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Ce împiedică îndeplinirea parame
trilor proiectafi?

ECUAȚIA DISTRACȚIEI 
CURIER CETĂȚENESC

■ ACTUALITATEA 
PENTRU TINERET

• MUZEUL SPORTURILOR.
• NAVE ZBURĂTOARE.
• DE VORBA CU ANTONELLA LUALDI.
• VARIETĂȚI PE GLOB.——

Proletari din toate țările, uniți-vă ! g
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Spor la muncă băieți! Vi
rează în acest ceas dinții al 
dimineții radiatul dispecer 
Donea Leonida, muncitorilor 
tractoriști de la sectorul VII 
din cadrul unității de exploa
tarea stufului Sulina.

Foto: O. PLEC AN
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RENASC
PĂ MIN T U RI
ÎNMBĂRĂGAN

Am primit la redacție o scrisoare. Lucru o- 
bișnuit la un ziar — poate spune oricine. Și, in
tr-adevăr, ca multe, ca foarte multe dintre scriso
rile înregistrate Ia secția noastră „corespondenți", 
și aceasta cuprindea elemente importante din pla
nurile și faptele unor oameni, sau mai bine spus.

Cu puțin timp tn urmă 
au fost definitivate 
proiectele sistemelor de 

irigație din sudul Bărăganu
lui (Pietroiu, Ștefan cel Mare 
Călărași, Gălățui și Jegălia) 
ce însumează 157 000 hectare. 
Ca urmare .terenurile fertile 
(dar cu posibilități de a de
veni mai roditoare datorită 
irigării a 12 întreprinderi 
agricole de stat și a 48 coo
perative agricole au fost 
transformate de zilele tre
cute, în mari șantiere. Cinci-

a unor colective. Reproducem cîteva fragmente 
din scrisoarea semnată de tovarășul EUGEN O- 
PREA — șeful comisiei „Tineret sătesc" din ca
drul Comitetului regional București al U.T.C. — 
însoțite de scurte comentarii.

zeci de milioane de metri 
cubi de pămînt vor fi mișcați 
din loc, tăindu-se canale prin 
care aproape două sute cin
cizeci milioane metri cubi 
de apă vor fi dirijați anual 
spre rădăcina plantelor. De 
pe suprafețele cuprinse în 
sistem se estimează că unită
țile agricole vor obține pro
ducții medii la hectar de 
peste 4 000 kg grîu, 7 000 kg 
porumb boabe, 3 000 kg floa- 
rea-soarelui și 45 000 kg sfe
clă de zahăr.

Pentru sistemul Jegălia a 
fost deschisă finanțarea și 
au început lucrările de ame
najare a canalelor. Un șan
tier pe aproape 20000 hec
tare. Dezbătînd în adunările 
generale termenele de dare 
în folosință a sistemului, ță
ranii . cooperatori au hotărit 
ca acestea să fie scurtate 
cu un an. Sarcina ce și-au

Ing. GH. FECIORU
(Continuare in pag. a IlI-a)

DIN ACTIVITATEA 
PORTUARĂ

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru). — între 
unitățile economice din re
giunea Galați, care și-au 
realizat sarcinile de pro
ducție înainte de termen se 
numără și Direcția naviga
ției fluviale NAVROM Ga
lați.

Măsurile luate în direcția 
organizării științifice a pro
ducției și a muncii au per
mis chiar în condițiile unei 
activități portuare intense 
să se manipuleze peste pre
vederi 29 060 tone mărfuri.

Tovarășul inginer U- 
lian Simionescu, directorul 
D.N.F. NAVROM Galați 
referindu-se la aceste re
zultate ne relata : „Este 
desigur un succes faptul că 
ne-am realizat sarcinile de 
producție cu un avans de 
mai mult de o lună. El se 
datorește creșterii răspun
derii fiecărui salariat, ele
ment de mare importanță în 
condițiile unității noastre. 
Mă refer la aceea că locu
rile de muncă sint disper
sate pe distanțe apreciabile. 
Nu-i mai puțin adevărat că 
în egală măsură contează și 
dotarea flotei noastre cu 
vase comerciale fluviale de 
mărfuri și călători. S-au ex
tins considerabil și moder
nizat spațiile de depozitare, 
a crescut numărul utilaje
lor și instalațiilor de trans
port".

SUGERĂM

FANTEZIE PEN

TRU TOT ANUL
Ultimele 31 de zile ale anului 

— LUNA CADOURILOR — au 
intrat în tradiție printr-un cli
mat comercial specific, caracte
rizat printr-o atmosferă eferves
centă care invită în magazine 
pe toată lumea.

Să o anticipăm :
Zăpadă, ghirlande de becuri, 

crengi de brad — decor gene
ral, tradițional. Dincolo de el ? 
Mantouri din imitație de blană, 
modele de rochii din stofă de 
import, pentru ocazii, noi genți, 
pantofi, costume de haine etc. 
etc. etc. Colecția magazinelor 
Eva, Adam, Romarta Lux, Vic
toria, București pare a fi com
pletă chiar și pentru o „Decadă 
a eleganței" (5—15 decembrie) 
si o „Paradă a eleganței". Mo
dele sînt prezentate zilnic pe 
manechine vii la Eva, Adam, 
Victoria și sînt reluate printr-o 
stație specială de ecranele tele
vizoarelor instalate în vitrine 
și în incinta magazinelor.

Mici magazine vor „păși" pe 
străzi. Ce nu se poate face într-o 
lună a fanteziei ? Ele se numesc 
rulote și remorcate vor fi tran
sportate în locuri care reclamă 
îmbogățirea rețelei comerciale. 
Și de ce nu „Moș Gerilă" care 
să sune la ușa apartamentului ? 
Transportul cadourilor la domi
ciliu este o altă nouă inițiativă 
a marilor magazine. Doi uriași 
oameni de zăpadă vor invita 
micii cumpărători în magazinul 
lor, transformat într-un „Tîrg 
al jucăriilor".

Se pregătesc și mii de cadouri 
ambalate gata. Oare e firesc ca 
darurile să fie alcătuite pe ban
dă rulandă, la inspirația mai 
mult sau mai puțin comerciantă 
a unor vînzători ? Mai normală 
mi se pare a fi înființarea în ma
rile magazine a unor secții de 
ambalaj artistic. Și pentru că e 
vorba de cadouri n-ar strica de
loc ca în pachet să fie strecura
tă discret o felicitare delicată 
din partea magazinului sau a 
firmei respective. Ar fi un gest 
prin care reclama ar intra în 
domeniul subtilității și al gin
gășiei. Care va fi primul maga
zin unde nepriceputul, nehotă- 
rîtul, vor găsi un sfetnic al 
gusturilor bune ?

O lună a cadourilor, o lună a 
fanteziei. Optimismul organiza
torilor e contagios. Risipa de 
imaginație salutară. Dar de ce 
numai 30 de zile dintr-un an să 
aibă acest apanaj ?

VIORICA DIACONESCU

„Da, știu, v-ați imaginat că 
am rămas la moda de acum 
patru ani, cînd am venit aici. 
Sau poate vă închipuiți că 
trebuie să fiu neapărat cu 
pantofi scîlciați de mersul pe 
drum de țară, neapărat pră
fuită, neapărat cu batic pe 
cap, în sfîrșit, îmbrăcată co
rect, dar atît. Dezinteresată 
poate de mine. Nu, ați greșit. 
V-am dezamăgit. M-ați crezut 
fugită, în exil. Nu, nu mă 
contraziceți, îmi cunosc co
legii, i-am contrariat prin ho- 
tărîrea mea și știu ce v-au 
putut spune. Hotărîrea mea 
este cam singulară și poate 
apărea așa cum au văzut-o ei. 
Bravadă. Cînd unul dintre 
colegi se ridica în vreo adu
nare și pleda „să ne prezen
tăm la locul de muncă unde 
vom fi trimiși" era taxat de
grabă ca demagog. Sigur că 
au fost și sînt și demagogi 
care au vorbit în adunări și 
s-au așezat apoi în locuri cît 
mai comode. Dacă eu am 
plecat fără să fi vorbit 

vreo adunare despre

importanța mersului la o 
catedră sătească, cînd puteam 
să rămîn în București, chiar 
la catedră, la facultate, sau 
într-un institut de cercetări 
— imediat am primit replica 
„vrea să epateze, să apară in
teresantă cu orice chip". Știu,

fesor. îmi scriu și acum, iro
nici, și fetele, și băieții. Mă 
întreabă dacă nu s-a remarcat 
încă exemplul meu de tînără 
care a plecat pentru apostolat, 
dacă n-am fost — datorită 
devotamentului, dăruirii pen
tru școala sătească — promo-

în cele mai bune intenții ale 
lui, de ce nu este crezut de 
unii dintre colegii de genera
ție că poate fi sincer în ceea 
ce face. Acasă am fost o răs
fățată, învățam bine și-mi 
ieșeau toate lucrurile bine cu 
ușurință, nu trebuia să-mi

n-aveam cum este cînd întîl- 
nești greul. Ceea ce fac acum, 
aici, este un act de voință. 
Folositor mie, dar — nu mă 
acuzați de lipsă de modestie 
—■ folositor și școlii. Mă 
suspectați și dv. Da, înțeleg, 
dumneavoastră știți, tot de la

cunosc, fiecare cuvînt pe care 
vi l-au spus colegii, mi le-au 
spus și mie. „Ioana vrea glo
rie. Vrea o glorie neobișnuită". 
O glorie obișnuită pu
team — spun ei — s-o do- 
bîndesc ușor, la institut, unde 
eram de acum cunoscută și 
lucram direct alături de pro-

vată, adusă la oraș cu tam
tam. îmi spun că am plecat 
aici ca „să fiu readusă", „să 
fiu rugată" să mă reîntorc, 
eventual să se scrie despre 
mine în presă ca despre un 
caz 
ism.
omul este uneori suspectat

deosebit, de ero- 
Nu știu de ce

încordez voința. Poate că, 
începînd să profesez acolo 
unde toți credeau că o să 
ajung eram mai în elementul 
meu. Mi-ar fi venit ușor, dar 
dacă, odată, întîlneam greul ? 
Sînt convinsă că aș fi dat 
înapoi, aș fi renunțat. Habar

colegi, — le scriu scrisori 
disperate, cîntîndu-le în 
strună, ca să le fac plăcere, 
și ei mă cred — că m-a adus 
aici o dramă sentimentală, că 
am fugit de un om. Exact 
este, așa : n-am fugit, am 
vrut să-l iau cu mine. A rîs, 
nu mi-a dat crezare, aștepta

NOU DORINII) DE APLICARE A PLASMEI
Utilizată în mod curent în diferite insta

lații de tăiere și sudare a metalelor, de 
metalizare, în iluminatul public etc., plas
ma — câștigă noi domenii de aplicare in
dustrială. Unul dintre acestea, care se im
pune tot mai mult atenției specialiștilor, 
este transformarea directă a energiei ter
mice în electricitate, prin intermediul pla
smei. Cercetările ce se fac în această di
recție la Institutul de fizică al Academiei

vizează, printre altele, aplicațiile generato
rilor magnetohidrodinamici, sistem în curs 
de experimentare în mai multe țări și care 
prezintă avantajul unui randament de trans
formare a energiei de 50—55 la sută — 
față de 36—38 la sută în cazul centralelor 
electrice clasice. In plus, centralele magne- 
tohidrodinamice pot folosi o gamă variată 
de combustibili.

CITIȚI ÎN PAG.
RUBRICA NOASTRĂ
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SOSIREA TOVARĂȘULUI
LUIS CORVALAN
secretar general ai C. C. al P.C. din Chile

La invitația tovarășului Nico- 
lae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., marți seara a 
sosit în Capitală tovarășul Luis 
Corvalan, secretar general al C.C. 
al P. C. din Chile, împreună cu 
soția, care va face o vizită în Re
publica Socialistă România.

La aeroportul Băneasa, oaspe
tele a fost întîmpinat de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass, Ion Stoian și Vasile 
Vlad, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

CREAȚIA ȘTIINȚIFICA ȘI TÎNĂRA 
GENERAȚIE DE CERCETĂTORI 

„DEEICIEl/U
DE IINEREIE 
ESEE EVIEABIL

Marcian
director adjunct științific

„O constatare care trebuie 
să ne dea de gîndit: tînărul 
institut geologic a „îmbătrî- 
nit“. O relevă în chip preg
nant o situație compa
rativă. Dacă la sfîrșitul 
anului 1960 — data 
înființării sale — numărul 
cercetătorilor stagiari însuma 
20 la sută din totalul persona
lului științific al Institutului, 
în prezent acest procentaj a 
scăzut sub 1 la sută. Conco
mitent, media vîrstei cercetă
torilor a crescut de la 35 de 
ani, la 38.

Nu tinerii cercetători — 
după cum se vede — au în
tregit rîndurile noastre, ci ca
dre calificate care și-au do- 
bîndit experiența științifică în 
afara institutului. Faptul nu 
ne-a dezavantajat, dar dacă 
sistemul se permanentizează 
ajungem la un „deficit" de ti
nerețe, cu consecințe ce nu 
vor întîrzia să se arate.

Este vorba — înainte de 
toate —- despre faptul că este 
periclitată continuitatea în 
munca de cercetare. Aceasta 
presupune antrenarea tineri- 
rilor cercetători în colective 
de muncă a căror tradiție s-o 
poarte mai departe. Or, noile 
cadre sînt gata specializate, 
își au format propriul profil 
științific, sînt orientate într-o 
anumită direcție a cercetării.

O altă urmare — cu sca-

să îmi revin dintr-o glumă, 
și apoi, cînd a văzut că gluma 
mea e serioasă, s-a hotărît să 
vină și el cu mine, dar era 
atît de 
să-mi fi făcut o favoare, de 
ce el să fi venit cu 
spun eu acum. O vanitate — 
veți spune. Da, o vanitate pur 
feminină care învinge și în 
dragoste.

Au trecut patru ani, ne 
scriem. Știm unul despre 
altul. Știm totul. Ne așteptăm, 
nu știu ce așteptăm. Nu m-am 
hotărît să mă despart de 
școala mea. Poate și pentru 
că satul acesta este al buni
cilor. Tot o chestiune femi
nină. Un bărbat nu v-ar fi 

tratează 
Bunicii 

a rămas 
școlare, 
veche, 

confort, 
confort.

nenorocit... De ce

mine...

putut spune asta. El 
amintirile bărbătește. 
nu mai trăiesc, dar 
casa vacanțelor mele 
Nu locuiesc în ea, e 
foarte veche, n-are 
ori, vedeți, eu țin la
V-am surprins mirată cînd ați

LUCBEȚIA LUSTIG
(Continuare in pag. a IlI-a)

Bleahu
al Institutului geologic

dență Imediată de data aceas
ta — o reprezintă primejdia 
plafonării problemelor și a 
direcțiilor cercetării. Intr-ade- 
devăr, de pe acum constatăm 
că există „teritorii" geologice 
neacoperite datorită faptului 
că — pur și simplu — nu 
există specialiști formați în 
acest sens. în momentul de 
față, de pildă, nu avem în 
institut nici un cercetător care 
să se ocupe de studiul chiti- 
nozoarelor, deși valoarea aces
tor organisme fosile ca repere 
stratigrafice începe să se evi
dențieze tot mai mult. De 
altfel, nimeni în țară nu se 
ocupă de ele. Este aceasta nu 
numai o deficiență a sistemu
lui de învățămînt, dar și o 
urmare a lipsei cadrelor de 
cercetători stagiari tineri care 
să se ocupe prompt de studi
erea noilor domenii.

Proiectul de Directive al 
C.C. al P.C.R. cu privire la 
perfecționarea conducerii și 
planificării economiei națio
nale formulează o serie de 
noi măsuri pentru îmbună
tățirea organizării și îndrumă
rii cercetării științifice. Tra
ducerea lor în fapt va depin
de într-o măsură hotăritoare 
de creșterea tinerei generații 
de cercetători care — în ca
zul institutului nostru — va 
Însuma un procentaj de 50 Ia

(Continuare in pag. a IlI-a)

ELECTRIFICAREA
MAGISTRALEI
FEROVIARE 
CRAI OVA-RE SITA

Lucrările de electrificare a ma
gistralei feroviare Craiova — Ca
ransebeș — Cîlnic — Reșița ca
pătă noi contururi. In afară de 
stațiile de cale ferată și unele 
porțiuni în curbă, pe traseul Cra- 
iova-Filiași s-au încheiat lucrările 
de plantare a stîlpilor ce vor sus
ține cablurile necesare alimentă
rii cu energie a locomotivelor e- 
lectrice de 6 580 C.P. în sta
ția feroviară Cernele se execută 
blocul de comandă ce va dirija 
energia electrică în linia de con
tact. De asemenea, au început 
primele lucrări în vederea mon
tării postului de transformare de 
110/27 KV.

(Agerpres)

NOTE DE DRUM

„Ne-am intilnit la
Capri intr-o seară...“

Tangoul de demult — 
o îmbrățișare lascivă, vis 
deasupra Mediteranei, o 
ramură de portocal și 
stelele lăcrimînd. Ce 
vioară m-a mințit și a 
pus în simțurile mele 
frînturi de baluri netrăi
te ? Sînt la Napoli, cu 
prietenul meu Ion Băie- 
șu, azi-noapte, plătind 
două locuri într-un lea
găn de rafie, am privit 
golful $1 am ascultat cîn- 
tecele pescarilor, răsfă- 
țați de canțonete și prea 
puțin de noroc — Iar a- 
cum amestecați în văl
mășagul din piața gării, 
facem socoteli pe degete: 
pînă în port o jumătate 
de oră, pe urmă trei ore 
cu vaporul dus și întors 
și... doi vînzători ambu
lanți, din cele cîteva zeci 
de mii care vor să-ți vîn- 
dă neapărat ceva, ne ofe
ră inele pentru soții, 
pentru iubite, pentru o 
fată care-o cunoști în 
tren. Se jură că sînt din 
aur (bineînțeles că sînt 
din tablă sunătoare), cer 
douăsprezece mii de lire

de Fânuș Heagu
și Iasă la cinci sute. Nu 
vrem inele ? Atunci ne 
vor îndulci viața cu niște 
tranzistoare (Băieșu tra
ge ușor firul antenei și 
urmează un sîsîit și un 
pocnet scurt ca o explo
zie). N-a mers cu tran- 
zistoarele, bun, ne vor 
da, în cazul ăsta, țigări 
americane, la un preț de
rizoriu, sau ne vor con
duce la Moulin rouge (o 
copie corcită a celebru
lui local parizian) unde 
o spaniolă de 18 ani ne 
așteaptă în mod special. 
Nu, nu vrem nimic, mer
gem la Capri, pe unde 
ajungem în port ? Pe ni
căieri, dacă sînteți atît 
de deștept!, descurcați-vă 
singuri... uite, luat! acest 
ceas, marcă pe care-o a- 
precia și Benedetto Cro
ce, face douăzeci de mii... 
ah, domnule, dar aveți 
inima de piatră ca și So
fia Loren care e de lin
gă Napoll, dintr-un oră

șel de pe coastă, ea n-a 
mers la Capri decit după 
ce-a ajuns să încaseze 
șase sute de milioane de 
lire pentru un rol, citiți, 
vă rog, Regele și lustra
giul, veți afla acolo lu
cruri interesante, dar 
luați aceste vederi cu 
Sivori, Cane și Altafini. 
tripleta morții. A. țineți 
cu Inter ? Voi ăștia din 
Nord, căptușiți cu parale, 
cind ajungeți in străină
tate, cu toții vă lăudafi 
că sinteți din Napoli, 
dar țineți cu Inter. Unul 
de la vol a ajuns ban
cher mare... o știți, sau 
n-o știți ? N-o știm. Ei 
bine, a ajuns patron și 
vine, la 60 de ani, cu un 
Mercedes decapotabil, cu 
valet, cu frigider, să se 
prăjească la soare, aici, 
la noi, să se ducă la 
Santa Lucia (cintat de ei 
și tradus aproximativ de

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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C e î m piedică îndeplinirea

PARAMETRILOR PROIECTAȚI ?
Biografia oricărei investiții 

începe odată cu dimensiona
rea ei, fizică și valorică. Dar 
primele certitudini privind 
justificarea eforturilor făcute, 
atestatul de maturitate al lu
crărilor efectuate își progra
mează întîia filă concomitent 
cu examenele de admitere : 
atingerea indicatorilor tehni- 
co-economici proiectați.

Analizele efectuate, scot în 
evidență din păcate, că există 
încă multe cazuri în care in
dicatorii tehnico-economici 
proiectați nu s-au realizat în 
termenul prevăzut. Faptul că 
la sfîrșitul trimestrului II al 
acestui an, din totalul de 152 
capacități de producție Ia 
care termenele de realizare 
au expirat Ia numai 36 s-a ra
portat realizarea integrală a 
indicatorilor, celelalte reali- 
zînd numai unii din principa
lii indicatori sau chiar nici- 
unul, demonstrează insufi
cienta sau uneori lipsa totală 
de preocupare pentru rezol
varea acestei laturi funda
mentale a investițiilor.

Evident, realizarea para
metrilor trebuie asigurată

începînd din faza de întoc
mire a documentațiilor teh
nice și pînă la faza de exploa
tare curentă a capacităților. 
Se constată însă că ia elabo
rarea unor proiecte s-au pre
văzut procese tehnologice ne
corespunzătoare, s-au adoptat 
utilaje depășite din punct de 
vedere tehnic și ceea ce este 
și mai grav s-au achiziționat 
utilaje a căror necesitate nu 
era justificată.

Se poate astfel cita secția 
de radiatoare din fontă a U- 
zinei de radiatoare, echipa
ment metalic, obiecte și ar
mături sanitare București, 
care nu realizează indicatorii 
proiectați (producție 58 la 
sută, productivitate 32,5 la 
sută și prețul de cost depășit 
cu 65 la sută). Analizele efec
tuate de diferite comisii au 
stabilit că nici unul din acești 
trei indicatori nu se va putea 
realiza. De asemenea, instala
țiile de vitamina C și antipi- 
retice din cadrul Uzinei de 
medicamente București, cu 
toate modificările, completă
rile și remedierile făcute după 
punerea în funcțiune (31 de

cembrie 1963), prezintă ne- 
realizări mări față de indica
torii aprobați, datorită în 
principal proceselor de fabri
cație adoptate prin proiect 
care s-au dovedit necores
punzătoare. \

Nerespectarea termenelor 
de punere în funcțiune atrage 
după sine consecințe negati
ve, prin nerealizarea produc
ției, lipsind astfel economia 
națională de importante acu
mulări prevăzute a fi obținute 
pe seama capacităților res
pective. Astfel, numai pentru 
24 capacități din cadrul in
dustriei chimice întîrzierile 
în punerea în funcțiune, au 
păgubit economia de o pro
ducție în valoare de circa 3 
miliarde lei. Pe lîngă acestea, 
la investițiile care se realizea
ză cu instalații complexe din 
import, nerespectarea terme
nului de punere în funcțiune 
determină și pierderea terme
nelor de garanție stabilite prin 
contractele cu furnizorii ex
terni, respectiv imposibilitatea 
recuperării cheltuielilor afe
rente eventualelor defecțiuni 
de fabricație și montaj.

La nerealizarea indicatori
lor contribuie de asemenea 
și greșelile de execuție și 
montaj. Un exemplu — cen
trarea necorespunzătoare a 
mașinii nr. 1 de aglomerare 
de la Combinatul siderurgic 
Reșița.

Se constată în unele cazuri 
întreținerea și exploatarea ne
corespunzătoare, fapt ce pro
voacă uzura prematură a uti
lajelor, număr mare de de
fecțiuni mecanice și în final 
întreruperea procesului de 
producție, deci nerealizarea 
indicatorilor economici pro
iectați. La întreprinderea de 
prefabricate Craiova (exclu
siv secția de tuburi precom- 
primate) realizarea produc
ției în proporție de numai 72 
la sută și a productivității 
muncii în proporție de nu
mai 71,5 la sută față de 
prevederile proiectului se 
datoresc în principal a- 
cestor cauze.

Ca o concluzie ce se des
prinde din prezentarea ano
maliilor privind realizarea in
dicatorilor ne permitem unele 
propuneri pe care le adresăm

spre studiu organelor com
petente.

— pentru capacitățile de 
producție în care se investesc 
fonduri substanțiale din bu
getul statului, întocmirea do
cumentației tehnice să fie a- 
tribuită prin concurs. In acest 
fel se va asigura creșterea 
factorului stimulativ al activi
tății de proiectare precum și 
autoselecția cadrelor cu o 
deosebită competență profe
sională.

— tuturor factorilor care 
răspund de întocmirea pro
iectului respectiv, realizarea 
lucrării și de exploatare să li 
se creeze posibilități mai 
largi de documentare, fie în 
etapa de execuție a instala
țiilor la furnizor, fie la o in
stalație similară în exploata
re.

— introducerea unor con
diții de premiere legate de 
atingerea parametrilor proiec
tați.

Ing. DOINA BILECA 
șef serviciu adjunct 
in Centrala Băncii 

de Investifii
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DE UNDE 
SE VEDE CA 

„NIMICA TOATĂ" 
ESTE TOTUȘI 

CEVA

Dacă cineva o în
treabă pe Tudor 
Maria, responsabila 
magazinului „Ali
mentara" de pe stra
da Școalelor din 
Brăila, dfe ce practi
canta Vasiliu Tincu- 
ța de la raionul co
loniale începe să 
măture cu mult timp 
înainte de închide
rea magazinului și 
face praf, dînsa răs
punde :

— Ei, asta-i nimi
ca toată...

Intre timp însă, 
clienții se adună in 
fața tejghelei de la 
coloniale și respon
sabila îi dă dispozi
ție Tlncuței să ser
vească. Tincuța ia 
biscuiții cu mina și 
îi pune în pungă, cu 
aceeași mînă cu care 
mai înainte adunase 
gunoaiele de pe po
dea.

— De ce vă supă- 
rați pentru o nimica 
toată ? — răspunde
responsabila dacă 
îi atragi atenția.

într-o singură si
tuație intervine res
ponsabila pentru a-i 
da educație practi
cantei : în executa
rea operației de cîn- 
tărire a mărfii. Tin- 
cuța așteaptă răbdă
toare ca acul cînta- 
rului să se oprească 
„fix" la 1 kg. Res
ponsabila însă e gră
bită și intervine 
dîndu-i prima lec
ție : acul nu trebuie 
lăsat să se oprească, 
iar marfa se ia de 
la platan atunci cînd 
indicatorul arată cu 
2—3 gradații mai 
puțin. Iar dacă 
clientul protestează, 
responsabila clipește 
mirată :

— Vai, se poate să 
vă supărați pentru 
nimica toată ?...

„AVEȚI 
PUȚINTICĂ 
RĂBDARE"...

Cîțiva locatari din 
noul cartier Mili

tari, mai precis de 
pe strada Estacadei, 
(blocurile 81 și 82) ni 
se plîng că atunci 
cînd plouă se adu
nă multă apă și no
roi, inundînd nu nu
mai partea carosa
bilă (jumătate pava
tă cu bolovani) ci și 
trotuoarele. Situația 
este asemănătoare și 
pe străzile Ghirlan
dei, Apusului etc., 
făcînd o adevărată 
problemă din ajun
gerea la tramvai în 
zilele ploioase.

Credem că se im
pun două soluții : 
său locatarii să aibă 
puțintică răbdare, să 
aștepte sosirea iernii 
cînd noroiul n-o să-i 
mai supere, pentru 
că o să înghețe 
sau.. Dar mai bine 
să-i lăsăm pe edili 
și constructori să 
dea rezolvarea !

CE ESTE 
O STAȚIE?

Nu, să nu răspun
deți că o stație este 
ceva care stă ! Ele
vii școlii profesio
nale de mecanizatori 
agricoli din Călugă- 
reni vă roagă din 
suflet să dați orice 
definiție vreți stației 
numai pe cea amin
tită nu. Ar fi ceva 
asemănător cu funia 
din casa spînzura- 
tului, căci stația 
pentru care au plă
tit cîte 20 lei stă 
de un an de zile ne
reparată.

Așadar, ce este o 
stație ?

S.O.S. !

Un părinte dispe
rat, Vasile Tudose 
din Brătuleni, Iași, 
își caută fiul dispă
rut de la scoală. A- 
cesta s-a prezentat 
Ia oficiul forțelor de 
muncă Iași împreu
nă cu alți elevi ai 
școlilor profesionale 
locale. Fără ca ni
meni să-i întrebe 
dacă au sau nu obli
gații școlare, tinerii 
au fost trimiși pe un 
șantier de construcții

din București, de 
unde după scurt timp, 
au dispărut. Tatăl 
presupune că fiul său, 
minorul Ion Tudose, 
a căzut sub influen
ța unor elemente 
dubioase și vagabon
dează. Lansînd acest 
S.O.S. la rugămin
tea tatălui, îi rugăm 
pe toți cei care știu 
unde se află fiul ră
tăcitor, să scrie pe 
adresa : Tudose Va
sile, satul Brătuleni, 
comuna Uricani — 
Iași.

DRAGI
TOVARĂȘI DE LA 
O.C.L. ALIMEN

TARA, REGIU
NEA PLOIEȘTI

Vă rugăm să nu 
vă supărați că vă 
deranjăm, dar sesi
zările unui cores
pondent voluntar 
din Tîrgoviște ne-au 
pus pe gînduri. Ci
tăm : „Șefii de sec
ții. șefii de depozite, 
majoritatea gestio
narilor, au impresia 
că „Alimentara" le 
este proprietate par
ticulară... Gestiona
rii beau și aranjea
ză cu șefii de depo
zite să le trimită 
numai marfă ușor 
vandabilă... Salaria- 
ții aflați pe teren 
obișnuiesc să ia ape
ritive pe la depozi
te... Gheorghe Var
lam, șeful serviciu
lui comercial prefe
ră să-și plimbe stu
pii de albine prin 
poiene decît să se 
ocupe de treburile 
rețelei comerciale... 
Ziarul „Flamura 
Prahovei", a criticat 
la 20 oct. a.c. aceas
tă situație, dar lu
crurile nu s-au în
dreptat" etc., etc.

(Rubrică realizată 
de AT. TOMA după 
scrisorile corespon
denților voluntari 
Ion V. Marin, Pe
trescu Gheorghe, 
Gh. Scînteie, Tudor 
Vasile, Mișu Avram).

CARNET__ MU Z I C A L
• PRIMELE AUDIȚII

Lipsa generală de interes a 
primelor concerte ale stagiunii 
— datorită, probabil, înainte de 
toate inerțiilor care fac mai 
ușoare programările unor lu
crări care au intrat de mult în 
conștiința publicului decît a ce
lor mai noi roade ale șantieru
lui componistic national și uni
versal — începe să facă loc 
unei suite de manifestări ce-și 
propune înainte de toate o rea
lă lărgire de orizonturi muzi
cale.

Pe deplin îmbucurătoare sînt 
în acest sens ultimele concerte 
ale formațiilor Radioteleviziu- 
nii, reale deschizătoare de dru
muri (cu toate că și ele mai 
rămîn din plin datoare creației 
muzicale contemporane româ
nești).

Alături de concertul nr. 4 
pentru baterie și 12 instrumente 
de Filip Lazăr — incontestabil 
o contribuție de prim ordin 
pentru conturarea valorilor 

• C O N C
Manifestările Studioului Con

servatorului bucureștean, s-au 
integrat de mult agendei muzi
cale bucureștene. Suita de con
certe simfonice spectacole de 
operă, recitaluri vocal-instru- 
mentale continuă cu regularita
te dîndu-ne uneori prilejul 
consemnării unor experimente 
regizorale, unor interesante va
lori interpretative.

Ultimul „concert de concerte" 
mi se pare că a ieșit însă din 
matca unor evenimente artisti
ce obișnuite. Pe estrada Stu
dioului au evoluat trei studenți 
care, categoric, pot face față 
celor mai riguroase confrun
tări : Valentin Hîrsu (clasa

compozitorului — concertul 
inaugural al orchestrei de Stu
dio a Radioteleviziunii a mai 
cuprins prima audiție a unei 
lucrări de mult așteptate — 
opera într-un act „Zbor de 
noapte" de Luigi Dallapiccola 
inspirată din celebrul roman al 
lui Saint-Exupery.

Deși destul de depărtată de 
substanța poetică și filozofică a 
libretului, partitura iui Dallapi
ccola vehiculează o suită de ima
gini de maximă sugestivitate, o 
muzică suculentă, adine legată 
— în pofida tehnicii dodecafo
nice — de cantabilitatea pro
prie marilor compozitori ita
lieni.

O montare scenică ar fi fost 
desigur mai edificatoare pentru 
dimensionarea partiturii. Efor
turile Orchestrei de Studio, a 
Corului Radioteleviziunii, și ale 
dirijorului Ludovic Baci, rămîn 
pe deplin meritorii continuînd 
suita activităților menite a îm-

E R T S T U
prof. S. Antropov), Vladimir 
Hîrsu (clasa prof. G. Manoliu), 
Toma Veșmas (clasa prof. Ov. 
Drîmba) au demonstrat în in
terpretarea unor capodopere 
ale literaturii concertistice, cul
tură stilistică, ținută solistică, 
adîncimea înțelegerii partituri
lor demne de artiști de presti
giu.

Degajarea, fluența discursu
lui, sensibilitatea cu care Va
lentin Hîrsu a tălmăcit con
certul pentru violoncel de 
Haydn, perfecta ținută stilistică, 
acuratețea intonației, depășirea 
oricărui stadiu școlar în abor
darea atît de dificilului Con
cert pentru vioară de Brahms,

prospăta repertoriul muzical — 
(cel puțin în sălile de concert 
dacă nu pe scena Operei unde 
procesul de contemporaneizare 
a repertoriului a rămas cu mult 
în urmă).

Si programul ultimului sim
fonic din Sala Radioteleviziu
nii s-a centrat în jurul a două 
prime audiții : Iosif Conta a 
alăturat noului concert pentru 
violoncel de Haydn, Simfonia 
Il-a de Charles Ives și „Arca
na" lui Varese.

Momentul de mare atractlvi- 
tate al concertului l-a consti
tuit, desigur, piesa lui Edgar 
Varese (Ives, deși excelent meș
teșugar, cultivă o muzică de 
maximă eterogenitate cu totul 
impură sub raport stilistic).

„Arcana" lui Varese scrutea
ză inedite adîncuri sonore. Re
marcabilă ni se pare ideea unul 
cronicar american care o ase
muia unui vulcan, unor tenta
tive prometeice de a stăpini 
cosmosul.

D E N Ț E S C 
ireproșabila tehnică a lui Toma 
Vesmaș în Concertul lui Proko
fiev atestă trei reprezentanți 
de frunte ai celei mai tinere 
generații de instrumentiști.

Succesnl manifestării studen
țești pune din nou in actualita
te necesitatea promovării cu 
curaj a acestor tineri in con
certele formațiilor profesionis
te. Contactul cu orchestre de 
prestigiu poate nu numai coro
la o remarcabilă activitate di
dactică dar și „lansa" în orbita 
valorilor naționale tineri cu 
care ne vom putea curind 
mîndri.

IOSIF SAVA

C UA ȚI A D IS TRAC ȚIEI
Peste 150 de perechi de dan

satori, tineri băieți și fete din
tre cei mai apreciați în între
prinderile și instituțiile Si- 
ghișoarei, invitați la balul din 
această seară, își părăsesc me
sele încărcate, pentru a se în
drepta spre ringul de dans. 
Orchestra, formată din tineri 
talentați se bucură de aprecie
rea unanimă a dansatorilor. în 
pauză, invitații fac cunoștință 
cu cele mai bune cîntărețe de 
muzică ușoară și populară din 
oraș, respectiv Alexandra Far- 
caș, Gertrud Dragomir, Edita 
Mate, tinere muncitoare la Fa
brica de faianță și la alte în
treprinderi din localitate. Sînt 
aplaudate îndelung, pentru 
acuratețea interpretării, pentru 
decența ținutei, pentru bogăția 
repertoriului lor, care s-a epui
zat de abia dimineața, la în
cheierea balului.

Fără a fi supărător de În
cărcat, programul distractiv al 
galului a cuprins, în afara

concursurilor pentru cel mai 
bun interpret de muzică șl cel 
mai bun dansator, jocuri cu 
efect hazliu, monoloage spiri
tuale, tombolă. Dansul, de seara 
pînă dimineața, în cadrul dis
tins al sălii mari a restaurantu
lui „Steaua" a constituit însă 
distracția cea mai plăcută pentru 
tineri.

Dar balul despre care vor
bim își are o istorie a sa. Co
mitetul orășenesc al U.T.C. — 
organizatorul lui — căuta de 
multă vreme o ieșire din mono
tonia care caracteriza timpul 
liber al tinerilor precum și 
unele activități distractive de
dicate lor, printre care și se
rile de dans sau „Joile tinere
tului". S-a pornit de la o 
anchetă prin cîteva întreprin
deri și instituții, în care tine
rilor li s-a adresat o întrebare 
pe cît de firească, pe atît de 
neașteptată : „Cînd ați dansat 
ultima dată ?“ Rezultatul an
chetei a fost surprinzător: 48

la sută dintre anchetați și-au 
adus aminte de cîteva tangouri 
„gustate" cu 5—7 luni în urmă, 
iar 13 la sută nu au dansat de 
un an de zile. Paralel, în timpul 
anchetei, tinerii au fost solici
tați să răspundă si la o a doua 
întrebare : „Cum ați dori să fie 
organizate serile de dans pentru 
voi ?“ Cele mai multe păreri au 
opinat pentru reînvierea tradi
ției balurilor, pentru organiza
rea lor într-o ambianță tine
rească, cu gust și fantezie, care 
să dureze de sîmbătă seara 
pînă duminică dimineață.

„Ideea era simplă, spune to
varășul prim-secretar al co
mitetului orășenesc al U.T.C., 
dar destul de dificilă punerea 
el în practică. Era necesară o 
orchestră care să ne stea ori- 
cînd la dispoziție, apoi aveam 
novoie de fonduri pentru re
munerarea orchestranților, de 
o sală corespunzătoare, care 
să se preteze la găz
duirea unui bal, trebuia

întocmit un program pe gustul 
tineretului. Mai mulți activiști, 
salariați și nesalariați, au pri
mit sarcina să se ocupe cu o 
lună înainte, de rezolvarea a- 
cestor „necunoscute". Și reușita 
celor două baluri organizate 
pînă acum, în luna septembrie 
și octombrie, este un argument 
că ele au fost într-adevăr bine 
rezolvate. Printre tinerii orașu
lui au fost descoperiți șase in
strumentiști talentați care au 
acceptat cu plăcere să se gru
peze într-o orchestră. Banii cu- 
veniți muzicanților au fost 
procurați, prin organizarea unor 
spectacole ale formațiilor artis
tice ale tineretului, cu taxă de 
intrare, și din tombola prevă
zută în programul balurilor. Ca 
loc de desfășurare am avut în 
vedere sala mare a modernului 
restaurant „Steaua", cu bucătă
ria și vinurile sale renumite, 
cu servirea ireproșabilă a per
sonalului. La întocmirea pro
gramului distractiv-educativ am

fost sprijiniți de activiștii casei 
raionale de cultură, de tinerii 
talentați, cunoscuți de noi în 
diferite organizații. Se părea că 
de acum toate sînt puse la 
punct și că trompetistul poate 
anunța începerea balului. Dar 
problema cea mai delicată erau 
invitații, mai precis, prezența 
lor la bal. Știam din experiență 
că mai ales fetele răspund greu 
la asemenea invitații pentru că 
le-am obișnuit cu seri de dans 
nereușite, prea puțin atrac
tive. Ne-am propus însă ca de 
data aceasta invitațiile să fie 
distribuite celor mai merituoși 
tineri din oraș, pentru care 
prezența la bal să fie un ade
vărat stimulent. Binevenită a 
fost, de asemenea, invitarea 
unor părinți și a diferitelor 
personalități din localitate. În
scriind astfel evenimentul în 
viața de sîmbătă seara a ora
șului".

LAL ROMULUS

ÎN LIBRARII

SPORTURILOR

IORDAN POPESCU

NAVE ZBURĂTOARE

DRA

LA PATINAJ

• Problemă de interpretare

• Record de

• Plictiseală dulce
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Baroncelli 
mare bu-

fără să o

n-au fost 
grine mai ve- 
4000 de ani.

vitalitate

șl ramurilor indus- 
dezvoltate în ultimii 

automatică, ciberne- 
cosmonautică, fizică

„Dicționar
politehnic0

Cititorilor „Scînteii tinere
tului" cu multă simpatie 
ANTONELLA LUALDI

Danemarca 
germinat, dar 

numai... 1700

M L

Găzduit într-o clădire ve
che, de pe strada G. Coșbuc 
nr. 2 din Brașov, muzeul 
sporturilor atestă popularita
tea celor 12 discipline spor
tive practicate cu pasiune 
de locuitorii regiunii, uneori 
chiar pentru prima dată in 
tară, ca gimnastica, handba
lul. alpinismul, schiul.

Muzeul, alcătuit din nume
roase și interesante docu
mente vechi, are, printre ah 
tele, un stand special rezer
vat cărților consacrate acti
vităților sportive.

Actul de naștere al ciclis
mului in regiune s-a semnat 
la Mediaș in 1894 cînd se 
alerga pe biciclete cu roți de 
lemn. Steagul clubului expus 
la muzeu adăpostește sub 
faldurile sale succesele re
purtate în tară și peste 
hotare prin practicarea a- 
cestui sport. Merită reținu
te : participarea 
Adolf 
Schnabl 
primele 
tionale ; 
primii

cicliștilor 
Haltrich și W. 
(sec. XIX—XX) la 
concursuri interna- 
cartea unuia dintre 

cicliști români, C.

Rezultatul unei fructuoase 
colaborări a studenților gă- 
lățeni cu specialiștii ICE- 
PRONAV (Institutul de cer
cetări și proiectări navale), 
s-a concretizat recent în rea
lizarea proiectelor a două ti
puri de nave rapide cu aripi. 
Din punct de vedere al utili
tății, cît și al caracteristici
lor tehnice, prototipurile co
respund cerințelor actuale 
ale flotei noastre comerciale. 
Autorii proiectelor sînt un 
grup de studenți de la Facul
tatea de mecanică — secția 
construcții navale, condus

DE
CU

Cantili, care prezintă cursa 
realizată în 1894 pe ruta 
București—Brașov in compa
nia poetului Al. Macedonski.

Handbalul, acest popular 
sport, își are începuturile pe 
terenurile brașovene O inte
resantă colecție confecționa
tă din os sau lemn (cu lame 
de otel pe talpă) prezintă în
ceputurile patinajului în re
giune și continuă pînă la ex
punerea tipurilor moderne.

Alte cîteva aspecte inedi
te : prezentarea unei colecții 
de insigne sportive (peste 
1500) a profesorului Iuliu 
Benke și a steagurilor deți
nute de asociații sportive cil 
prestigiu în tradiția sporiri* 
a regiunii completează ta
bloul exponatelor sportive.

Trecerea prin istoria spor
turilor din regiunea Brașov, 
utilă și plăcută atît pentru 
specialistul sportiv cît și 
pentru vizitatorul obișnuit, e 
o meritorie inițiativă care 
poate fi cu succes urmată și 
de alte regiuni.

de Matei Kiraly. Viitoarele 
nave zburătoare, prevăzute 
cu rotoare portante imerse, 
permit ridicarea navei în aer 
în timpul mersului; atît for
ma cît și sistemul de propul
sie adoptat le apropie de în
fățișarea autogirelor și a eli
copterelor. Experimentarea 
noilor tipuri de nave aflate 
deocamdată în machetă au e- 
vidențiat numeroase avanta- 

ț je practice : viteză mare, 
consum redus de combustibil, 
acomodare ușoară în condiții 
de navigare pe lacuri și Du
năre etc.

Noua ediție a „Dicționa
rului politehnic", apărută 
sub conducerea prof. dr. do
cent Radu Țițeica, pe lîngă 
cej 12.000 de termeni tra
tați în prima ediție, cuprinde 
aproximativ 3 000 de ter
meni noi, din sfera discipli
nelor 
triale 
ani: 
tlcă, 
nucleară, instalații și uti
laje moderne etc.

In dicționar sînt înserate 
și 800 de scurte note asu
pra activității unor sa- 
vanți și inventatori de re
nume mondial, iar la sfîr- 
șit se dă un tabel sinop
tic privind dezvoltarea 
tehnicii din timpuri preis
torice pînă în zilele noastre.

DA

A N

Philippe creat cea
mai frumoasă amintire. Poate 
fiindcă era acolo și Gerard... 

vreodată

ANTONELLA LUALDI 
se află la Brașov și
ne-a declarat că se simte 
în largul său alături de 
echipa de cineaști români, 
(llarion Ciobanu, Amza Pe- 
lea, Gheorghe Dinică, Ștefan 
Ciubotărașu, Emil Botta și 
regizorul Mircea Drăgan). 
Actrița italiană a venit în 
România pentru rolul Andra- 
dei — femeia dacă, iubita și 
soția lui Tiberius — guver
natorul roman al Daciei — 
din filmul „Columna". In 
holul hotelului „Aro-Palace" 
oferă „Con molta grazia" au
tografe, răspunsuri:

— Am aflat că jucați de 
la 17 ani și ați realizat pînă 
acum peste 50 de filme. 
Toate rolurile v-au satisfăcut 
în mod egal ?

— Rolul Matildei, fiica 
marchizului de la Mole din 
„Roșu și Negru", alături de 
marele dispărut — Gerard

— V-au supărat 
cronicarii ?

— Nu. Jean de 
mi-a făcut chiar o 
curie, scriind în „Le Monde" 
despre rolul din Roșu și Ne
gru : „Dacă Stendhal ar fi 
văzut-ope Matilde interpre
tată de Antonella Lualdi s-ar 
fi îndrăgostit cu siguranță".

— După atîtea filme ce 
cadru v-a rămas memorabil ?

— In filmul „Îndrăgosti
ta", cînd, din dragoste pen
tru un bărbat mi-am tăiat 
părul. Mărturisesc că n-a fost 
vorba de o perucă.

— Aveți copii ?
— Da. Pe Stellio și Anto

nella, care-mi sînt mai dragi 
decît toate rolurile mele. Ro
lul de mamă e, cred, cel mai 
adevărat dar și cel mai di
ficil.

— Va bene...
Antonella Lualdi este fer

mecătoare. Vorbele sale sînt 
cînlec. Va reuși actrița să de
vină o fiică a acestor melea
guri, de acum 2 000 de ani ? 
Nimeni n-o știe încă precis, 
nici chiar regizorul Mircea 
Drăgan, care își asumă riscul 
pentru a doua oară de a tur
na un film istoric. Vom știi, 
cu toții, după aceea...

I. MARCOVICI

A început sezonul patinajului. Aveți 
patine și începeți să vă gîndiți la o ves
timentație potrivită. Nu trebuie neapă
rat să vă cumpărați costume speciale 
pentru aceasta. Dintr-un pardesiu sau o 
rochie tricotată care v-au rămas scurte, 
puteți realiza un reușit costum pentru 
patinaj. La acesta îi puteți adăuga un 
ciorap supraelastic, un pantalon, o că
ciulită originală și ținuta dumneavoas
tră la patinaj nu vă mai dă bătaie de 
cap. Studenta S. Mihaela de la Institu
tul de arte plastice vă propune cîteva 
transformări (vezi schița alăturată) pen
tru ținuta dv. de patinaj.

Un cetățean dm 
Anglia folosea tn 
fiecare zi buldozerul 
pe care lucra pentru 
a se duce să-și ia 
ceaiul acasă, la zece 
kilometri . Dat în 
judecată de între
prindere pentru că 
folosește buldozerul 
în interese particu
lare, el a ripostat că

„Florile" care or
nau peștera omului 
cavernelor vor în
flori din nou la Mu
zeul Național din 
Canada. Un inginer 
care lucra într-o mi
nă din Jukon a des
coperit în solul în
ghețat, la circa 4 m 
adincime semințele 
unei specii de plantă 
leguminoasă, remar
cabil conservată. De 
curind o echipă de 
specialiști de la Mu
zeul canadian a fi
xat vechimea locului 
la 10—15 mii de ani 
și a identificat se
mințele ca fiind

Un producător o- 
riginal din Franța 
a pus in vînzare 
plăci de pick-up din 
ciocolată. Stratul ex
terior al acestor 
plăci este atît de 
tare, îneît permite 
acului să redea me-

în Codul muncit 
englez- este înscris 
dreptul la pauza de 
ceai. Judecătorul, evi
dent, i-a dat dreptate 
dar și o amendă de 
7.5 de franci pentru 
că a oprit vehiculul 
în fața casei sale care 
nu poate fi conside
rată loc de parcare.

lupinus-articus. Spre 
surprinderea savan 
ților, 6 dintre ele 
au început să germi
neze după 48 de ore, 
apoi au produs plan
te normale, dintre 
care una a și înflo
rit. Lupinus-articus 
bate astfel toate re
cordurile de vitali
tate înregistrate pînă 
azi. Două specii de 
grîne descoperite în 
1965 în 
au 
după 
de ani ; de altfel pi
nii acum 
găsite 
chi de

lodia, 
perforeze. Cînd pose
sorul s-a plictisit de 
placă, atunci o pune 
la căldură pentru a 
se inmuia puțin și... 
o mănîncă.
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TELEGRAMA ISTANBUL LA BOX

Excelenței Sale
Domnul CHARLES HELOU
Președintele Republicii Liban

A Beirut
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Liban, adresez Exce

lenței Voastre felicitări călduroase, împreună 
urări de sănătate și fericire personală. Urez, 
porului libanez prieten, pace și bunăstare.

Sînt încredințat că relațiile de colaborare 
Liban și Republica Socialistă România se vor 
în folosul ambelor popoare și al cauzei păcii în lume.

cu cele mai bune 
de asemenea, po-

și prietenie dintre 
dezvolta continuu,

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

• La 5 decembrie va avea 
loc la București întîlnirea 
internațională de box dintre 
echipele Dinamo și Fener
bahce Istanbul. în vederea 
acestei întîlniri, boxerii di- 
namoviștj se pregătesc sub 
îndrumarea antrenorilor C, 
Nour și C. Dumitrescu. Din 
lot fac parte, printre alții, 
D. Davidescu, V. Antonin, 
I. Monea, I. Olteanu, I. A- 
lexe și alții.

DOAR DOI SPORTIVI

PLECAREA UNEI DELEGATII5

AUSTRALIENI

LA GRENOBLE..
A CC. AL P. C. R. IN CHILE

plecatMarți dimineața a
spre Santiago de Chile o de
legație a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, formată din tovară- 

‘ șii Mihai! Florescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și 
Andrei Ștefan, prim ad
junct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., care, la invi
tația Partidului Socialist din 
Chile, va participa la lucră-

rile celui de-al 22-lea Con
gres al acestui partid.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost 
condusă de Ghizela Vass si 
Gheorghe Roșu, membri ai 
C.C. al P.C.R., șefi de secție 
la C.C. al P.C.R., Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., 
activiști de partid.

• Comitetul olimpic aus
tralian a anunțat că la 
Jocurile Olimpice de iarnă 
de la Grenoble, Australia va 
fi reprezentată numai de 
doi sportivi. Este vorba de 
David Milne și Ross Martin, 
care vor participa la între
cerile de schi (probe alpine).

Inșurubat în aer, maestrul emerit al sportului Mircea Costache II 
va înscrie — prin săritură 
echipei iugoslave.

cu plonjon — un
Foto :

nou gol în poarta 
VIOREL RABA

I • continuam continuăm!

RENASC PĂMlNTURI
IN BĂRĂGAN

SEMNAREA UNUI PROTOCOL COMER 
cial Intre republica socialistă 

ROMÂNIA SI R. P. POLONĂ
PE ANUL 1968

(Agerpres)

FOTBAL c uFATA

asumat-o nu este ușoară. So
licită eforturi în plus. Celor 
de aici le-au venit in ajutor 
și membrii altor cooperative 
agricole care, deocamdată, nu 
vor beneficia de binefacerile 
apei. Un bun exemplu de 
întrajutorare cooperatistă !

La această mare și impor
tantă acțiune declanșată în 
raioanele Călărași și Fetești 
tinerii aduc o contribuție în
semnată. Antrenați de către 
organizațiile U.T.C., pe acest 
șantier participă zi de zi toți 
tinerii din unitățile, agricole 
beneficiare, iar duminica, în 
fiecare duminică, pînă la o 
mie de uteciști din fiecare 
raion...

Șantierul a fost deschis. 
S-au scurs citeva săptămîni, 
iar bilanțul este rodnic. Iată 
ce ne comunică secretari și 
activiști U.T.C.

în Urma tratativelor co
merciale, care au decurs în- 
tr-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă, 
marți s-a semnat la Bucu
rești protocolul privind li
vrările reciproce de mărfuri 
pe anul 1968 între Republi
ca Socialistă România și 
Republica Populară Polonă.

în baza prevederilor a- 
cestuia, România va livra în 
Polonia, printre altele, ma
șini-unelte, locomotive Die
sel electrice de 2100 CP, 
vagoane cisterne, autoturis
me de teren M 461 și auto
camioane, rulmenți, loco
motive Diesel hidraulice de 
350—450 CP, utilaje și insta
lații de foraj, produse pe
trolifere. produse chimice și 
produse agro-alimentare și 
industriale.

Exportul Poloniei în Ro
mânia cuprinde, printre al-

tele, mașini-unelte, motoare 
Diesel, motoare și echipa
ment naval, produse ale in
dustriei electrotehnice, uti
laj minier, utilaj de con
strucții și drumuri, utilaje 
pentru centrale termoelec
trice, electrocare și electro- 
stivuitoare, vagoane de poș
tă. cocs metalurgic, lami
nate din oțel, produse chi
mice, bunuri de larg con
sum industriale și alimen-, 
tare.

Protocolul încheiat pre
vede o majorare a volumu
lui schimbului de mărfuri 
față de anul 1967.

Din partea română proto
colul a fost semnat de 
Alexandru Albescu; adjunct 
al ministrului comerțului 
exterior, iar din partea po
lonă de Jozef Kutin, ad
junct al ministrului comer
țului exterior.

A apărut

LUPTA DE CLASA
Organ teoretic și politic 

al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

VICECAMPIONII MONDIALI
Astăzi, pe gazonul 

marelui stadion bucu- 
reștean, vom vedea la 
lucru cea mai reputa
tă formație care ne-a 
vizitat țara în ultimii 
ani — selecționata de 
fotbal a R. F. a Ger
maniei. Din rîndurile 
ei nu vor lipsi vede
tele de primă mărime 
ale fotbalului euro
pean : Seeler, Beken- 
bauer, O v e r a t h, 
Schultz. Și tocmai a- 
ceste prezențe obligă. 
Tocmai faptul că se
lecționerul unic Schon 
— dincolo de peri
oada vizibilelor fră- 
mintări pe care o tra
versăm — consideră 
partida ca fiind difici-

n lă si nu recurge la im
provizații.

Băieții noștri trăiesc 
clipele de înfrigurare 
inerente 
ce preced examenele 
cu miză. îi înțelegem. 
Ei, toți, unsprezece ca 
unul, vor lupta pentru 
comportare la nivelul 
cărții de vizită a oas
peților, vor lupta ani
mați de dorința fier
binte a obținerii unui 
rezultat de prestigiu 
de care
— atîta nevoie. Tocmai 
aceasta este miza — 
ieșirea din anonimat.

Și noi, spectactorii, 
n-am uitat că si alte 
echipe mari, la Bucu
rești. au părăsit tere
nul învinse. mai

momentelor

avem — ah !

nu 
că 

ne-
ales, tot noi, să 
uităm nici astăzi 
băieții noștri au 
voie de vibrația caldă 
a tribunelot, că au ne
voie de noi. Echipele 
mari au nevoie și de 
un public mare. Să în
cepem să avem o mare 
echipă !

„Amicalul" de astăzi, 
în care băieții noștri 
vor încerca să dove
dească — eliberați de 
obsesia rezultatului în 
sine — întreaga putere 
de luptă și măiestria 
pe care o au — pen
tru că unii o au —■ 
poate fi un etalon în 
drumul pe care-1 pre
gătim pentru meciul de 
îa 6 decembrie 
R.D.G. Sperăm

tr-un rezultat onora
bil. Pledează pentru 
aceasta climatul fa
vorabil creat în lot, 
receptivitatea dovedită 
în efectuarea unor ul
time retușuri și. în 
egală măsură, dorința 
de afirmare a echipei 
în fața propriului pu
blic. Unsprezece băie
ți, ca unul, vor apăra 
culorile sportive ale 
tării. Iată-i : Haidu — 
Sătmăreanu, D. Nico- 
lae. Dan, Mocanu — 
Ghergheli, Koszka — 
Pîrcălab, Dobrin, Io- 
nescu, Kallo.

Noi, spectatorii, să 
fim astăzi, cu tot su
fletul alături de ei !

Dezvoltăm o tradiție — 
ne transmite tovarășul 
ION IONESCU, prim 

secretar al Comitetului raio
nal U.T.C. Călărași. Anul tre
cut, 850 de hectare (fruntașe 
fiind organizațiile U.T.C. din 
cooperativele agricole Cu- 
nești, Modelu, Smîrdan) au 
fost amenajate pentru iriga
ții numai de către tineri. 
Pentru șantierele de la Dichi
seai, Roseți și Libertatea, 
avem un angajament concret: 
executarea a optsprezece mii 
metri cubi terasamente. Nu
mai prin muncă patriotică ! 
Duminica, sute de tineri din 
toate satele raionului se în-

dreaptă spre acest șantier, 
pe bună dreptate socotit 
obiectiv al tuturor. In două 
duminici, peste 2 000 metri 
cubi terasamente au fost 
executate de tineri ; de Ion 
Lascu, Constantin Dragomir 
și Andrei Niculina din Nico- 
lae Bălcescu, Jana Stanciu și 
A.nghel Dudu din Ciocănești, 
Vasilica Pantea, Maria Radu 
și Vasilica Apostol din Mo
delu, de Teodora Miliță și 
Marcela Cotea din Vilcele, 
de toți ceilalți pînă la o mie. 
In această întrecere, celui 
mai harnic colectiv, comite
tul raional U.T.C. îi decer- 
nează, la sfîrșitul fiecărei 
zile de lucru, fanionul de 
fruntaș. Mai bine de două 
sute de scrisori de felicitare 
au fost expediate pînă acum 
de către comitetul raional 
U.T.C. pe adresa organizații
lor U.T.C. și a familiilor ti
nerilor care s-au evidențiat 
în acțiunile de irigare.

Cooperativa noastră agri
colă — ne spunea tova

rășa EMILIA STANCIU, 
secretara comitetului U.T.C. 
de la C.A.P. Vlad Țepeș — 
nu este prinsă în sistemul de 
irigație. Și, totuși, noi lucrăm 
pe șantierele deschise pe te
renurile cooperativelor agri
cole vecine. Am socotit că 
întrajutorarea, îndeosebi în 
situații din acestea, de mare 
solicitare, este o necesitate. 
Și noi, în medie 50-60 de ti
neri, în fiecare duminică ve
nim să dăm o mină de aju
tor. La Modelu și Dichiseai

am amenajat pini acum, a- 
proape 20 de hectare, 
mult, dar acestora le 
mai adăuga și altele, 
numai cu o săptămină 
bim intrarea în exploatare a 
sistemului de irigații, înseăm- 
nă că încă din primul an 
producțiile a cîtorva mii de 
hectare vor crește. Și plusul 
— pe care noi îl considerăm 
produs in hambarul țării — 
va -fi considerat și efect al 
muncii noastre.

Exemplul tinerilor din 
cele două raioane, cu fiecare 
zi parcursă, se generalizează 
in regiunea București, în a- 
ceastă parte a țării, unde încă 
de acum cițiva ani a început 
bătălia pentru asigurarea i- 
rigârii fiecărui al treilea hec
tar de teren. Acțiunea e 
în plină desfășurare. Tinerii, 
alături de ceilalți țărani 
muncitori și: mecanizatori, lu
crează la transpunerea tn 
realitate a planurilor și pro
iectelor tntocmite de specia
liști. Apa Dunării, a rîurilor 
și a celorlalte resurse inte
rioare în zeci și zeci de 
locuri, pe trei sute și ceva de 
mii de hectare, chiar de 
acum e dirijată pe păienje
nișul de canale spre plante. 
Și în fiecare strop 
'este o speranță...

Renasc pămînturi 
renaște Bărăganul, 
Ctmpia Vlăsiei, renaște Câm
pia Burnasului...

Nu-i 
vom 

Dacă 
gră-

de apă,

eeehi; 
renaște

Ing. GH. FECTORU

„DEFICITUL" DE
TINEREȚE

5

DEZBATEREA 
DOCUMENTELOR 

PLENAREI C.C. AL P.C.R. 
, DIN OCTOMBRIE 1967 

EMANOIL FLORESCU : 
Dialectica dezvoltării și pla
nificarea economiei ; MIHAI 
DJAMANDOPOL : Investi
țiile în contextul cerințelor 
legice ale acumulării soci
aliste ; MIHAIL LEVENTE : 
Premise ale perfecționării ac
tivității comerciale ; PARAS- 
CHIV BAȘTUREA, IONIȚA 
OLTEANU : Anchetă privind 
conducerea întreprinderilor 
industriale ; GHEORGHE 
BOBOCEA : Organizarea ad- 
ministrativ-teritorială, factor 
dinamizator al vieții social-e- 
conomice.

NAȚIUNEA IN LUMEA 
CONTEMPORANĂ

Masă rotundă
Participă : Constantin 
geanu, Petre Constantin, 
mitru Mazilu, Gheorghe
ca, Mihai Petrescu, Constan
tin Popovici, Constantin Vlad, 
Tudorel Postolache.

SOCIOLOGIE
FRANCISC ALBERT, PE- 

i TRE CRISTEA : Progres teh
nic, cultură, timp liber.

Bor-
Du-
Mo-

DEZVOLTAREA 
1NVĂȚĂM1NTULUI 

SUPERIOR
VASILE NTCHIȚA : Spirit 

creator în studierea mar- 
xism-leninismului.

ARTĂ
OCTAVIAN LUȚUȘ : Per

manența artei populare ; AN
CA ARGHIR : Fertilitatea ți
nui punct de vedere asupra 
relației dintre artă și societate 

DIN ISTORIA P.C.R.
ION BABICI : Solidaritate 

antifascistă militantă.
DOCUMENTAR

TRAIAN STAVĂR, 
GELA IONESCU, ERNES
TINE SPECHT: Republica 
în pragul celui de-al treilea 
deceniu.

RECENZII
T. HORIA : Recenzia... u- 

nor recenzii ; IOAN CRIS- 
TESCU : Reflecții despre o 
teorie a echilibrului econo
mic.
REVISTA REVISTELOR

A. CRIȘAN : „Revista de 
filozofie" și cititorii ; Actu
alitatea eseului filozofic ; Un 
«post-scriptum» inutil ; De
limitări.

S. SPIREA

• betoniști

• zidari

• dulgheri

• mozaicari

• faianțari

• fierari-betoniști

Se pot înscrie' absolvenți

ai școlii generale în vîrstâ

de 15—18 ani.

întreprinderea Construc
ții Montaj nr. 2, din Bucu
rești, str. Lipscani nr, 33 a- 
duce la cunoștință celor in
teresați că se primesc în
scrieri pînă la 30 noiembrie 
pentru cursuri de calificare 
prin ucenicie la locul de 
muncă în meseriile :

sută în 1970, în' comparație 
cu anul 1966.

Există însă — în momen
tul de față — unele prevederi 
care constituie, după părerea 
mea o piedică în calea creș
terii tinerei generații de cer
cetători. Este vorba despre 
faptul că prevederile legale 
în vigoare interzic angajarea 
în cercetarea științifică a ab
solvenților institutelor de în- 
vățămînt superior mai înainte 
ca aceștia să fi împlinit trei 
ani de stagiu în producție.

Evident, nimeni nu neagă 
necesitatea acestui stagiu 
pentru majoritatea absolvenți
lor. Insă pentiu cei dotați, 
pentru cei care simt chemarea 
pentru munca științifică — 
și de subliniat că puțini o au 
în realitate și sînt, de aceea, 
cu atit mai prețioși — acest 
stagiu echivalează prea ade
sea cu îndepărtarea de știin
ță. Pentru ce ?

Deoarece specificul activi
tății de producție nu se su-

prapune în nici un caz celui 
al cercetării științifice și in 
amintita perioadă de trei ani 
absolventul pierde deprinde
rea, atit cît poate fi ea însu
șită în timpul studiilor, de a 
cerceta, de a asimila din 
punct' de vedere teoretic. La 
aceasta se mai adaugă și fap
tul că, în acest răstimp, proas
pătul geolog — înzestrat și cu 
aptitudini științifice, dai și cu 
capacitatea de a face față în 
bune condiții activității eco
nomice — ajunge să ocupe 
munci de răspundere în pro
ducție, avantajos remunerate 
și, de aceea, se decide greu 
să o „ia de la început" în 
domeniul cercetării științifice. 
De altfel, în cazul particular 
al geologiei cel puțin — și, 
probabil, și în altele asemă
nătoare — cercetarea științifi
că se încorporează tot mai 
mult în însăși producția ma
terială. Trecerea directă —■ a 
celor „chemați" după

absolvirea facultății — 
în cadrul cercetării, echivalea- 

sens cu o 
preocupări- 

cu cîștiga- 
acelei expe-

ză în acest 
apropiere de 
le producției, 
rea treptată a 
riențe pe care o asigură ac
tivitatea în laboratoarele uzi
nale pentru alte ramuri de ac
tivitate.
Soluția ?

O detectare riguroasă, ba
zată pe criterii științifice, a 
posibilităților și aptitudinilor 
pentru munca de cercetare 
manifestate de către studenți, 
începînd cu primii ani ai fa
cultății. “ 
să aibă 
volumul de cunoștințe dar și 
spiritul analitic 
imaginația, 
atoare, perseverență 
lități indispensabile 
adevărat cercetător.

O selecționare care 
în vedere nu numai

și sintetic, 
îndrăzneala cre- 

ca- 
unui

MARCIAN BLEAHU 
director adjunct științific n 
al Institutului geologic

DIMINEȚILE UNEI 
PROFESOARE

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

MIERCURI 22 NOIEMBRIE
Teatrul Național „I. L. Ca- 

ragiale" (Sala Comedia): „Ma
ria Stuart" — orele 19,30 (Sala 
Studio). „Dinu Păturică", ora 
19,30 ; Opera Română : Truba
durul, ora 19,30 ; Teatrul de 
Stat de operetă : Singe vienez, 
ora 19,30 ; Teatrul de Comedie- 
Rinocerii, ora 20; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra", „Opera 
de trei parale", ora 20 ; Sala 
Studio : „Privește inapoi cu 
mînie", ora 20 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Studio): „Jagua
rul roșu", ora 20 ; Teatrul 
„Barbu Delavrancea" ; Ca-n 
filme, ora 19,30; Teatrul „Țăn
dărică" Tigrișorul Petre, ora

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Patria (orele 9,30;

11,45; 16,30; 18,45; 21).
O FATĂ FERICITĂ

rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30;
20.45) , Feroviar (orele 8;
10,15; 12,30; 15; 17,30; 20), Ex
celsior (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,45; 21) Modern (ore
le 9; 11,15;.................
20.45) .

LOANA
rulează la 
8,15; 10,15;
București 
13,45; 16,15;

PROFESORUL DISTRAT
rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45), 
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18,30; 20,45), Gloria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30).

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Festiva) (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), _Grivi- 
ța (orele
18,15 - 20,30), Flamura 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
Tomis (orele 9,30; 12; 
17; 19,30).

SINBAD MARINARUL
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; ** "
Bucegi (orele 8—13 în 
nuare 16; 18,15; 20,30).

SALVELE AUROREI 
rulează la Lumina 
18,30; 20,30).

SĂ-MI FACEȚI UNA 
CA ASTA

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

SINGUR PE LUME

13,30; 16,15; 18,30;

Republica (orele 
12,30; 14,45; 17;
(orele 8.45; 11,15;
18,45; 21).

9; 11,15; 13,30; 16; 
(orele 
20,30), 
14,30;

20,45), 
conți

(orele

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

RETROSPECTIVA JUBILIA
RĂ. SENZAȚII, ATRACȚII, O 
FABULĂ MODERNĂ

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

OPERAȚIUNEA CROSSBOW 
rulează la Giulești 
10; 15,30; 18; 20,30), 
(orele 9,30; 12; 14,30;
20,30).

CĂUTĂTORII DE AUR 
DIN ARKANSAS

rulează la înfrățirea 
14; 16; 18; 20).

AGONIE ȘI EXTAZ 
rulează la Dacia (orele 
20,45 în continuare)

CLIMATE
rulează la Buzești (orele 
17,45; 20,30).

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

SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 
MĂRI

rulează la Unirea (orele 14; 
16; 18,15; 20,30).

UN IDIOT LA PARIS 
rulează la Volga (orele 
16,15 în continuare, 
20,45), Miorița (orele 9; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

OAMENI ÎN RULOTĂ 
rulează la Flacăra 
14,30—20,30 în continuare).

PROCESUL DE LA VERONA 
rulează la Vitan (orele 14,30— 
20,30 în continuare).

BPARTACUS

(orele 
Aurora 

17,30;

(orele

7,30—

15;

9,30— 
18,30; 
11,15;

(orele

rulează Ia Popular (orele 
15,30; 19,30).

PROSTĂNACUL
rulează la Arta (orele 9—16 
în continuare 18,30; 20,45).

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

SUBTERANUL
rulează la Moșilor (orele 15; 
17; 19; 21), Cotroceni (orele 
15,30; 18; 20,30).

AGONIE ȘI EXTAZ 
rulează la Drumul Sării (ore
le 14,30; 17,15; 20).

POVESTEA ȚARULUI SAL
TAN

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

FANTOMA»
SCOTLAND 

rulează la 
17; 19; 21).

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

VESELIE LA ACAPULCO 
rulează la Floreasca (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

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

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

SUS MÎINILE DOMNILOR 
POLIȚIȘTI !

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

PASĂREA PHONIX 
rulează la Lira (orele 
17,45; 20,30).

FANFAN LA TULIPE

rulează la Pacea (orele 15,45; 
18; 20,15).

OCOLUL
rulează la Central (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

UN MINUT DE ADEVĂR
(dimineața)
rulează la Cinemateca

SCURT METRAJE BELGIENE 
(24—26 noiembrie dimineața)

intrat în casă. Are aerul unui 
A apartament central. De ce să 
” n-am confort, cînd acest lu

cru se poate ? Mi-e rușine să 
A vă arăt garderoba, dar să știți

că e completă. îmi place să 
mă îmbrac, cum îmi place 
să-mi cumpăr cărți. Biblioteca 
și dulapul cu haine stau ală
turi. O mătușă îmi trimite cu 

£ regularitate de ceasornic căr
țile pe care le doresc, aproape 
tot ce apare în literatură. 

9 Corespondez cu institutul, 
primesc reviste, buletine știin- 
țifice informative. Inri pregă- 

9 teso lucrarea de doctorantură
— în secret. Mi-am ales tema 

am 
pe 

am 
Bi-

CONTRA 
YARD
Viitorul (orele 15;

15;

MIERCURI 22 NOIEMBRIE
14,00 — Fotbal : România — 

a Germaniei, transmisiune 
stadionul „23 August" ;

— încă din studenție. Cînd 
W să fiu sigură pe temă, 

ceea ce va rezulta din ea

•
 să mă înscriu la examen, bi
roul acesta este rezervat lu
crării științifice. Aici nu ames-

•
 tec lucrurile de școală. Pen
tru școală 
de dincolo,

JK izolată și
” enormă să fac deplasări în 

București. Am zilele mele în 
A exclusivitate. Zile de teatru, 

de concert, de expoziție, de 
vitrine, de bibliotecă, de dis
cuții. Elevii abia așteaptă re
întoarcerea mea. Trebuie să le 
aduc programele de teatru, 
de la concerte, prospecte de 
la expoziții, să le fac dări de 
seamă complete despre ce am 
văzut și ce am auzit. Unul 
dintre elevi face colecția pro- 

• gramelor, altuia îi procur ve
deri, altuia timbre... Mă 
bate gîndul să-mi cumpăr 
o mașină. Mai amestec visu
rile cu realitatea, mai ales 
în serile lungi cînd televizo- 

A rul nu mă satisface. Dar ma- 
șina nu e un vis, va fi o rea
litate. Am nevoie de o ma- 
șină, va veni o vreme cînd va 
trebui să merg mai des în 

_ București pentru experiențe,

lucrez la măsuța 
Nu mă simt deloc 
simt o plăcere

R. F. 
de la 
18,00 — Telecronica economică;
18.30 — Pentru copii : Ala bala : 
„Un, doi faceți gimnastică cu 
noi" ; 19,00 — Copii mari — 
emisiune-magazin pentru tineret;
19.30 — Telejurnalul de seară ;
Publicitate ; 20,00 — Interpretul _____ _  ____ _ ____
preferat : soprana Magda Iancu- atunci cînd lucrarea va prinde
lescu; 20,15 — Transfocator; contur. Nu credeți că îmi
21,00 — Avanpremieră ; 21,15 — £ merge totul din plin, că sînt 
Telecinemateca : „Acuzata" cu un integru personaj pozitiv.
Loretta Young și Robert Cum- Aș vrea să fiu — sau poate
mings. ® că n-aș vrea. Dar mă tn-

cearcă uneori îndoiala, devin 
tristă, îmi caut vini pentru 
hotărirea luată. Aș dori să 
vină el, să mă roage să plec 
de aici, să am un argument să 
plec de aici. Lucrurile nu sînt 
atit de simple cum apar uneori 
în ședințe. „Devotament", și 
gata, „datoria înainte de 
toate". Numai noi de aici, 
care predăm la sat, știm ce 
înseamnă ca elevii să cadă 
pe mîini bune. Am întîlnit 
aici copii atit de înzestrați, 
dar acasă, normal, n-au un 
climat intelectual corespunză
tor. într-o școală bună cu pro
fesorii de mina întîia se pot 
face minuni. Mi-am pus în 
gînd să duc o promoție din- 
tr-a cincea pînă într-a douăs
prezecea. Am remarcat cîțiva 
elevi foarte înzestrați la ma
tematică, de care am să mă 
ocup pînă vor intra în facul
tate. La matematică, bineîn
țeles. Le inoculez de acum 
dorința să se facă profesori 
devenind imuni în fața orică
ror altor profesii. Vor reveni 
ca profesori în satul lor. Sînt 
sigură. Fiecare profesor ar tre
bui să-și pună în gînd să-și 
formeze din școală cîțiva e- 
levi care să devină, la rîndu- 
le, profesori. Socotiți și dum
neavoastră, înmulțiți cei peste 
100 000 de profesori cu cite 
2-3 elevi pe care i-ar putea 
hărăzi 
afla o 
viitori 
școlile 
menea 
aici, pentru că Ia sat vin greu 
orășenii să profeseze. Și e 
normal. Nu oricine se poate 
obișnui, după 24 de ani de 
viață la oraș, cu satul. Vă 
spuneam că nu poți îngloba 
munca aceasta a noastră nu
mai în cuvîntul devotament. 
Pentru că dacă vine ploaia și 
dacă ești nevoit să-ți iei pan
tofii în mînă, pentru că altfel 
îți rămîn în noroi, și desculță, 
în balonzaid și cu umbrelă 
•-ajungi la școală, te cuprinde 
un dor de ducă, și nu te mai

profesoratului și veți 
cifră impresionantă de 
profesori. Mai ales în 
sătești ar trebui o ase- 
preocupare. Mai ales

gîndești la devotament. Și 
dacă vine iarna și se înserează 
pe Ia 5, în liniștea aceea surdă 
cînd se aud numai cîinii cum 
latră, te crezi dincolo de lume, 
la capătul pănriîntului, și nu te 
mai gîndești la devotament. 
Te gîndești la tine și te crezi 
omul cel mai nenorocit. Asta 
seara Dar dimineața, dimi
neața la școală totul e altfel, 
și uiți disperarea de seara. 
Și, mai ales, nu se întîmplă 
în fiecare seară să crezi că 
lumea s-a sfîrșit. Vi se pare 
incoerent ? Poate. Nu vreau 
să conving pe nimeni de cine 
știe ce avantaje pe care le ai 
aici la sat. Am citit de multe 
ori ce. s-a scris în ziare și 
prin reviste — critic sau po
zitiv — despre intelectualii 
satului. Prea sînt tratate toate 
în alb și în negru cînd, de 
fapt, ați văzut cite nuanțe 
există în viața asta a noastră, 
a celor care lucrăm aici. Eu 
da, pot spune că am avut 
avantaje. în patru ani am do- 
bîndit cît altfel în 10, 
Cred că un om are mare ne
voie de o confruntare cu oa
meni dintr-o bucată. Colegii ? 
Nu sînt o neînțeleasă. Colegii 
îmi spun că n-aș fi avut ne
voie de o asemenea 
riență. că mă pierd 
Nu, dimpotrivă, abia 
găsesc. Dar nu dau 
n-am ajuns încă la .. 
deformafie profesională.
așa am crezut că-i bine pen
tru mine și dacă binele acesta 
a coincis cu un folos pentru 
școală, nu pot fi decît mul
țumită. Concluziile definitive, 
cînd elevii mei vor termina 
clasa a Xll-a"...

Ar trebui, acum, în mod 
normal să urmeze numele și 
adresa tinerei care ne-a în
credințat aceste gînduri. Dar 
Ioana, consecventă cu sine în
săși, ne convinge să renun
țăm la intenție. De aceea. în 
mod pur convențional pu
nem sub aceste rînduri sem
nătura noastră.

15.

expe- 
pe aici, 
tnă re

lee ții. 
această 

Eu

LUCREȚIA LUSTIG
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CONVORBIRE FIDEL CASTRO
GHEORGHE RĂDULESCU

Efectele devalorizării
<

hot
Tensiunea

din Cipru
Agenția FRANCE PRE

SS® relatează‘că în noaptea 
de*’luni spre marți în ora
șul Kynenia din Cipru a 
avut loc o vsofentă explozie, 
care â* avariat mai multe lo
cuințe. vEste cea de-a patra 
explozie înregistrată în 
insulă în cursul ultimelor 
24 de ore, i după cele din 
Limassol, Nicosia și Pap
hos.

Agenția^ REUTER relatea
ză despire importante de
plasări de forțe militare 
turcești în zona Ciprului. 
Unități navale au patrulat 
luni de-a lungul 
nordice a Ciprului, 
oane cu reacție au 
deasupra insulei.

coastei 
iar avi- 
evoluat

Potrivit unor surse infor
mate, citate de agenția 
REUTER, guvernul turc ar 
fi trimis Greciei o notă în 
care cere înlăturarea gene
ralului Grivas din funcția 
de comandant al forțelor 
armate grecești din Cipru, 
evacuarea celor aproxima
tiv 20 000 de soldați greci 
aflați pe insulă, despăgu
biri pentru familiile eiprio- 
ților turci omoriți în timpul 
ciocnirilor ce au avut loc 
săptămina trecută.
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Ședința Consiliului de Securitate
PROIECT DE REZOLUȚIE PREZENTAT DE U. R. S. S

IN PROBLEMA ORIENTULUI APROPIAT

H.4V.4.V.4 21 (Agerpres). 
Corespondentul Agerpres, 
Victor Stamate, transmite : 
Luni după-amiază, primul 
ministru Fidel Castro și 
președintele Republicii, 
Osvaldo Dorticos, au primit 
la Palatul Revoluției din 
Cuba pe tovarășul Gheor- 
ghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Mi
niștri, șeful delegației gu
vernamentale române, care

se află la Havana la in
vitația guvernului Cubei.

A avut loc o convorbire, 
în care au fost discutate 
dezvoltarea relațiilor dintre 
România și Cuba, a colabo
rării și cooperării econo
mice și tehnico-științifice, 
precum și alte 
care interesează 
țări.

Convorbirea a 
tr-o atmosferă 
scă, cordială.

probleme 
cele două

decurs în- 
tovărășea-

@ Remanieri in guvernul britanic?
© Iminentă majorare de impozite

în S. U. A.
In cercurile parlamentare britanice se discută intens des

pre eventualitatea unei remanieri a guvernului Wilson, care 
ar putea interveni spre sfirșitul lunii decembrie. Criza ac
tuală, care a culminat cu devalorizarea lirei sterline, apre
ciază observatorii politici, ar da prilej primului ministru, 
Harold Wilson, să procedeze la schimbări importante în sinul 
cabinetului său. Cele mai multe relatări în acest sens se 
referă la posibilitatea ca James Callaghan, ministrul de fi
nanțe, să părăsească această funcție și să preia eventual 
conducerea Foreign Office-ului.
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Din Washington se rela
tează că președintele S.U.A., 
Lindon Johson, a declarat că, 
în lumina devalorizării lirei 
sterline și a majorării taxei 
de scont britanice, adoptarea 
de către Congres a supra
taxei fiscale de 10 la sută a 
devenit un „imperativ abso- 
lut“, pentru a apăra dolarul și 
economia americană. Comen- 
tînd această declarație a pre
ședintelui, făcută după o șe
dință a 
UNITED 
TIONAL 
nistrația 
lori zarea 
trambulină pentru a exercita 
presiuni asupra Congresului 
în vederea 
taxei".

Potrivit 
nate pînă 
dată cu 
sterline s-a hotărît devaloriza
rea monetei în Danemarca, 
Hong Kong, Irlanda, Izrael, 
Malta, Nepal, Portugalia, Spa
nia, Insulele Fiji, Guyana Bri
tanică, Malawi, Bermude, 
Bahamas.

guvernului, agenția 
PRESS INTERNA- 

serfe că „admi- 
a folosit deva- 
lirel sterline ca o

NEW WORK 21. — Trimisul special Agerpres, R. CAPLESCU, 
transmite;: După o scurtă ședința ținută luni după-amiază, Con
siliul rie _ Securitate și-a amina! din nou, fără să treacă la vot, 

i a da posi- 
se studia un nou pro- 

delegația U.R.S.S.
misibilitatea acaparării de terito
rii ca urmare a războiului;

b) recunoașterea de urgență de 
către toate statele membre ale 
O.N.U din această regiune că 
fiecare din ele are dreptul de a 
exista în calitate de stat național, 
independent și de a trăi în pace 
și securitate și renunțarea la 
toate pretențiile și actele incom
patibile cu aceasta;

3) consideră necesar să conti
nue, în legătură cu aceasta, exa
minarea situației din Orientul 
Apropiat nemijlocit în colaborare 
cu părțile și folosind prezența 
Organizației Națiunilor Unite în 
scopul realizării unei soluții co
respunzătoare și juste a tuturor 
aspectelor problemei, călăuzin- 
du-se de faptul că :

A) folosirea în relațiile dintre 
state a forței sau a amenințării 
cu folosirea ei este incompatibilă 
cu Carta O.N.U.;

B) fiecare stat trebuie să res
pecte independența politică și 
integritatea teritorială a tuturor 
celorlalte state din această re
giune ;

C) trebuie să fie reglementată 
în mod just problema refugiați- 
lor palestinieni ;

D) trecerea pașnică a navelor 
prin apele internaționale din a-

dezbaterile în problema Orientului Apropiat, pentru 
bilitate,. conform uzanțelor stabilite, de a se studia 
iect de ” rezoluție, prezentat de
în prezent, în fața Consiliului 

de Securitate se află patru pro
iecte de rezoluție în legătură cu 
modalitățile: concrete de rezolva
re a situației în această regiune 
a lumii ((imul propus de India, 

' Nigeria și Mali, altul de S.U.A., 
al treilea de Anglia și ultimul 
de U.R.S.S.).’Primele trei propun 
trimiterea la fața locului a unui 
reprezentant special al secreta
rului general al O.N.U., deosebi
rile constînd în definirea man
datului care urmează să fie în
credințat acestuia.

Subliniind necesitatea urgentă 
a restabilirii păcii și a creării unei 
situații normale în Orientul A- 
propiat, proiectul sovietic de re
zoluție prevede că Consiliul de 
Securitate :

„1) declară că pacea și soluțio- 
I narea definitivă a acestei pro
bleme pot fi realizate în cadrul 
Cartei Organizației Națiunilor 
Unite ;

2) propune cu insistență apli
carea următoarelor:

a) retragerea de urgență a tru
pelor lor de către părțile par
ticipante la conflict pe pozițiile 
pe care le-au ocupat pînă la 5 
iunie 1967, pornind de la inad-

J
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ceasta regiune în conformitate cu 
acordurile internaționale ;

4) recunoaște că în conformi
tate cu măsurile care vor fi în
treprinse în direcția celor expuse 
mai sus, toate statele din aceas
tă regiune trebuie să pună capăt 
stării de război, să adopte măsuri 
în vederea limitări cursei înar
mărilor. nefolositoare și ruină
toare și să respecte obligațiile 
asumate de ele însele în confor
mitate cu Carta O.N.U. și acor
durile internaționale".

Susținînd proiectul propus, 
șeful delegației sovietice, V. V. 
Kuznețov, a declarat că atît timp 
cît trupele izraeliene ocupă teri
torii arabe, reizbucnirea ostili
tăților este oricînd posibilă ; 
de aceea retragerea trupelor tre
buie să aibă prioritate. El a ară 
tat, totodată, că proiectul recu
noaște existența ca stat indepen
dent a Izraelului.

Lordul Caradon, reprezentan
tul Angliei, a stăruit în conti
nuare asupra necesității numirii 
unui reprezentant special al se
cretarului general al Națiunilor 
Unite, dispunînd de anumite in
strucțiuni.

Reprezentantul S.U.A., A. 
Goldberg, a declarat că va vota 
în favoarea proiectului de rezo
luție britanic, renunțînd să-și 
mai susțină propriul proiect.

Următoarea ședință a Consi
liului de Securitate are loc 
miercuri după-amiază la 15,30, 
ora locală (22,30 ora București).
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adoptării gupra-

știrilor recepțio- 
la această oră, o 

devalorizarea lirei

Sesiunea O.N.U. Conferința
Adunarea Generală a O.N.U. 

și-a continuat in ședința de 
marți dimineața dezbaterile în 
problema restabilirii drepturi
lor legitime ale R. P. Chineze 
la O.N.U.

Susținînd proiectul de rezo
luție al celor 11 țări, printre 
care și România, in le
gătură cu această problemă, 
reprezentantul Irakului, Mus
tafa Kamil Yassen și cel al 
Albaniei, Halim Budo, au sub
liniat lipsa de logică a privării 
uneia din pricipalele puteri 
ale lumii de posibilitatea de 
a-și aduce contribuția la acti
vitatea O.N.U. In felul acesta, 
însuși bunul mers al organiza 
ției are de suferit.

îfilTRfVEDERILE

Vorbitorii au scos in evi
dență, totodată, că în proble
ma în'discuție este necesară o 
simplă verificare a depline
lor împuterniciri ale adevăra- 
ților reprezentanți ai poporu
lui chinez, nefiind vorba de 
admiterea unui nou membru, 
situație care să necesite o ma
joritate. de două treimi. Din 
acest punct de vedere, pro
iectul de rezoluție propus de 
S.U.A., și de o serie de aliați 
ai lor nu are nici o justifi
care, fiind un simplu subter
fugiu. menit să împiedice re
zolvarea acestei chestiuni pe 
calea majorității simple. Ei au 
mai arătat mă autoritățile cian- 
kaișiste nw reprezintă pe ni
meni și că 'JHaiwanul este o pro
vincie a R. P. Chineze.

Reprezentantul Italiei. Piero 
Vinci, a prezentat un proiect 
de rezoluție, avînd în calitate 
de coautori alte patru state: 
Belgia, Chile, Luxemburg și O- 
landa și care' susține numirea 
de către Adunarea Generală a 
unui comitet-însărcinat cu stu
dierea situației sub diversele 
ei aspecte și cu prezentarea de 
recomandări viitoarei sesiuni,

a miniștrilor învățămintului
Prima conferință europeană 
miniștrilor învățămintului,a

organizată de U.N.E.S.C.O., a 
început dezbaterile asupra pro
blemelor legate de accesul 
studenților la învățămîntul su
perior.

In cuvîntul său acad. Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntu 
lui din Republica Socialistă 
România, abordind problema 
organizării mai bune a învăță- 
mîntului superior, a subliniat 
ampla participare la discutarea 
studiului privind învățămîntul 
superior în România, care ține 
seama de tradițiile proprii și 
de experiența dobîndită în țara 
noastră, cit și în alte țări.

Vorbitorul a exprimat regre
tul că nu s-a creat posibilita
tea participării 
R. D. Germane

In încheierea 
sale, acad. Ștefan 
liniat aspectele etice ale învăță- 
mîntului în epoca noastră, cînd 
instrucțiunea nu poate fi sepa
rată de educarea tineretului în 
spiritul răspunderii pentru 
idealurile de libertate, drepta
te și pace ale omenirii. El a 
amintit în acest sens semnifi
cația declarației cu privire la 
educarea tineretului, adoptată 
la cea de-a XX-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., pe 
baza propunerii prezentate de 
România.

la lucrări a

intervenției
Bălan a sub-

In urmă cu 24 de ani, Li
banul își proclama indepen
dența de stat. De atunci, ziua 
de 22 noiembrie a devenit 
sărbătoare națională a popo
rului libanez.

După cucerirea indepen
denței, poporul Libanului a 
depus mari eforturi în do
meniul dezvoltării economiei 
și culturii. In țară se desfă
șoară o intensă activitate eco
nomică și comercială. Capi
tala țării, Beirutul, este ac
tualmente cel mai important 
centru financiar din Orientul 
Mijlociu. O atenție deosebită 
se acordă dezvoltării energe
ticii și organizării unui sistem 
modern de irigare pentru a- 
gricultură. O mare amploare 
a luat turismul.

Intre Republica Socialistă 
România și Republica Liban 
s-au statornicit și se dezvoltă 
relații de prietenie și colabo
rare pe baza respectării in
dependenței și suveranității 
naționale, a egalității în drep
turi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului re
ciproc.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Libanului, poporul 
român, tineretul nostru, trans
mit poporului și tineretului 
libanez un salut prietenesc, 
urări de prosperitate și pro
gres.

I

mine : „La Santa Lucia, sub 
cer fără nori / Ce dulce-i beția 
și clipa de-amor“) și pe plajă 
îl întîlnește pe frate-miu cel 
mic. Ora nouă dimineața și fra
te-miu își trosnește oasele. De 
ce nu muncești ? îl întreabă al 
vostru. (Eu rid, Băieșu mă ia 
din scurt : de ce rîzi, mă, ci
ne-a avut în neamul vostru 
bani 7). Fratele meu tace, al 
vostru îi face educație : trebuie 
să muncești, uite, și eu am fost 
ca tine, la 12 ani vindeam zia
re, am făcut economii, am cum
părat ziarul, pe urmă am cum
părat o fabrică, toată viața am 
tras din greu, și am mai cum
părat una, încă una, și priveș
te, acum, la bătrînețe, pot să 
vin la Napoli la plajă. Ești un 
dobitoc, domnule, i-a spus fra
tele meu, chiar așa i-a spus, 
de ce să fac toate astea, eu 
sînt aici chiar de la început, pe 
cînd tu ai ajuns abia după 50 
de ani. Cumpărăm vederi cu 
tripleta morții și ni sc dă, fără 
bani, sfatul să ocolim o strădu
ță unde 
puștani, 
gre sub 
cumperi 
chet de
trafăcute, bineînțeles) ți le 
runcă 
lea și

stă la pindă o ceată de 
cu cite două pisici ne- 
braț, pe care, dacă nu 
de la ei măcar un pa- 
(igări americane (con-

în față ca să-țl taie ca- 
să-țl poarte nenoroc.

la sud, se duo îndărăt, într-o 
plutire fantastică, de film, și 
sute de aparate de fotografiat 
țăcăne scurt și repetat. Pelicu
la adună amintiri — în spatele 
fiecărui 
se zbat, 
nu s-au 
tund, — 
cîntec 
noastră, 
cile pescarilor 
re-și cîștigă trudnic hrana 
sînt frumoși și nepăsători 
mai în afișele lansate de agen
țiile de turism), iar, departe, 
spre stînga se înalță Vezuviul, 
muntele morții, liniștit și deco
lorat, obosit și inspăimîntat. 
Mult mai departe, Sorento, un 
nume care cîntă șl spune des
pre fericire și femei superbe 
— sau cel puțin așa-mi place 
mie să cred — și vîntul care se 
rupe verde peste ape, ameste- 
cînd legende și vis, si de pe o 
placă veche urcă nostalgic cîn
tecul : „Ne-am întîlnit la Capri 
într-o seară". Simt stelele ce 
plîng și un dor de demult, și 
trăiesc toate iubirile din ado
lescență — aur vechi, pierdut 
în suferințe dulci. Și iată că 
între Santa Lucia și Capri se 
încheagă o primăvară care n-a 
fost niciodată, dar pe care-mi 
pare c-o cunosc, căci simt șoap
tele ei și o despărțire ce m-a 
durut.

om e un gol prin care 
îngălbenite, povești ce 
petrecut niciodată ro
pe mare se leagănă un 
născut din fantezia 
în dreapta plutesc băr- 

napolitani că
ței 

nu-

pra lor plutesc baloane multi
colore. Sintem în piață, ia 
Capri, mai sus e San-Michelc, 
apoi Ana Capri. Autobuze mici, 
deschise, transportă turiștii spre 
cel mai înalt punct al insulei. 
Bogății preferă taxiurile deca
potabile, vinătorii, trăsurile. In 
aerul dulce se 
clopoței.

Să înșirăm : 
niște stînci pe 
pîrle și umbre 
piui iubirii, al 
beriu. Păcatul dansează haluci
nant pe ruine și Pan zîmbește 
dintre tufișurile de zmeură.

San Michele și Casa lui Axei 
Munthe. Fotografia scriitoru- 
lui-doctor te întîmpină la in
trare. Auzi fata care urcă pe 
cărare în urma asinului cu clo
poțel, la Napoli ard rugurile 
din marea ciumă — și peste 
anii care-au trecut învălmășiți, 
săniile cu reni din Suedia, Pa
risul unei iubiri sfîșiate brutal, 
coșmarul omului orb, capătă 
aici un înțeles adine și tainic. 
Palatul și grădina, cu ierburi 
și flori ce nu se sting niciodată 
— ne încătușează gîndul și ne 
pun o lacrimă în inimă. E un 
loo unde nu poți muri, prea 
multă bucurie și prea mult fru
mos — aici, sub acest cer me- 
diteranian, oricît de paradoxal 
v-ar părea, gîndul nu poate 
alerga mult, obosește, covirșit

zbat adine niște
undeva. între 

care lunecă șo- 
de păsări, tem- 
împăratului Tir

„Ne-am întîlnit la

Capri într-o seară... //

Președintele Adunării Gene
rale a O.N.U., Corneliu Mă- 
nescu, a avut marți o serie 
de întrevederi în legătură cu 
problemele aflate în prezent 
în fața Națiunilor Unite. El 
l-a primit pe președintele în 
exercițiu al Consiliului de 
Securitate, Mamadou Kante 
(Mali), care l-a informat cu 
privire la evoluția dezbaterii 
în acest for a situației 
Orientul Apropiat.

Corneliu Mănescu a primit 
de asemenea, pe lordul Cara
don, reprezentant permanent 
al Angliei și pe Jose Maria 
Ruda, reprezentant permanent 
al Argentinei. S-a procedat la 
un schimb de vederi asupra 
unor chestiuni de imediată 
actualitate.

din

în Comitetul pentru proble
mele juridice a fost prezentat 
un proiect de rezoluție avînd 
ca autori 61 de țări, socialiste 
și nealiniate, printre care și 
Republica Socialistă România, 
în legătură cu viitoarea organi
zare a Comitetului special în
sărcinat cu stabilirea principii
lor relațiilor prietenești și de 
colaborare între state. în con
formitate cu Carta O.N.U. Pro
iectul 
anului 
discute 
cipii și 
amenințarea cu forța sau re
curgerea la forță în relațiile in
ternaționale. precum și egalita
tea în drepturi și autodetermi
narea popoarelor.

prevede ca în cursul 
viitor acest COmitet să 
cu prioritate două prin- 
anume : abținerea de la

privind încetarea focului

Postul de radio „Eliberarea" 
anunțat hotărîrea Prezidiu- 

Comitetului Central al
a < 
lui
Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud de 
încetare a acțiunilor militare 
împotriva trupelor americane, 
aliate și sud-vietnameze timp 
de trei zile, începînd de la 24 de
cembrie. cu prilejul sărbăto
rilor Crăciunului, timp de trei 
zile începînd cu data de 30 de
cembrie, cu prilejul Anului 
Nou și de șapte zile, începînd

sărbătorilor
cu data de 27 ianuarie, în tim
pul sărbătoririi Anului Nou 
vietnamez.

Generalul Westmoreland, 
comandantul forțelor ameri
cane din Vietnam, aflat la 
Washington, menționează a- 
genția ASSOCIATED PRESS, 
care, după cum se știe, se opune 
oricărei pauze în bombarda
mentele din Vietnam — a de
clarat că, deși cu părere de 
rău, este de acord, totuși cu 
„perioade scurte de încetare a

în timpul

focului". La rîndul său, „pre
ședintele" Vietnamului de sud, 
generalul Thieu, a indicat în 
termeni vagi că o încetare a 
focului „este luată în 
rare".

Departamentul de 
S.U.A. a anunțat luni 
Washington și Saigon au loc 
în prezent consultări privind 
propunerile făcute de către 
Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud.

conside-

Stat al 
că între

e LA PALATUL CONGRE
SELOR din Kremlin a avut loc 
o ședință festivă consacrată 
aniversării a 50 de ani de la 
înființarea miliției sovietice. La 
festivitate au luat parte și dele
gații ale Ministerelor Afacerilor 
Interne din țări socialiste. Din 
România a participat o delega
ție condusă de Cornel Onescu, 
ministrul afacerilor interne.

» CORUL DE CAMERA „Ma
drigal" al Conservatorului din 
București, sub conducerea lui 
Marin Constantin, și-a început 
turneul de două săptămini în 
Marca Britanie. Primul concert 
a avut Ioc luni seara la Cardiff, 
în fața unui public iubitor de 
muzică în rîndurile căreia se 
aflau A. Thomas, directorul 
Consiliului artelor din Wales. 
Roy Bohan, nreședintele Con
siliului muzicii, și alte personali
tăți ale vieții culturale și ar
tistice din localitate. Formația 
corală română rensmită prin 
stilul său și prin perfecțiunea 
interpretării, a cucerit asistența 
care i-a răsplătit pe artiști cu 
îndelungi și puternice aplauze, 
cerindu-le să repete ultima par
te din program.

România
în Consiliul F,A.O

în ședința sa plenară de 
marți, Conferința Organi
zației Națiunilor Unite pen
tru Alimentație și Agricul
tură a ales Consiliul F.A.O., 
organ de conducere între 
conferințe generale, care 
au loc din doi în doi ani. 
Din Consiliu fac parte 34 de 
state reprezentînd toate 
continentele lumii. Pentru 
prima dată de cînd a de
venit membră a F.A.O. 
(1961), România a fost a- 
leasă în Consiliu, pe o pe
rioadă de trei ani, adică 
pînă în noiembrie 1970.

NOIEMBRIE s-a 
deschis la Varșovia, în prezența 
conducătorilor de partid și de 
stat, în frunte cu Edward 
Ochab, președintele Consiliului 
de Stat, și Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri. ședința plenară a Seimu
lui polonez. Pe ordinea de zi 
se află dezbaterea a două pro
iecte de legi : primul se referă 
la obligativitatea de apărare a 
țării, iar cel de^al doilea la 
crearea Ministerului Industriei 
de Mașini. Continuă, de aseme
nea, pe secții, dezbaterea pla
nului economiei naționale și a 
bugetului pe anul 1968.

• MARȚI AU ÎNCEPUT la 
Geneva tratativele între dele
gațiile Angliei și Frontului Na
țional de Eliberare (F.N.L.) în 
problema transferării puterii în 
Arabia de sud. Delegația brita
nică la tratative este condusă de 
lordul Shackleton, ministru fără 
portofoliu, iar cea a F.N.L. de 
către secretarul general al Fron
tului, Kahtan As-Shaabi,

Incidente iorda- 
niano — izraeliene
Purtătorii de cuvînt izrae- 

lian și iordanian au anunțat 
că în cursul dimineții de marți, 
pe cursul superior al Iorda
nului au avut loc un schimb de 
focuri de artilerie și bombar
damente de aviație.

• ÎN UNIUNEA SOVIETICA 
a fost lansat satelitul științific 
„Cosmos-191“.

Satelitul a fost lansat pe o 
orbită cu parametrii : perioada 
inițială de rotație — 92,2 mi
nute, apogeul — 518 kilometri, 
perigeul — 281 kilometri, încli
nația orbitei — 71 grade.

— Grazle.
— A rlviderLa.
Acest La, atașat pentru re

verență, ne lămurește pe deplin 
că am fost trași pe sfoară.

Ocolim un morman de mobi
lă aruheată dintr-o camionetă 
în mijlocul drumului, pe șofe
rul care urlă la stăpîna mobi
lei, pe stăpîna mobilei care ur
lă și mai tare la șofer, și in
trăm, cum prea bine vă închi
puiți, pe stradela unde pîndesc 
puștanii cu pisicile. Un găligan 
care jumulește un papagal mort 
(penele colorate vor fi comer
cializate în cel mai scurt timp) 
fluieră scurt și ceata se repede 
spre noi.

Lăsațl bancurile proaste, zice 
Băieșu, că pot să stau aici și 
să tragem mița de coadă îm
preună pînă ne-o veni rău la 
toți.

Ciupite cu dibăcie, pisicile 
scot niște miorlăituri ca-n săp- 
tămîna brînzei, și corul lor tot 
crește, dar noi doi trecem mă
reți și nepăsători pe sub bal
coanele in care fîlfiie scutece, 
cămăși și izmene întinse la us
cat.

In port, un grup de americani 
așteaptă in ordine la casa de 
bilete pentru Capri. Ne înșuru
băm în față, plătim, luăm bile
te și Băieșu îi aruncă de sus 
unui domn oarecum scandalizat 
de felul cum am 
lingă întreg șirul :

— Te rog, avem 
a privi viața.

Mediterana, între 
Capri, e o glorie
verzi, arzînd egal în dedesubtul 
unui soare coborît din gîndul și 
pensula lui Piliuță (sînt 
să-mi laud prietenii care 
în mine, așa că vă rog...) 
portului, golful de azur
care flutură ceața toamnei de

— Hai la bar să bem. 
Ceas adine, ceas de vis. 
Cîntecul se rotește amețitor. 
— De două ori coniac.
Cu paharele în mină căutăm 

un loc. Un sud-american corpo
lent, cu fălcile rase pînă la 
sînge, cu părul înecat în brian
tină, se lăfăie pe o banchetă 
întreagă. Vrem să stăm jos, dar 
lui nu-i pasă, pe sub ochelarii 
galbeni șl uriași aruncă priviri 
unei fete în minigona. Hotărîm 
să începem un conflict terito
rial. Băieșu are un plan :

— împinge-mă puțin, ca
nebăgare de seamă, eu o să-l 
calc pe pantof și dacă avem no
rocul să-l nimeresc pe-o bătă
tură...

— Fără glume idioate, ne-o 
reteză sud-americanul. Sînt ne
gru de supărare, Rapidul a 
pierdut la Rlovdiv, și nu înghit. 
(Absolut autentic).

din

lunecat

alt mod

Napoli 
de

pe
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Și 
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decis 
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Rada 
peste

In sfîrșit, Capri, Insula dra
gostei și-a tras peste creștet o 
fîșic de cer violaceu. In portul 
mic și calm, sute de luntri albe 
și roșii se-nvîrt în cerc, și ma
rea are o limpezime neînchipui
tă : Ia douăzeci de metri, pe 
fundul ci, distingi forma pie
trelor. „Portocale, struguri și 
lămii și vederi colorate — sîn- 
teți la Capri, dumnule, cele mai 
dulci fructe din lume, Capri, 
paradisul iubirii". Vii, nesfîr- 
șite rînduri de vii, smochini, și, 
sus, acolo unde soarele ia chip 
de floare, pini întunecați și ne- 
guroși. Liniște — și peste toate, 
un fior de bucurie nemaiîncer- 
cată. Și fiecare casă e îmbră
cată în glicină. Urcăm cu un 
funicular ca un tramvai — por
tocali și trandafiri foșnesc lin
gă geam, spre Sorento trec va- 
porete-rachetă, jos, în apa în 
care distingi șl forma pietrelor, 
înoată grupuri de tineri, deasu-

de vis. Știu acum, îmi dau prea 
bine seama, că Axei Munthe 
nu putea să scrie decît o sin
gură carte. Aici aș putea trăi, 
dar niciodată n-aș putea lucra. ’ 
Lupul și clinele de piatră, adu
nați într-un colț al aleii, acolo 
unde peretele stîncii fuge cîte- 
va sute de metri ca să se înece 
in mare, trezindu-se din marea 
lor noapte, ar adormi din nou, 
in clipa următoare, apăsați de*; 
liniște, apăsați de soare.

Grotta azzura. Jumătate 
oră, din port, cu o barcă 
motor, și apoi două ore de 
teptare. Plata se face pe apă, 
de la barcă la barcă, și cînd 
ți-a venit rîndul, te faci mic în 
luntrea condusă de un vîslaș 
veșnic grăbit (sute de inși ard 
de nerăbdare să plătească și ei) 
și intri, printr-o spărtură cît un 
fund de butoi, în peștera largă 
cit trei odăi, și in basmele co
pilăriei. Apa-albastru fosfores
cent, albastrul fugar al visului, 
albastrul ce precede fulgerul — 
doare și îmbată. Spui o vorbă 
și pereții o joacă între ei ca pe 
o minge. Vraja, însă, durează 
două minute, căci barcagiul, cu 
o lovitură dibace, te-a scos 
afară și, aici, uluit, descoperi 
că visul ți-a intrat în sînge 
pentru totdeauna.

Capri — și e o seară ca atunci 
cînd înflorește liliacul.

Capri — și toate viorile cîntă.
Stăm la o masă, într-o trat

toria deschisă spre mare, și din 
cer cad stele.

— Darlyng, a sunat de opt. 
Peste trei sferturi de oră plea
că vaporul, nu mergeți ?

E sud-americanul.
— Nu mergem.
— Dar ce faceți ?
— Le așteptăm pe Sophia 

Loren și pe Claudia Cardinale. 
Ne-am dat întîlnire cu ele la 
ora 9. Vrem să Ie învățăm poe
zia „Clinele soldatului".

— Bine, băieți. Poate vă prind 
o dată prin Giulești. V-am no
tat, să știți.

de 
cu 

aș-

FANUȘ neagu
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