, la New York se 
bucura de o mare 
popularitate un me
dic care aplica în 
toate cazurile metoda 
sugestiei. Intr-o zi, a 
fost chemat la un pa

cient grav bolnav. 11 
privi lung, apoi spu
se :

— Ți se pare că 
ești bolnav. Te in- 
șeli. Nu ești bolnav, 
auzi ? Nu ești bolnav, 
îți închipui numai, 
însă nu ești !

La plecare îl spuse 
zoțici bolnavului:

— Onorariul meu 
este de douăzeci do
lari. Dacă va Inter
veni vreo schimbare, 
să-mi comunicați.

In aceeași seară, 
femela a dat buzna 
în cabinetul medicu
lui.

— Domnule doctor, 
veniți repede, re- 
repede !

— Ei, ce 7 Tot 1 se 
pare că e bolnav 7

— O, nu 1 Ceva 
mal rău 1 I se pare 
că a și murit.

♦
O fostă studentă 

tntîlnește un profesor 
al ei cunoscut ca 
foarte original.

— Nu mă recu
noașteți, domnule 
profesor 7 îi spuse ea 
savantului distrat. Șl 
doar ați încercat să 
mă convingeți să vă 
devin soție...

— A da, mi-aduo 
aminte, răspunse a- 
oesta făcînd o sfor
țare.

Apoi, oarecum je
nat :

— Și ml-ațl fost 
Intr-adevăr 7



TELEGRAME
Cu prilejul Zilei naționale a Suediei, președintele Consiliului de 

Stat, Chivu Stoica, a adresat regelui Gustav al VI-lea Adolf feli
citări călduroase și cele mai bune urări pentru fericirea sa per
sonală și pentru prosperitatea poporului suedez.

în răspunsul său, regele Suediei, Gustav al VI-lea Adolf, a 
transmis președintelui Consiliului de Stat, Chivu Stoica, sincere 
mulțumiri pentru amabilul mesaj ce i-a fost adresat.

* *
Cu prilejul Zilei naționale a Cambodgiei — 9 noiembrie — 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a transmis printr-o telegramă, felicitări prințului 
Norodom Sianuk, șeful statului Cambodgia, precum și urări de 
prosperitate și fericire poporului Khmer, exprimînd convingerea 
că dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare româno-cambod- 
giene corespunde intereselor ambelor popoare și păcii în lume.

Prințul Norodom Sianuk, șeful statului Cambodgia, mulțumind 
printr-o telegramă pentru felicitările adresate, a exprimat urări 
pentru prosperitatea României, pentru dezvoltarea prieteniei și 
colaborării între România și Cambodgia.
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La Montreal, în cadrul ce
lei de a V-a Conferințe a 
Organizației Aviației Civile 
Internaționale — O.A.C.I. —• 
instituție specializată pe lîn- 
gă Organizația Națiunilor U- 
nite, delegatul României, Se
ver Scripcaru, director în Mi
nisterul Transporturilor Auto, 
Navale și Aeriene a fost ales 
vicepreședinte al acestei con
ferințe.

Vineri, 17 noiembrie, Geor
ge Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, a primit în audiență pe 
baronul Carl Johan Melcher 
Rappe, în legătură cu apropi
ata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Suediei în 
Republica Socialistă România.

Colectivul Operei Române 
a 1 prezentat vineri seara pre
miera „Don Juan“ de W. A. 
Mozart, prima din această 
stagiune. Regia acestui spec- (Agerpres)

Pa micul ecran

o știe 
intere- 
obligă 
faima, 
aspire

S1MBĂTĂ, 18 NOIEMBRIE, 
orele 14,25, se va transmite 
în direct, de la Berlin, me
ciul R. D Germană — Ro
mânia din cadrul prelimina
riilor turneului olimpic.

DUMINICA, 19 NOIEM
BRIE, orele 15,40. transmisie 
directă de la Copenhaga a 
campionatului mondial de 
gimnastică artistică.

La orele 23, la emisiunea 
teiesport. imagini de la 
competițiile sportive din țară 
și de peste hotare.

MIERCURI, 22 NOIEM
BRIE, orele 14, transmisie 
directă de la meciul amical 
de fotbal dintre reprezenta
tivele României și R. F. a 
Germaniei.

ion cucu

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE ;

S1MBĂTĂ 1» NOIEMBRIE 1967
Teatrul Național „I. L. Ca- 

ragiale" (sala Comedia) r OA
MENI ȘI ȘOARECI — ora 
19,30, (sala Studio) : SERINGA
— ora 19,30 ; Opera Română : 
CAVALERIA RUSTICANĂ, 
PAIAȚE — ora 19,30; Teatrul 
de operetă : PAGANINI — ora 
19,30; Teatrul de Comedie: 
OPINIA PUBLICA — ora 20,30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ALE CARNAVA
LULUI — ora 20, (sala Studio) ; 
KEAN — ora 20; Teatrul 
Magheni: PATIMI — ora 19,30 , 
(sala Studio): CÎND LUNA E 
ALBASTRĂ — ora 20 ; Teatrul 
Giulești (în sala Teatrului evre
iesc) : BIETUL MEU MARAT
— ora 19,30; Teatrul „Barbu 
Delavraneea" ; MORIȘCĂ — 
ora 20 ; Studioul Institutului de 
artă teatrală și cinematografică ; 
ULCIORUL SFĂRÎMAT, CÎN- 
TĂREAȚA CHEALĂ — ora 20 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : CORI
GENTA LA DRAGOSTE — era 
16 ; Teatrul Țăndărică : ILEANA 
SÎNZIANA — ora 17 ; Sala Pa
latului Pionierilor : TIGRIȘO- 
RUL PETRE — ora 17. 

tacol, dirijat de Mircea Popa, 
aparține lui Hero Lupescu, 
iar scenografia — decoruri și 
costume — este semnată de 
Roland Laub și Ofelia Dră- 
gănescu-T utoveanu.

Cu prilejul vizitei delega
ției Uniunii Ziariștilor din 
R. P. Ungară în țara noastră, 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Ungariei la Bucu
rești, Sandor Argyelan, a o- 
ferit un cocteil la sediul am
basadei, vineri după-amiază.

Vineri după-amiază s-a 
înapoiat la București, venind 
de la Moscova, unde a parti
cipat la manifestările prile
juite de semicentenarul Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, delegația veteranilor 
mișcării revoluționare din 
România, condusă de Con
stantin Pîrvulescu, președin
tele Comisiei centrale de re
vizie r P.C.R.

AGENDA TURNEULUI INTERNATIONAL DE HANDBAL

Cupa orașelor" — un ade
vărat semicampionat euro
pean de handbal prin va
loarea echipelor participante 
— se desfășoară — deși me
ciurile mediocre alternează 
cu cele spectaculoase — in
tr-un obișnuit anonimat. 
Dacă organizatorii — Fede
rația Română de Handbal — 
au asigurat’ principalul »tu 
pentru competiție (invitarea 
unor echipe de valoare), au 
neglijat, cel puțin în primele 
două zile, publicitatea și sti
mulentele necesare unui ase
menea turneu (excludem tro
feul pus în joc pentru echi
pa cîșțigătoare) care, 
toată lumea, măresc 
sul pentru întrecere, 
vedetele să-și apere 
obligă „anonimii" să 
spre ea.

Cum se desfășoară, prac
tic, turneul din sala Flo- 
reasca ? Cu sala, pe jumăta-

• Peste 25 000 de specta
tori au urmărit la Lisabona 
meciul internațional de fot
bal dintre echipele Benfica 
Lisabona și St. Etienne (Fran
ța), contînd pentru „Cupa 
campionilor europeni". Fot
baliștii portughezi au obținut 
victoria cu scorul de 2—0 
(1—0).

e Aseară la Kiev, în opti
mile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la fot-

O FATĂ FERICITA
—cinemascop—

rulează la Patria (orele 9;
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18,30; 20,45), București 
(orele 9; 11,15; 13,15; 16,30;
18,45; 21).

PROFESORUL DISTRAT 
rulează la Republica (orele 
9,30; 11,45; 16,45; 19; 21,15).
Capitol (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,30; 20,45). Modern
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21).

OPERAȚIUNEA CROSSBOW 
—cinemascop—

rulează la Gloria (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Tomis (orele 8; 10,30; 14; 16,30; 
18; 20,30), Melodia (orele 8,45: 
11,15; 13,45; 16,15 18.45; 21,15), 
Flamura (orele 9; 11,30; 15,30; 
18; 20,30),

OAMENI ÎN RULOTĂ
rulează la Victoria (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,25),

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Fes
tival (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21).

PE CER TRECE
CARUL MARE

rulează la Lumina (orele 8,45 
—16 in continuare; 18,30;

Sesiune
tehnico-

științifică
La Institutul „Chimigaz" 

din Mediaș, s-au deschis vi
neri dimineața lucrările unei 
sesiuni de comunicări tehni- 
co-științifice. Timp de două 
zile vor fi prezentate referate 
asupra rezultatelor obținute 
în domeniul tehnologiei hi
drocarburilor gazoase și asu
pra unor procedee de sinteze 
organice, precum și comuni
cări privind studiul unor ca
talizatori și reacții catalitice, 
probleme larg studiate de cer
cetătorii institutului în cola
borare cu specialiști din dife
rite întreprinderi. Sesiunea 
dezbate, de asemenea, proble
me privind automatizarea pro
ceselor din producție și chi
mizarea gazului metan.

(Agerpres)

(Agerpres)

Unde cresc
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pietrele
(Urmare din pag. I)

I. Felea șt N. Copolu : O 
pildă de solidaritate frățeas
că a presei noastre ; ANCHE
TA REVISTEI „PRESA 
NOASTRĂ" ; PRIN DOCU
MENTĂRILE UNOR RE
DACȚII DIN CAPITALA ; 
Acad P. Constantinescu-Iași 
„Steagul roșu" • Ov. Bădina 
Ion Ionescu de la Brad - 
redactor de presă ; N. Udro- 
iu : O propunere ; W. Potoc- 
snik .• Mijloacele actuale de 
investigare în ziaristică ; 
Eugen Preda : Cum se stu
diază „piața" mijloacelor de 
comunicare ; M. Kafel: Spe
cializare și metode de cerce
tare în domeniul ziaristicii 
(II) ; Vlad Mușatescu : Re
vistele ilustrate (II), 

te, ori mai puțin, plină. Un 
crainic anunță supărător de 
tare și de des evoluția sco
rului — .deși toată- lumea îl 
vede pe tabela de marcaj, 
în pauze se transmit melo
dii antrenante de muzică 
ușoară. în schimb nu știm 
după trei etape cine este 
golgeterul competiției (și de 
ce nu ar exista și o cupă a 
celui mai eficace jucător ?), 
care este cea mai disciplina
tă echipă și jucător (iarăși, 
ne gîndim la cupe pe care 
le-ar fi putut oferi ziarele, 
Loto-pronosport). ca să nu 
mai vorbim că la turneu sînt 
prezente cîteva stele de pri
mă mărime ale handbalului 
european — Gruia, Mircea 

bal, echipa Dinamo Kiev • 
întîlnit formația poloneză 
Gornik Zabrze. Partida s-a 
încheiat cu un rezultat nes
contat : 2—1 (1—I) în favoa
rea oaspeților. Toate cele trei 
goluri au fost marcate de 
fotbaliștii polonezi : Olech (în 
proprie poartă), Szolticzek și 
Liub anski. în repriza a doua, 
jucătorul Sabo din echipa Di
namo Kiev, a ratat o lovitură 
de la 11 m. Meciul retur va

CANALIILE
rulează la Doina (orele 11,18; 
13,45; 16; 18,30; 21).

CINE CĂLĂREȘTE
UN TIGRU ?

rulează la Union (orele 18,30; 
20,30), Desene animate (ora 18) 
Drumul Sării (orele 15; 17,30; 
20).

ORIZONT ȘTIINȚIFIC Nr. 3, 
U.R.S.S., LABORATORUL VIE
ȚII, VECINII ; DESPRE FU
MAT, ORAȘUL FĂRĂ STRĂZI 

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

FANTOMAS CONTRA 
SCOTLAND YARD
—cinemascop—

rulează la Giulești (orele 
10,30; 15,30; 18; 20,30), Colen- 
tina (orele 14,15; 16,15; 18,15; 
20,30),

RĂZBUNĂTORII
rulează la Miorița (orele 9,30; 
11,30; 13,45; 16; 18,18; 20,30).

PASAREA PHONIX
rulează la Dacia (orele 7,30— 
20,30 — în continuare).

UN IDIOT LA PARIS
rulează Ia Buzești (orele 14,18l 
16,30; 18,45; 21), Arta (orele
10— 14 în continuare 16,30; 
18,30; 20,30).

RECOMPENSA 
rulează la Crîngasi (orele 
15,30; 17,45; 20,15).

VESELIE LA ACAPULCO 
rulează la Grivița (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18.15; 20,43).

SUBTERANUL
—cinemascop—

rulează la Bucegl (orele 9—13 
în continuare; 16; 18,15;
20,30), Popular (orele 14; 18| 
18,15; 20,30).

Plecarea unei delegații guvernamentale ® 
economice române la Havana ©

Răspunzînd invitației gu
vernului cubanez, vineri di
mineața a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Havana, 
o delegație guvernamentală 
economică, condusă de Gheor- 
ghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
care va duce tratative privind 
dezvoltarea în continuare a 
colaborării și cooperării eco
nomice și tehnico-științifice 
între România și Cuba.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți Petre 
Blajovici, vicepreședinte al 
Consiliului Miniștri,

Ilustrată din orașul minier 
Bălan, regiunea Mureș Auto

nomă Maghiară

Costache, Klimov, Juravliov, 
Lavrnici 
despre 
vrea să 
pe care 
— prin . 
tiției — Ia o 
pentru rezultat și pentru 
spectacol.

Competiția nu are — și ar 
putea, întrucîț s-a consumat 
abia prima parte — acea am
bianță de „mie campionat 
european" Cu un plus de 
efort din partea organizato
rilor, cu un plus de ambiție 
din partea jucătorilor, cu un 
plus de interes din par*ea 
publicului, se poate. Sperăm 
că organizatorii vor socoti 
aceste rîndurl o sugestie și 
vor adera la ea spre cîștigul 
unei competiții care o me
rită.

și Sabada — și 
care spectatorii ar 
știe cit mai multe, 
i-ar vrea angrenați 
stimulentele compe- 

luptă totală

avea loc la 29 noiembrie la 
Chorzow.
• Agențiile internaționale 

de presă anunță că oficialită
țile localității Garmisch Par- 
tenkirchen vor depune can
didatura de a organiza în a- 
nul 1976 Jocurile Olimpice de 
iarnă. în acest sens, primarul 
acestei localități a întocmit un 
referat, care va fi înaintat Co
mitetului olimpic internațio
nal.

ȘEFUL SECTORULUI
SUFLETE

rulează la Unirea
(orele 18,18; 20,30).

AMPRENTA
rulează la Vitan (orele 14,30;
16,30; 18,30: 20,30).

8INBAD MARINARUL
rulează la Aurora (orele 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,80),
Floreasca (orele 9; 11,30; 15,30; 
18: 20,30).

CINE VOIA S-O UCIDĂ
PE JESSIE 7

rulează la Munca (orele 14,30;
16,30; 18,30; 20,30).

SPARTACUS —cinemascop— 
(ambele serii)

rulează la Moșilor (orele 
15,30; 19,30).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 
MĂRI

rulează la Cosmos (orele 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30).

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

AGONIE ȘI EXTAZ 
cinemascop

rulează la Rahova (orele 18; 
18; 21).

SINGUR PE LUME
rulează la Progresul (orele
10,30; 15.30; 18; 20,30).

SUS MÎINILE, DOMNILOR 
POLIȚIȘTI !

rulează la Ura (orele 16; 18;
20).

POVESTEA ȚARULUI 
SALTAN
—cinemascop—

rulează la Pacea (orele 15,30; 
18; 20.30).
FARAONUL — cinemascop — 
(ambele serii)

rulează la Cotrocenl (orele 
1530; im.

Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, conducă
tori ai unor ministere și in- 
stituții centrale economice, @ 
Radu Constantinescu, secreta
rul Comisiei guvernamentale — 
de colaborare economică și V 
tehnico-științifică, reprezen
tanți ai Ministerului Afaceri- 
lor Externe. ™

Au fost de față Omar 
Morales, însărcinatul cu afa- 
ceri ad-interim al Cubei la “ 
București, și șefii altor misi
uni diplomatice.

familiei noastre. ?i era • 
iarnă grea, eu numai de șpart 
pietre nu eram bun, dar nu 
aveam ce face, dormeam tn- 
tr-o cabană, pietrele șerveau 
la construirea unei șosele. 
Strîngeam ban lingă ban, 
muncitorii țineau la mine, 
eu zic că o făceau pentru că 
aflaseră de la nea Luca că 
sînt orfan, dar eu sînt sigur 
că și pentru că mă străduiam. 
La 16 ani corhăneam la co
paci in munți, la Vieșul de 
Sus. La 18 ani munceam la 
o altă șosea tot la spart pie
tre undeva mai lingă casă, 
punctului de lucru îi spune 
Bahna Ursului, și tot așa 
unde era de lucru hop și eu.

Tăcuse, eu simțeam cum 
mă cuprinde cu încetul ră
ceala, dinspre Dunăre un fi
ricel de vînt fluiera încolă- 
cindu-se printre tulpinile 
ciulinilor. Nicolae s-a ridicat 
și s-a rezemat de șenila unui 
tractor de mare tonaj.

— Am vorbit doi ani eu o 
fată, o chema Tiuța, acum 
s-a măritat. Intr-o permisie 
(armata am făcut-o la grăni
ceri), într-o permisie am 
dus-o acasă la nenea. După 
cinci zile am plecat înapoi la 
unitate, la cîtva timp am 
aflat că părinții Tiuței au ve
nit. și au luat-o, ziceau că...

înainte de armată am ur
mat o școală profesională de 
mecanici agricoli și acum 
iată-mă-s în cîmp. Aproape 
că nu-mi vine să cred că 
poate exista atîta netezime 
și privind la întinderea asta 
încep să înțeleg de ce omul 
acela avea convingerea că 
pietrele cresc pe undeva. 
Sînt de cîteva luni în Balta 
Dunării, avem mașini puter
nice, cu colegii m-am obiș
nuit ca și cu ceilalți de pînă 
acum, adică dintr-o dată. 
După mine, dacă pui în tot 
ceea ce Jgci cinste, n-ai de ce 
te teme. Oriunde ar trăi oa
menii, indiferent cu ce se o- 
cupă, dăcă-i respecți — te 
respectă, Acum înțeleg și re
fuzul părinților Tiuței, nu 
aveau prea mare încredere 
în mine, neîncrederea asta 
nu le venea de la familia 
mea, le venea de la faptul 
că eu mai tot timpul lucram 
pe șantiere, dar eu nu aveam 
cum să le explic că trebuia 
să o fac. Știu unde am gre
șit. atunci cînd am dus-o la 
mine, în casa părintească 
trebuia să discut mai întîi 
cu părinții ei, și tot atunci 
ar fi fost momentul potrivit 
să le explic ce înseamnă un 
șantier și ei ar fi înțeles. 
Pînă acum am nivelat alături 
de tovarășii mei (aproape 
toți cu mult mai multă ex
periență de cît mine) 150.000 
m. p. teren ce așteaptă să 
fie tnsămînțat cu cereale, e 
o victorie să smulgi bălții 
atîta pămînt. Cîștig binișor, 
am de gind să string ceva 
bani și să renovez casa pă
rintească, nu știu cînd mă 
voi retrage acolo dar simt 
că trebuie s-o fac. Si dacă 
l-aș cunoaște pe omul acela 
care zicea că pietrele cresc, 
care avea convingerea că ele 
cresc, aș face un pariu cu el 
pe o vadră cu vin și dacă 
ar avea o fată i-aș cere-o 
de soție.

TESTAMENTUL INCAȘULUI 
—cinemascop—

rulează la Ferentari (orele
10; 15,30; 18; 20,30). w

UN MINUT DE ADEVĂR —
Cinematecă

(de la 13—18 noiembrie a.o.) (gj 
dimineața.

SÎMBAtA 18 NOIEMBRIE

14,25 ; Fotbal : Republica De
mocrată Germană-România. Pre
liminariile turneului olimpic. 
Transmisiune de la Berlin; 
18,00 : Pentru noi, femeile I ; 
18,30 : Pentru copii și tineretul Oft 
școlar : Moș Ene pe Insula Fa- “ 
rului; 18,45 : Lumea copiilor — 
emisiune distractivă pentru cei @ 
mici ; 19,30; Telejurnalul de
seară ; agenda dumneavoastră ; 
19,50: Buletinul meteorologic.
Publicitate ; 20,00 • Tele-enciclo- 
pedia ; 21,00 ; Desene animate ;
21,10 : Foileton umoristic ; 21,25:
Film serial : „Evadatul" ; 22,15 ; @ 
Buletin meteorologic... muzical ;
22,55 : Invitata noastră, cîntă- 
reața de muzică ușoară Jenny
Luna (Italia) ; 23,15 : Telejuma- 
kd de noapte ; 23,30 ; Teiesport ®

CONCURSUL

„IUBIȚI CARTEA"
(Urmare din pag. I)

nărulul zilelor noastre, a 
Înaltei sale răspunderi față 
de îndatoririle sociale, a 
devotamentului față de pa
trie și Partidul Comunist 
Român, la educarea tinere
tului in spiritul internațio
nalismului, al păcii șl prie
teniei intre popoare.

Acțiunile care se vor des
fășura în cadrul concursu
lui, precum ți noua biblio
grafie recomandată, au 
scopul de a face cunoscute 
în rîndurile tinerilor cele 
mai valoroase creații care 
oglindesc munca eroică a 
poporului nostru condus de 
partid, succesele sale în u- 
riașa operă de construcție a 
socialismului, frumusețile 
și bogățiile patriei, viața șl 
activitatea unor mari per
sonalități ale științei și cul
turii românești, a unor re
prezentanți de seamă al 
științei și artei universale, 
de a contribui la dezvolta
rea gustului estetic, la for
marea discernămîntului cri
tic în aprecierea lucrărilor 
artistice.

Organizarea șl conduce
rea operativă a concursu
lui este încredințată unui 
Juriu central, alcătuit din 
personalități de frunte 
ale vieții noastre cultu
rale și obștești. Pe lîngă su
pravegherea desfășurării 
concursului potrivit preve
derilor regulamentului, gă
sirea unor mijloace adecva
te pentru popularizarea u- 
nor manifestări din cadrul 
concursului și asigurarea 
insignelor și diplomelor, în 
atribuțiile juriului central 
intră reexaminarea anuală 
a listelor de bibliografie, 
îmbogățirea lor cu noutățile 
apărute pe parcurs. Faptul 
că bibliografia va fi reco
mandată anual îi va asigu
ra mobilitatea necesară, a- 
decvarea permanentă la se
tea de nou a tinerilor. Par
ticipanta la concurs își vor 
putea alege lecturile dintr-o 
gamă mai largă de lucrări 
din literatura românească 
și universală, dintr-o arie 
mai vastă de valori artisti
ce. în felul acesta biblio
grafia concursului va de
veni un factor viu, un fer
ment real al dorinței de 
lectură. De asemenea, pen
tru orientarea lecturii tu
turor tinerilor, juriul cen
tral va recomanda periodic 
prin intermediu] presei, ra
dioului. televiziunii și al al
tor mijloace de informare, 
cele mai de seamă creații 
literare apărute în perioa
da respectivă.

La nivelul întreprinderi
lor, instituțiilor, I.A.S. 
S.M.T., comunelor, școlilor 
profesionale, unităților mi
litare, organizațiile U.T.C. 
vor crea comisii de organi
zare a concursului „Iu
biți cartea". în componen
ța acestor comisii vor in
tra reprezentanți ai factori
lor care organizează con
cursul, bibliotecari, cadre 
didactice, oameni de cultu
ră și artă. Comisiile de or
ganizare a concursului „Iu
biți cartea" vor răspunde 
nemijlocit de atragerea ti
nerilor spre lectură, de asi
gurarea bibliografiei nece
sare, de organizarea pe 
parcursul unui an a cel 
puțin 5—6 acțiuni de masă 
cu cartea. Ele vor ajuta ti
nerii înscriși la concurs să 
se pregătească temeinic 
pentru discuțiile finale. 
Este demn de subliniat că 
renunțarea Ia verigile inter
mediare (comisii regionale, 
raionale etc.) duce la crea
rea unui cadru adecvat 
pentru desfășurarea depli
nă a spiritului de inițiativă 
al organizațiilor U.T.C., la 
creșterea răspunderii lor 
directe, la stimularea pre
ocupărilor lor pentru a găsi 
forme noi, atractive și efi
ciente, de popularizare a 
cărții.

în ceea ce privește mo
dul propriu-zis de desfășu
rare a concursului, el este 
deschis tuturor tinerilor de 
vîrstă utecistă, cu excepția 
elevilor din licee și școli 
pedagogice și a studenților, 
pentru care lectura consti
tuie nu numai o preocupa
re personală, dar și o obli

CU SPRIJINUL STATULUI
(Urmare din pag. I) 

care să fie dotate cu utilități 
(rețele electrice, gaze șl apă), să 
beneficieze, în același timp, de 
o serie de instituții social-cul- 
turale din zonele respective (spi
tale, teatru, cinematograf, școli 
etc.).

Pornind de la aceste conside
rente, am proiectat amplasarea 
unui număr de 450—500 aparta
mente confortabile în centrul 
orașului Brașov (în zona „Dea
lul Cetățuii") precum șl în car
tierele altor orașe din regiune 
(Mediaș, Sibiu, Victoria, Sf. 
Gheorghe și altele).

Un număr tot mal mare de 
cetățeni solicită apartamente în 
vile duplex șl blocuri. Înscrie
rile au fost stimulate de folosi
rea unor forme adecvate de in
formare a cumpărătorilor cum 
ar fi : ședințele cu solicitantii, 
presa locală, realizarea de ex
poziții etc. dar mai ales în urma 
dării în folosință a apartamen
telor executate pînă acum, 
Si care prezintă un grad sporit 
de confort, iar sub aspect func
tional satisfac într-o proporție 
sporită preferințele celor care 
la locuiesc. S-au realizat, in ul

gație profesională. înscriși 
In concurs prin simpla for
mulare a acestei dorințe 
către bibliotecarul din u- 
nltatea respectivă, tinerii 
vor citi pe parcursul unul 
an oel puțin 8 cărți din 
cele recomandate șl vor 
participa in aceeași perioa
dă la cel puțin 3 acțiuni cu 
cartea. Ori de cîte ori un 
număr de minimum 5 ti
neri vor îndeplini aceste 
condiții, comisia de organi
zare a concursului se va în
truni, la propunerea bi
bliotecarului, în discuția 
finală pentru acordarea in
signei de „Prieten al căr
ții". Organizațiile U. T. C. 
și comisiile concursului 
se vor preocupa ca a- 
ceastă discuție să nu ca
pete caracterul unui exa
men școlăresc, ci să con
stituie prin ea insăși un 
prilej de aprofundare a 
cunoștințelor dobîndite prin 
lectură, de sporire a discer- 
nămintulul tinerilor in pri
vința sensului estetic și 
mesajului educativ al ope
relor citite. în felul acesta, 
discuția finală a concursu
lui va deveni de fapt, atît 
pentru participant! cît șl 
pentru spectatori, o invita
ție la noi lecturi. înmîna- 
rea insignei de „Prieten al 
cărții", celor ce au făcut 
dovada parcurgerii biblio
grafiei recomandate se va 
face de către membrii co
misiei concursului din uni
tatea respectivă în cadru 
festiv, cu prilejul adunări
lor generale U.T.C. sau a 
altor activități educative, 
contribuindu-se șl pe acea
stă cale la popularizarea 
concursului și stimularea 
interesului pentru lectură 
al tinerilor.

în sensul stimulării a- 
cestei continuități, noul 
regulament al concursu
lui „Iubiți cartea" pre
vede o formă inedită, 
care va asigura menținerea 
în concurs, popularizarea 
și evidențierea celor mai 
buni cititori, distinși cu 
prilejul discuției finale. 
Este vorba de concursul 
pentru obținerea medalio
nului „Mihai Eminescu", în 
vederea căruia fiecare or
ganizație de bază U.T.C. 
din întreprinderea, institu
ția sau comuna respectivă 
își va stabili reprezentan
ții. în funcție de specificul 
preocupărilor lor și de lec
turile parcurse pînă în a- 
cel moment, comisia va 
fixa tema concursului și va 
recomanda participantilor 
și o bibliografie compli
mentară. Desfășurat sub 
formă de întrebări și răs
punsuri, concursul va de
semna trei câștigători, că
rora li se va acorda insig- 
na-medalion „Mihai Emi
nescu", precum și premii 
în cărți și obiecte. Insti
tuirea acestei faze superi
oare a concursului, tot la ni
velul organizațiilor de ba
ză U.T.C., reprezintă un 
nou prilej de exercitare a 
energiei creatoare a aces
tora, de eliberare a rezer
velor de inițiativa și fan
tezie care se găsesc din plin 
în fiecare organizație.

Prin noul regulament al 
concursului pentru obține
rea insignei de „Prieten al 
cărții" și a medalionului 
„Mihai Eminescu", Biroul 
C.C. al U.T.C. cheamă toa
te organizațiile U.T.C. să 
desfășoare o activitate mai 
susținută pentru cultivarea 
în rîndurile tinerilor a pa
siunii pentru cunoașterea 
celor mai de seamă creații 
literare, a dragostei pentru 
frumos, a îndemnului către 
cultură. Organizațiilor UTC 
din întreprinderi, instituții. 
I.A.S., S.M.T., comune, școli 
profesionale, unități milita
re, le revin îndatoriri spo
rite în această privință. Ele 
trebuie să mobilizeze tine
rii la concursuri, inslstînd 
asupra însemnătății pe care 
o are un orizont cultural 
larg, deschis prin lecturi, 
în definirea personalității 
lor. De asemenea, organi
zațiile U.T.C. vor organiza 
cu mai multă consecvență 
manifestări atractive desti
nate popularizării cărții, 
întîlnirile cu scriitorii, 
simpozioanele, dezbaterile.

timul timp, apartamente de cîte 
două camere (cu o suprafață 
construită pe apartament de 87 
m.p. : camere de 18—20 m.p. și 
bucătării de 9—11 m.p.) în vile 
de 6 apartamente, Ia un preț de 
execuție convenabil (75 000— 
80 000 lei). De asemenea, fiecare 
apartament dispune de o pivniță 
șl un pod bine amenajat care 
poate servi și ca uscătorie.

Fără îndoială, consider util 
ca cetățenii care doresc să-și 
construiască case ți care dețin 
terenuri de construcție, situate 
pe artere dotate cu lucrări edili
tare, să se asocieze cu alți soli
citant; de locuințe proprietate 
personală șl, împreună, să con
struiască locuințe (în blocuri) 
cu mai multe apartamente. A 
vantajele: construirea acestor 
apartamente în blocuri sînt mai 
ieftine și pot fi dotate, cu chel
tuieli minime, cu toate lucrările 
tehnico-edilitare necesare.

In acest scop, Hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. prevede 
condiții avantajoase pentru fie
care solicitant. Ținînd seama că 
ponderea cea mal mare o au sa- 
salariațli cu un salariu lunar de 
pînă la 1 500 lei, aceștia, vor tre
bui să depună la contractare un 

serile șl procesele literare, 
concursurile pentru cel 
mai bun recitator sau po
vestitor, prezentările de 
cărți, vor stimula în rîndu
rile tinerilor interesul pen
tru citirea literaturii, creînd 
un climat în care lectura 
va deveni o necesitate vi
tală a tuturor. Activități 
similare vor fl cuprinse în 
programul caselor de cul
tură, al cluburilor, al că
minelor culturale și al bi
bliotecilor, unde de aseme
nea organizațiile U.T.C. vor 
aduce o contribuție sub
stanțială, în calitate de 
principali Inițiatori și or
ganizatori ai concursului 
„Iubiți cartea".

Ținînd seama că tinerii 
din școli și facultăți nu 
participă la concura, orga
nizațiile U.T.C. vor orienta 
lectura elevilor și studenți
lor pe baza programei de 
învățămînt, antrenîndu-4 în 
același timp la dezbateri în 
cercuri șl cenacluri litera
re, la activitatea revistelor 
din cadrul școlii sau facul
tății respective.

Organizațiile U.T.C. vo» 
analiza, după fiecare discu
ție finală și ori de cîte ari 
se va considera necesar, 
modul în care se desfășoa
ră concursul, stabilind mă
surile corespunzătoare pen
tru atragerea unul număr 
cît mai mare de tineri șl 
pentru înlăturarea din a- 
cest domeniu a oricărei 
tendințe spre o activitate 
formală, lipsită de conți
nut. Periodic, comitetele re
gionale, raionale și orășe
nești ale U.T.C. vor lua In 
discuție stadiul desfășură
rii concursului, împreună 
cu ceilalți factori care con
tribuie la organizarea aces
tuia, și vor lua măsuri pen
tru cunoașterea și genera
lizarea experiențelor pozi
tive.

Regulamentul concursu
lui „Iubiți cartea* aduce șl 
o altă noutate importantă. 
Intrucît organizațiile U.T.C. 
sînt cele care răspund ne
mijlocit de întreaga desfă
șurare a concursului, avînd 
datoria să cultive interesul 
pentru lectură și să contri
buie astfel Ia educarea 
multilaterală a tineretului, 
Biroul C.C. al U.T.C. insti
tuie o formă de stimulare 
a acestei preocupări. Orga
nizațiile U.T.C. precum și 
bibliotecile care vor obține 
cele mai bune rezultate în 
privința numărului de ti
neri înscriși la concurs, a 
modului lor de prezentare 
în discuția finală, a numă
rului de purtători al in
signei „Prieten al cărții" și 
ai medalionului „Mihai E- 
minescu", a calității mani
festărilor de masă cu car
tea, vor fi distinse cu Di
ploma de onoare a con
cursului „Iubiți cartea" — 
cinstire deosebită, la care 
trebuie să aspire toate or
ganizațiile U.T.C., toate bi
bliotecile din întreprinderi 
și instituții, de le sate.

Noul regulament al con
cursului „Iubiți cartea", ea 
și noua bibliografie care 
cuprinde lecturile cele mal 
importante pentru formația 
spirituală a tineretului nos
tru, ridică pe o treaptă su
perioară activitatea de cul
tivare a gustului pentru li
teratură, creează premlzele 
unei bogate activități cul
turale a organizațiilor 
U.T.C., oferă prilejul creș
terii spiritului lor de ini
țiativă și, în consecință, a 
prestigiului de care se 
bucură în rîndurile tineri
lor. El constituie încă o con
cretizare a preocupării de 
a apropia activitățile orga
nizațiilor U.T.C. de cerințe
le și specificul tineretului, 
de a răspunde adevărate
lor sale aspirații, adăugîn- 
du-se ansamblului de mă
suri întreprinse în ultimul 
timp, menite să investească 
organizațiile U.T.C. cu răs
punderea inițierii unor bo
gate și permanente activi
tăți educative, culturale, 
distractive, turistice și spor
tive în masa largă a tine
rilor.

„SCÎNTEIA 
TINERETULUI"

avans minim de 20 la sută din 
valoarea locuințelor, iar perioa
da de rambursare a creditului 
este de maximum 25 ani. In a- 
ceste condiții un salariat care 
contractează un apartament 
compus din 2 camere avînd o 
suprafață locuibilă de 30 m.p. șl 
dependințe, la un preț de circa 
65 000 lei, va depune la început 
un avans minim de 13 000 lei, 
iar diferența o va putea achita 
în 25 de ani (cîte 210 lei pe lună). 
Cei care au salarii lunare între 
1 501—2 000 lei vor depune, la 
contractare, un avans de 25 la 
sută din valoarea apartamentu
lui, iar pentru diferență vor 
putea obține un credit rambur
sabil în 20 de ani.

Aplicarea întocmai a preve
derilor Hotărîrii recentei Ple
nare va crea condiții prielnice 
pentru manifestarea inițiativei 
maselor largi ale populației în 
losirea mai economicoasă a în
tregului fond locativ, păstrarea 
cu mai multă grijă a fiecărei 
locuințe, contribuind, astfel, la 
dezvoltarea patrimoniului de lo
cuințe și îmbunătățirea condi
țiilor de trai ale oamenilor 
muncit



Reluarea dezbaterilor ✓------------------- -
A doua breșa

Dedarafia lui Corneliu Mă ne seu
Adunarea Generală a O.N.U. 

s-a întrunit joi după-amiază în 
ședință plenară pentru a exami
na rapoartele unor comitete. 
Deschizînd ședința, președintele 
actualei sesiuni, Corneliu Mă- 
nescu, a făcut următoarea de
clarație :

Cu peste 30 zile în urmă, pe 
baza unui acord unanim, Ple
nara a hotărît să-și întrerupă 
lucrările. Pe lingă sentimentul 
general că întreruperea era ne
cesară pentru a se crea condi
ții prielnice unor consultări și 
negocieri, în acest acord era 
cuprins îndemnul de a se fo
losi timpul astfel asigurat pen
tru găsirea unor soluții demne, 
echitabile, acceptabile pentru 
toate părțile în problema cea 
mai gravă de pe ordinea de zi 
a actualei sesiuni — problema 
Orientului Mijlociu.

în această perioadă au avut 
loc numeroase întîlniri și dis
cuții între delegații. Eu însumi 
am avut consultări cu repre
zentanții diferitelor grupări de 
state, precum și cu președintele 
Consiliului de Securitate și cu 
secretarul general al organiza
ției.

Aș dori să subliniez că în tot 
acest timp, comitetele Adunării 
Generale au lucrat într-un ritm 
normal, dînd posibilitate Plena
rei să adopte unele hotărîri, 
dintre care țin să menționez, 
cu o deosebită satisfacție, adop
tarea în unanimitate a declara
ției cu privire la eliminarea 
discriminărilor împotriva fe
meii. Cu toate acestea, trebuie 
să arătăm că Plenara a ținut

în această perioadă numai cinci 
ședințe. Prelungirea întrerupe
rii activității normale a Plena
rei ne-ar fi pus în situația fie 
să facem față către sfîrșitul se
siunii unei supraaglomerări, fie 
chiar în imposibilitatea de a 
termina unele puncte.

în legătură cu aceasta, ca ur
mare a consultărilor pe care 
le-am avut, sînt în măsură să 
anunț că s-a ajuns la un acord 
general pentru reluarea activi
tății normale a Plenarei. în șe
dințele de azi și mîine vom lua 
în discuție rapoartele unor co
mitete. Cu începere de luni 20 
noiembrie vom trece la discu
tarea unuia dintre punctele re
partizate direct Plenarei, și a- 
nume punctul intitulat „Resta
bilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la O.N.U.". Se 
înțelege că punctul „Situația 
din Orientul Mijlociu" își păs
trează în continuare prioritatea, 
puțind 
cutie.

„Aș i 
acest 
tuturor 
a-și aduce întreaga loc contri
buție la examinarea în spirit 
constructiv a problemelor care 
stau în fața acestei sesiuni a 
Adunării Generale".

fi oricînd luat în dis-
dori să mă folosesc de 
prilej pentru a adresa 

■ delegațiilor apelul de

Președintele Adunării Gene
rale a O.N.U., Corneliu Mănes- 
cu, — a primit vineri în cabi
netul său de la Secretariatul 
Națiunilor Unite pe John Ma- 
lecela, reprezentant permanent 
al Tanzaniei.

In Consiliul de Securitate
Pe masa Consiliului de Secu 

ritate se află, începînd de joi 
după-amiază, un nou proiect 
de rezoluție în problema 
Orientului Apropiat, depus de 
către delegația britanică.

Noul proiect cere secretarului 
general al O.N.U. să desemneze 
un reprezentant special însărci
nat să stabilească contacte cu 
statele în cauză în vederea unei 
reglementări pașnice care să se 
bazeze pe următoarele două 
principii: pe de o parte, retra
gerea trupelor izraeliene de pe 
teritoriile ocupate în urma recen
tului conflict; iar pe de altă 
parte, încetarea stării de belige
rantă, recunoașterea și respecta
rea suveranității, integrității teri
toriale și independenței politice 
a tuturor statelor din regiune, 
precum și a dreptului lor de a 
trăi în pace în cadrul unor fron
tiere sigure și recunoscute. 
Proiectul mai prevede garanta
rea libertății de navigație, solu
ționarea justă a problemei refu- 
giaților și stabilirea unor zone 
demilitarizate.

în cadrul aceleiași ședințe au 
mai luat cuvîntul reprezentanții 
R.A.U. și Izraelului, care, fără a 
declara că acceptă sau resping 
vreunul din proiectele prezenta-

te, inclusiv cel britanic, au re
afirmat pozițiile lor cunoscute, 
precizînd că nu pot accepta decît 
o soluție care va fi în concordanță 
cu acestea.

hot
Vizita delegației parlamentare Noi atacuri

române in Iran
In călătoria pe care o între

prinde în sudul Iranului, delega
ția 'parlamentară română condu
să ae Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, este 
însoțită de senatorul T. Ziae, 
fost ministru, și dr. M. Namdar, 
director adjunct al protocolului 
Ministerului Afacerilor Externe, 
precum și de ambasadorul Ro
mâniei, Pavel Silard.

Președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, Wal
ter Ulbricht, a primit vineri 
pe participanții unei consfă
tuiri a Comandamentului Su
prem al Forțelor Armate U- 
nite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, 
care a avut loc la Berlin. Din 
România a participat general 
lt. Stelian Țurcă și general lt. 
O. Orban.

Primul popas al vizitei a fost 
Abadan, orașul petroliștilor ira
nieni. La aeroport, delegația ro
mână a fost întîmpinată de L. 
Ramazan, director general al 
companiei iraniene de rafinare a 
petrolului, M. Puzeshi, directorul 
companiei de exploatare și pro
ducție petrolieră, .Al Nezam Za- 
hedi, guvernatorul orașului Aba
dan. După ceremonia primirii, 
oaspeții români, împreună cu 
gazdele, s-au îndreptat spre re
ședința directorului general al 
Companiei de rafinare a petro
lului, unde au avut loc discuții 
amicale. In continuare, delegația 
română a vizitat rafinăria din 
Abadan construită în 1913 și ex
tinsă ulterior. Rafinăria are o 
suprafață de 13 km pătrați, iar 
capacitatea sa de prelucrare de 
aproximația 25 milioane tone a- 
nual o situează printre cele mai 
mari din lume. Delegația s-a în
dreptat apoi spre cartierele de lo
cuințe și edificii social-culturale.

Guvernul R. P. D. Coreene declară
nulă rezoluția in „problema

coreeană"
declarat primul 

yemenit, Mohsen 
la sfîrșitul unei 

a guvernului, re- 
agenția Reuter.

ale patrioților
sud-vietnamezi

în tot cursul zilei de vineri 
trupele americane, susținute 
de artilerie și de avioane 
,,B-52“, au dat lupte grele pen
tru ocuparea cotei 1383, care 
domină baza americană și 
pista de decolare de la Dak To. 
După cum se știe, de pe aceas
tă înălțime, patrioții sud-viet
namezi au lansat zilele trecute 
un puternic atac care a făcut 
pista inutilizabilă și s-a soldat 
cu mari pierderi în oameni și 
muniții de partea americană. 
.Zeci de ore, agresorii ameri
cani au trăit într-un infern de 
foc și fum cauzat de exploziile

bombelor și depozitelor de 
muniții, aflate sub tirul pa- 
trioților. Corespondentul agen
ției U.P.I., Alvin B. Webb, a- 
flat la fate locului, a caracte
rizat bătălia pentru ocuparea 
cotei 1383, drept cea mai crun
tă din ultimele două săptă- 
mîni de cînd durează ofensiva 
unităților Frontului Național 
de Eliberare în zona Dak To, 
din regiunea platourilor înal
te. Pentru a pune stăpînire pe 
cota de pe care patrioții le-au 
cauzat atîtea pierderi, agreso
rii americani au folosit 
bombe cu napalm.

Ajunși pe înălțime, ei 
găsit, însă, terenul pustiu
trucît patrioții s-au repliat din 
vreme.

Continuîndu-și ofensiva a- 
supra pozițiilor americane șl 
sud-vietnameze, forțe ale 
Frontului Național de Elibera
re din Vietnamul de sud au 
lansat vineri două atacuri cu 
mortiere asupra localității Loc 
Long, din Delta Mekong.

au 
în-

Westmoreland
cere noi
trupe...

Armistițiul dintre sindicate șl guvern pe oare Wilaon l-a 
smuls cu greutate Ia ultimul Congres al Trade-Unlon-urilor 
se vădește a fl fragil și precar. Ultimele săpt&mlnl au mar
cat o evidentă creștere a nemulțumirii sindicatelor britanleo 
față de politica economică a guvernului.

Grevele docherilor din Londra și Liverpool au fost sem
nalate ca un indiciu al opoziției crescinde muncitorești Îm
potriva actualei politici a prețurilor șl salariilor șl In legă
tură cu sporirea îngrijorătoare a șomajului.

Un simptom în acest sens, considerat In presa londoneză 
ca semnificativ, il constituie și rezultatele alegerilor pentru 
conducerea lui Amalgamated Ingeneerlng Union (sindicatul 
metalurgiștilor). In fruntea acestui sindicat (numărind peste 
un milion de membri), al doilea ca mărime șl influență 
după cel al muncitorilor din transporturi, a fost ales un re
prezentant al aripii de stingă laburiste, Hugh Scanlon, cu
noscut pentru criticile sale vehemente împotriva programu
lui guvernamental de „austeritate". Rivalul său, John Boyd, 
membru al comitetului executiv al partidului laburist și 
unul din principalii susținători ai politicii economice a lui 
Wilson Ia recentul Congres al Iul Labour Party, a primit un 
număr foarte mic de voturi. Alegerea lui Scanlon reprezintă 
in fond, o luare de poziție împotriva susținerii de către ve- 
chea conducere a sindicatului a politicii prețurilor și sala
riilor promovată de echipa Wilson. Această politică a obți
nut mandat de aprobare doar cu o mică majoritate la uiți- < 
mul Congres al Trade Union-urilor. Fostul conducător al sin- . 
dlcatulul metalurgiștilor, lordul Caron, prieten șl colabora
tor apropiat al premierului britanlo, a Influențat sensibil, 
cu cele un milion de voturi reprezentate, adoptarea moțiunii 
de acceptare a politicii economice guvernamentale. Situarea , 
noii conduceri a iul Amalgamated Ingeneerlng Union pe po
zițiile luptei deschise împotriva „stringeril unilaterale a cu
relei" de către păturile muncitorești poate. In perspectivă, 
să repună in cauză raporturile dintre sindicate șl guvern. 
Faptul e caracterizat de REUTER ca „a doua mare breșă In 
frontul intern laburist". Practic, actualmente, cele mal pu
ternice sindicate britanice (al muncitorilor din transporturi 
și al celor din metalurgie) exprimă o dezavuare deschisă a 
politicii de înghețare a salariilor șl tolerare a șomajului. 
Scanlon, ca și conducătorul sindicatului transporturilor, 
Frank Cousins, se pronunță foarte tăios pentru abandonarea 
a ceea ce laburiștii de stingă numesc „povara inechitabilă 
aruncată pe umerii muncitorimii" și cer reducerea drastică 
a cheltuielilor militare pentru echilibrarea bugetului.

La toate acestea trebuie adăugat climatul de adevărată 
revoltă creat în sinul unui alt sindicat influent — al mine
rilor — de politic?, guvernamentală în domeniul energiei 
care amenință să aduc un val masi • de concedieri. Liderii 
acestui sindicat au mt.s pină la a a' rtlza „că vor retrage 
sprijinul acordat partidului laburist și vor încerca să creeze 
un partid nou".

Urmările în perspectivă mai Îndepărtată ale noilor curente 
din mișcarea sindicală britanică — sprijinul principal, tra
dițional, al partidului laburist, nu pot fi evaluate deocamdată. 
De pe acum insă, deplasările spre stingă din Trade Unlon- 
url acționează ca un factor care amplifică, ceea ce presa 
engleză denumește curent „rebeliunea stingi! laburiste". Ne
mulțumirea accentuată a sindicatelor împreună cu eșecurile 
electorale laburiste din ultima perioadă au dus la amplifica
rea criticilor anti-guvernamentale chiar în rîndul elemente
lor de centru din Labour Party. O manifestare concludentă 
în acest sens a constituit-o o moțiune a 70 de membri ai Ca
merei Comunelor, criticind vehement politica de „menținere , 
a unei rezerve permanente de șomeri". Celor 40 de deputațl 
reprezentînd „aripa stingă" laburistă 11 s-au alăturat 30 de 
reprezentanți ai „centrului" laburist.

Cert, dificultățile echipei Wilson in propriul său partid nu 
au șanse de atenuare. Dimpotrivă.

Ministrul afacerilor Externe al 
R. P. D. Coreene a dat publi
cității o declarație în care se 
pronunță împotriva rezoluției' în 
așa-numita „problemă coreeană" 
adoptată de cea de-a 22-a sesi
une a Adunării Generale a 
O.N.U. Guvernul R. P. D. Core
ene declară nulă această rezolu
ție, considerînd că adoptarea ei 
este rezultatul presiunilor exerci
tate de Statele Unite în scopul 
„justificării" menținerii Coreei de 
sud sub ocupația lor.

Guvernul R. P. D. Coreene a 
exprimat mulțumiri țărilor socia
liste și statelor independente din

Asia și Africa, care s-au pronun
țat împotriva politicii de agresi
une a S.U.A.față de Coreea, spri
jinind lupta poporului 
pentru independență și 
carea pașnică a țării.

coreean
reunifi-

externe,Ministrul afacerilor _____ ,
Pak Sen Cer, a adresat o scrisoare 
președintelui actualei sesiuni a 
Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite, Corneliu Mă- 
nescu și secretarului general al 
O.N.U., U Thant, în care a cerut 
ca această declarație să fie difu
zată ca document oficial al 
O.N.U.

„Toate acordurile înche
iate între Yemen și R.A.U. 
rămîn în continuare vala
bile", a 
ministru 
El Aini, 
reuniuni 
latează
Premierul nu a comunicat 
amănunte, dar după cum se 
știe, aceste acorduri includ, 
între altele, o convenție de 
apărare și un acord potrivit 
căruia R.A.U. va continua 
să plătească salariile arma
tei yemenite pînă la sfîrși
tul lunii iunie 1968.

Primul ministru al Ye
menului a efectuat o vizită 
de trei zile la Cairo, unde 
a avut convorbiri cu oficia
litățile R.A.U. despre rela
țiile celor două țări, după 
înlăturarea regimului lui 
Sallal.

La Washington continuă con
sultările dintre președintele John
son și generalul Westmoreland, 
comandantul suprem al forțelor 
americane din Vietnamul de sud. 
Deși nu s-au făcut precizări asu
pra conținutului acestor consul
tări, cercurile informate afirmă 
că generalul Westmoreland insis
tă ca data limită pentru trimite
rea unor efective suplimentare 
de 55 000 de oameni pe frontul 
din Vietnam, prevăzută pentru 
1 iulie 1968, să fie mai apro
piată. Efectivele militare ameri
cane din Vietnamul de sud, ci
frate în prezent, potrivit datelor 
Pentagonului, la 470 000 de oa
meni, urmează astfel să fie spo
rite pînă la 525 000 de oameni.
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In timpul campaniilor elec
torale și al „alegerilor" pro
priu zise din Filipine, candi- 
dații ocolesc mijloacele obiș
nuite de concurență electo
rală, folosind în schimb altele 
mult mai sigure : lichidarea 
fizică a contracandidat Hor. In 
cursul campaniei care a pre
cedat alegerile de marți (pen
tru desemnarea primarilor lo
cali, guvernatorilor provin
ciali și a 8 senatori), destui 
candidați purtau sub cămă
șile largi filipineze, pistoale 
de calibrul 45, sau erau es
cortați de „gorile" înarmate 
cu pistoale automate. Aceste 
măsuri de precauție nu erau 
lipsite de sens, dar, după cum 
s-a dovedit, nici întotdeauna 
eficiente. Vn bilanț al campa
niei electorale este conclu
dent : 96 morți și 92 răniți.

Pentru a vedea, însă, mai 
bine cit de asemănătoare cu 
răfuielile dintre gangsteri este 
viața politică filipineză iată 
cîteva fapte din cursul acestui 
sîngeros „război electoral" 
care a durat trei luni.

Un candidat liberal pentru 
consiliul municipal al unui 
oraș din nordul insulei Luzon 
a fost împușcat mortal într-o 
ambuscadă. La Batangas, la 
90 km de Manila — fratele 
și paznicul personal ai unui 
candidat liberal pentru pri
mărie au fost uciși în cursul 
unui schimb de focuri cu 
garda personală a primarului 
în funcțiune, aparținînd par
tidului naționalist (partid de 
guvernămînt al țării).

In Manila, un asasin a ucis 
pe candidatul la postul de 
guvernator al provinciei în
conjurătoare. Intr-un club de 
noapte din Manila, un om 
înarmat a rănit grav pe pre
ședintele Camerei reprezen
tanților din Filipine.

A poseda arme și gardă 
personală este în Filipine o 
chestiune de prestigiu și pu
tere, și oricine este „cineva" 
dacă poartă o armă. Mai mult, 
Manila este unul din puține
le orașe din lume, unde, la 
intrarea în instituții și res
taurante sint afișate avertis
mente care cer 
verifice armele 
te de a intra.

w scwt

ASOCIAȚIA de prietenie Ja- 
ponia-România a organizat joi 
seara o festivitate cu prilejul 
împlinirii a cinci ani de la în
ființarea cursului de limba ro
mână. care se desfășoară sub 
auspiciile asociației.

POTRIVIT unui comunicat o- 
ficial difuzat Ia Lagos, David 
Ejoor. fostul guvernator militar 
al provinciei de centru-vest. a 
Nigeriei, a fost numit șef al sec
ției de pregătire șl planificare 
a statului major general al for
țelor armate nigeriene.

POSTUL de radio „Vocea 
Biafrei" anunță că marina bia- 
freză a capturat 11 soldați a- 
parținind trupelor guvernului 
central nigerian, care încercau 
să se infiltreze in orașul Oprik- 
wa, aflat sub controlul trupelor 
biafreze. In aceeași emisiune, 
postul de radio a adresat un nou 
apel către țările africane, cerin- 
du-le să recunoască statul sece
sionist, cunoscut sub numele 
de Biafra.

clienților să-și 
de joc înain-

C. BADEA

Semnarea proto 
colului privind co 
laborarea cultura

lă româno—
cehoslovacă

La Fraga s-a semnat proto
colul adițional la planul pen
tru aplicarea acordului de co
laborare culturală între Repu
blica Socialistă România șl 
Republica Socialistă Ceho
slovacă pe anii 1967-1968. 
Protocolul adițional prevede 
suplimentarea planului inițial 
cu legături directe între insti
tute de învățămînt superior, 
schimburi de informații artis
tice, expoziții de artă plastică, 
vizite reciproce ale unor oa
meni de artă.

DUPĂ cum anunță postul 
de radio Kinshasa, purtăto
rul de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al Con- 
goului a declarat că „nu 
poate fl vorba de evacuarea 
mercenarilor străini din 
Ruanda atît timp cit guver
nului statului Congo (Kins
hasa) nu îl vor fi plătite des
păgubiri pentru pagubele 
provocate economiei țării de 
către acești aventurieri".

MINISTRUL de externe al Ja
poniei, Takeo Mikl, a sosit joi la 
Ottawa venind de la New York. 
El va avea astăzi convorbiri cu 
ministrul de externe al Canadei, 
Pani Martin, și cu ministrul co-

merțulnl, Robert Winters. Prin
tre problemele care vor fi discu
tate sint: situația din Vietnam 
șl din Orientul Apropiat.

MADELEINE HARTOG BEL, 
o tînără peruviană, in virstă de 
21 de ani, a repurtat la Londra 
victoria, pare-se în mod sur
prinzător, devenind Miss Monde 
1967. Ziariștii prezenți la fața 
locului remarcau că la această 
ediție, juriul n-a mal fost im
presionat 
nordului 
frumusețe 
in ediția 
competiții __ 
descendentă dlntr-o 
pe malurile Senei.

de idealul estetio *1 
Europei, preferind o 
exotică, reprezentată 
londoneză 
de mica

a acestei 
peruviană, 
familie de

Intr-o cuvlntare rostită cu prilejul inaugurării „Centrului pen
tru promovarea înțelegerii intre Marea Britanic și țările din Eu
ropa de răsărit", ministrul de externe al Marii Britanii, George 
Brown a spus că după părerea sa, crearea acestui centru este o 
consecință logică a dezvoltării relațiilor cu țările socialiste. El a 
arătat că evoluția comerțului reciproc în ultimii zece ani, schim
burile de vizite, de experțl, delegații, oameni de cultură, artiști 
— amintind aici și turneul ansamblului românesc „Ciocirlia" — 
constituie un exemplu al dezvoltării acestor relații.

IN CAPITALA statala! Panama an fost Infirmate știrile prove
nind din Berlinul occidental In legătură cu arestarea Ini Heinrich 
Miller, fostul șef al Gestapoului. Autoritățile din Panama au 
stabilit că persoana arestată în urma demersurilor organelor ju
diciare vest-berlineze, Francis Willard Keith, nn pare a fl Hein
rich Miiller. Directorul Centrului de documentare al victimelor 
evreiești ale regimulnl nazist, Simon Wiesenthal, care deține 
informații că Miiller se află tn viață, dar care și-a exprimat În
doielile In ce privește exactitatea informațiilor provenite din 
Panama, a declarat că va continua cercetările pentru găsirea 
fostnlui șef al Gestapoului.
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ANGLIA. Demonstrație revendicativă la Londra
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GRECIA. In timpul procesului de Ia Atena

După incidentele
din Cipru

Oficialitățile O.N.U. din Nico
sia au anunțat joi că ciocnirile 
care au avut loc în localitatea 
turcă Kophinou din Cipru și co
muna cu populație mixtă Ayios 
Theodoros s-au soldat cu moartea 
unui număr de cel puțin 23 de 
turci ciprioți.

Ziarul proguvemamental „A- 
gon", care apare în capitala Ci
prului, scrie că operațiunea gărzii 
naționale și a poliției în localită
țile Ayios Theodoros și Kaphi- 
nou s-a terminat printr-un eșec. 
Ziarul adaugă că membrii gu
vernului, reunit sub președinția 
lui Makarios, și-au exprimat de
zacordul lor total cu această o- 
perațiune.

• •

Regis Debray condamnat 
la 30 de ani de închisoare

In urma unui proces deschis 
la 26 septembrie și după mai 
mult de 20 de ședințe ale 
Consiliului de război, publi
cistul francez și profesor de 
filozofie, Regis Debray a fost 
condamnat la 30 de ani închi
soare, pe motiv că ar fi cola
borat cu detașamentele de 
partizani din Bolivia. La ace
lași termen a fost condamnat 
și un alt acuzat de origine ar- 
gentiniană, Ciro Bustos. Cei
lalți patru inculpați au fost 
achitați.

Sentința nu va deveni însă 
executorie decît după aproba
rea Tribunalului Suprem al 
justiției militare de la La Paz, 
ceea ce va necesita cîteva săp- 
tămîni, sau poate cîteva luni.

Prevăzut inițial pentru zi
lele imediat următoare ares-

tării lui Debray și a altor doi 
ziariști — unul argentinian, 
celălalt englez — procesul nu 
s-a deschis ..decît după patru 
luni.

In cadrul procesului au fost 
audiați peste 40 de martori, 
printre care soldați, care au 
fost răniți în timpul ciocniri
lor dintre partizani și trupele 
guvernamentale. Dar nici unul 
dintre aceștia nu a confirmat 
acuzațiile potrivit cărora De
bray ar fi luat parte la aceste 
lupte. Acest fapt este confir
mat, de altfel, și de Paul Sar- 
jtre într-o scrisoare adresată 
autorităților boliviene, în care 
arată că Debray se afla in 
Bolivia pentru a strînge ma
teriale destinate unui reportaj 
cerut chiar de Sartre.

Theodorakis a fost împiedicat

să participe la dezbateri

Dezvăluirile acuzaților în»

procesul de la Atena
La tribunalul militar din Atena a continuat in cursul zilelor 

de joi și vineri procesul celor 31 de persoane acuzate de acti
vitate antiguvernamentală și de participare la unele acțiuni ale 
organizației de rezistență din Grecia „Frontul patriotic". Acuzații 
care au luat cuvîntul, între care Constantin Filinis, Ioannis Le- 
loudas, Anna Papanicola, au declarat că în timpul detențiunii 
au fost grav molestați. Constantin Filinis a subliniat că toate 
depozițiile făcute de deținuți la siguranță au fost smulse sub pre
siune. „Mi-au fost rupți doi dinți, ochelarii mi-au fost sparți. Am 
fost bătut crunt", a spus Filinis. Referindu-se la compozitorul Mi- 
kis Theodorakis, Filinis, dezmințind insinuările autorităților cu pri
vire la depozițiile acestuia, a declarat că acesta a fost împiedicat 
să participe la proces. „La închisoarea Averoff el a declarat greva 
foamei, dar nu este bolnav". Filinis a afirmat că obiectivul „Fron
tului patriotic" n-a fost- răsturnarea regimului actual prin forță, și 
că, contrar depozițiilor martorilor acuzării, Partidul Comunist 
din Grecia nu a dat cuvînt de ordine în acest sens. „Acest partid, al 
cărui membru sînt, a spus el, dorește ca actualul regim să fie în
lăturat prin voința poporului, adică pe calea alegerilor". El â 
relevat că împotriva actualului guvern se află majoritatea po
porului grec, dreapta, centru și stingă.

Okinawei din nou aminată
în comentariile consacrate re

zultatelor vizitei la Washington 
a primului ministru al Japoniei, 
Eisaku Sato, ziarele din capitala 
americană califică retrocedarea 
insulelor Bonin drept o concesie 
minoră, mai mult un gest simbo
lic. „Cînd Statele Unite vor reda 
Japoniei micile insule Bonin — 
scrie „Washington Star"
ceasta va avea valoarea unui gest 
simbolic". Pe de altă parte, co
mentatorii menționează că în po
fida insistențelor sale, Sato nu 
a putut obține retrocedarea Oki-

a-

nawei, insulă pusă sub control a- 
merican după cel de-al doilea 
război mondial și transformată 
într-una din cele mai mari baze 
militare din Pacific. „Bazele mi
litare americane din Okinawa, se 
arată în „Washington Post", vor 
rămîne și de acum înainte sub 
controlul exclusiv al americani
lor". La rîndul său „Washington 
Evening Post" scrie că „orice re
zolvare reală a problemei re
trocedării insulei Okinawa a fost 
amînată pentru un viitor nede
terminat".
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