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spune 
califi-

tîrziu, 
să ne

i-am promis to- 
vom

ultimul timp — 
întreprinderea a 
de tineri... Numărul ar 
și mai mare dacă ei 

lucrători — n.a.) ne-ar

„Profiluri1

„ Mircea

ați făcut pentru alcătuirea progra
mului de .activitate al organizației 
U.T.C. din liceul vostru ?“, 90 au 
exprimat subordonarea tuturor do-
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din prilejuri — e foarte greu să ție în plus nu există sau că nu e 
pui ordine. Și chiar dacă am în- posibilă. Din totalul celor 100 de 
cerca o sistematizare, chiar dacă răspunsuri primite la ancheta-ful- 
am intui citeva direcții mari ale ger cu întrebarea : „Ce propuneri
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Statisticile direcției agricole 
Județene semnalau, sîmbăta, în- 
samînțarea păioaseler pe 12.639 
hectare față de totalul de 73.242. _ 
hectare, griul fiind semănat pe 
9,3 Ia sută din suprafața prevă
zuta. Situația recoltatului la 
principalele culturi era pînă la 
aceeași dală de 42,5 Ia sută, la 
sfecla de zahăr, 29,5 la sută Ia 
cartofi, 6,1 la suta Ia porumb, 
în primul rind, semnalăm dife
rența în realizarea însămînțării

CONSECVENȚE

Nici n-apucă să iasă bine pe 
ușă și Bela Szigeti — tehnician 
la întreprinderea de utilaje pen
tru industria ușoară din Tg. Mu
reș— se si auzi chemat de to
varășul director Mircea Co- 
dreanu.

— Condu-1 pe tovarășu* la or
ganizarea muncii să-i dea datele 
de care are nevoie. De acolo, 
dacă e nevoie, mergeți și pe la 
plan...

— V-aș ruga, ni se adresează 
direct tovarășul director, ceea 
ce găsiți pe teren să ne aduceți 
și nouă la cunoștință...

MII EMOJRCAT

Fastul sărbătoririi 
Recoltei în mijlocul 
toamnei mă coboară 
în mituri. Orice în
cheiere a unui ciclu 
vegetal aduce gîndul 
spre semănatul vii
tor. în istoriile reli
giilor tot ce a deve
nit mai apoi mistic 
are un izvor păgîn- 
pitoresc. în organi
zația thiaselor se cu
nosc acele surescitări 
colective, amintire a 
unor împărtășanii 
primitive, menite să 
asigure renașterea 
vegetației, triumful 
acesteia asupra mor- 
ții. Cultul lui Dyoni- 
sos, zeu mijlocitor 
asemănător lui Attis, 
Tammuz, Zagreus, 
poate fi extins la 
toate culturile și mis
terele. Se ajunge cu 
timpul la cîntece șî 
dansuri atît de vio- 

griului, cultură care solicită 
principala atenție. La I A.S/, se
mănăturile cuprind peste 20 la 
sută din suprafață, în timp ce 
în cooperativele agricole procen
tul e mult mai redus.

Pînă zilele trecute în cele 18 
C.A.P. din zona Sighișoarei încă 
nu se începuse semănatul griu
lui, iar ritmul Ia recoltatul car
tofilor, sfeclei de zahăr și al po
rumbului era foarte slab.

Acum, cînd 

Intr-adevăr, __ ___
varășului director că ne ___
întoarce pentru a discuta des
pre ceea ce avem „să găsim 
pe teren“. Mai ales că ne docu
mentaserăm asupra unor aspec
te importante ale activității eco
nomice a întreprinderii și vor 
iam, în final, să cunoaștem și 
punctul de vedere al conducerii 
unității. Dar. pentru că, oricum, 
în documentare ne-am oprit Ia 
serviciul organizării muncii, 
vom derula „filmul** exact de 
aici.

Interlocutorul — Carol Aszta-

los, adjunctul șefului de servi
ciu. Tema discuției ? Ce s-a în
treprins, în ultimul timp, în di
recția ridicării calificării profe
sionale a lucrătorilor, care este 
preocuparea întreprinderii în 
asigurarea corelației juste între 
nivelul de pregătire a muncito
rilor și gradul de tehnicitate al 
produselor fabricate ? (vom ve
dea că e vorba și de produse 
noi, asimilate recent). Vădit in
comodat (ce-i drept i se citea 
pe față că. nu prea era dispus 
să găsească ceva), tovarășul 
Aszalos începe să caute prin 
tot felul de hîrtiuțe, mape și z 
situații statistice. într-un ** 
negăsind nimic. încearcă 
liniștească.

— în 
dînsul. 
cat 250 
fi fost 
(tinerii ___ _ ___ _____
fi înțeles intențiile bune pe 
care le-am avut.

Să încercăm să deslușim puțin 
afirmațiile tovarășului Aszalos. 
Așa, de pildă, după cum afirmă 
dînsul, întreprinderea a calificat 
250 de lucrători. Cercetând o si-
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lente, cum ne spu
ne Charles Hainche- 
lin, incit galii se cas
trează după astfel de 
bacanale. Mutilarea 
naște viata. în Fri- 
gia, cîntaretul din 
flaut este zămislit de

din trompetă. Preo
tul își face o rană 
în braț, sîngele 
curge. Noaptea se 
jeluia la acel loc și 
chipul zeului era 
gropat. După 
timp, mormîntul

RECOLTA
EUGEN BARBU

rodnica migdală. In 
sanctuarul Cibelei, la 
22 martie (echinoc- 
țiul de primăvară), 
este tăiat un pin. 
Copacul se împodo
bește, de el se spîn- 
zură un simulacru 
cu chipul lui Attis. 
A doua zi se cînta

găsit gol. Urma ziua 
bucuriei (Hilaria). 
Adonis se născuse 
dintr-un arbore de 
smirnă, Isis era zei
ța recoltei 
zeița pîinii, 
spicelor de 
Dyonisos, zeul pomi
lor și al viței de vie.

verzi, 
mama 

griu.

de maximă importanță s-au 
semnalat cauze care trebuie re
mediate operativ. în unitățile 
deservite de întreprinderea de 
mașini agricole Reghin s-au fă
cut resimțite atitudinile incon
secvente ale unor șefi de secții 
care nu au luat toate măsurile 
de cuviință pentru utilizarea la 
capacitatea maximă a mijloace
lor mecanizate. în alte părți ale 
județului, la Acățari, Petelea, 
Gomești de pildă, în timp ce

(Continuare în pag. a Ill-a)

al fructelor frumoa
se, precum și zeul- 
țap, zeul-taur. Cînd 
Demeter, plîngînd pe 
fiica sa Proserpina, 
a ceborit cu ea în 
Infern, și pămîntul a 
devenit sterp, Zeus 
a trebuit s-o lase pe 
aceasta să revină pe 
pămînt. 9 luni pe an 
ea simboliza rod
nicia grăunțelor. 
(Varron în fericitul 
Augustin : Civitas
Dei). Tradus altfel, 
un alt mit al răpirii 
Proserpinei de către 
Hades ar însemna 
dispariția puterii de 
germinație atunci 
cînd soarele se în
dreaptă spre iarnă. 
Hierofantul o duce 
într-o peșteră unde 
se petrece sfînta îm
preunare, se vestește

(Continuare in 
pag. a lll-a)

Mi s-a întîmplat, de curînd, să 
fiu martorul unei discuții între 
cîțiva activiști ai Comitetului 
U.T.C. al municipiului Constanța, 
în care unul din ei compara pro
gramul de activitate al organiza
ției cu o ființă vie. Cel puțin așa 
mi-am închipuit. Cel care vorbea 
atribuise programului calitatea de 
a avea cirstd. Și ntxuna, d trei. A 
firoiectelor. a adoptării ambițiilor 
a forma de lucru, ori, în sfîrșit, a 

tălmăcirii fiecărui paragraf pe lim
ba vie și atrăgătoare a faptelor.

La ora aceasta, în liceul ..Mir
cea cel Bătrin“ din Constanța, 
unde am încercat să urmărim, la 
sugestia Comitetului județean 
U.T.C., închegarea progresivă a 
„celor trei vîrste“, programul de 
activitate al organizației se află 
pe drumul dintre prima și a doua 
sa treaptă. Trebuie să recunosc că 
— în hățișul des al propunerilor 
pe care tinerii ni le-au comunicat 
si pe care, nu mă îndoiesc, le și 
fac cu prilejul desfășurării alege
rilor pe clase, ca să numim unul

principala forță de muncă a fost 
concentrată la recoltat, tractoa
rele, cu toată umiditatea crescută 
a terenului, se aflau la arat dis
cuit și însămînțat. La C.A.P. 
Corunca lucrările sînt coordona
te în așa fel încit nu se înregis
trează nici un timp mort, ținîn- 
du-sc seama de interdependența 
și succesiunea lucrărilor, rezer- 
vîndu-se ceea ce se poate efec
tua pe vreme mai puțin priel
nică — cum e transportul produ
selor din cîmp — astfel că re
coltatul, pregătirea terenului și 
însămînțatul se desfășoară con
tinuu.

Un raid efectuat la sfârșitul 
săptămînii trecute evidențiază 
și alte aspecte. La C.A.P. Naz- 
na, deși lucrările decurg în plin, 
doar de o săptămînă, se preco
nizează pînă în jurul zilei de 25 
octombrie să fie încheiate cu 
precizarea... ,id»7că timpi’L va £i 
frumos". La orz șr secară supra
fețele sînt însămînțate, la grîu 
mai mult de 25 la sută, iar recol
tatul sfeclei, al strugurilor și le
gumelor este aproape încheiat. 
Dar din cele 120 hectare cu po
rumb, numai de pe un hectar 
a fost strînsă recolta, ceea ce

: ■ B ■/"V: :

Are cineva dreptul, atunci cînd e convins câ o relație din 
preajma sa nu merge pe drumul bun, sâ primească dragos
tea unui om care nu e liber ? Refuzîndu-o, îl ajută să se păs
treze în vechea relație sau dimpotrivă, contribuie și mai mult 
la nefericirea lui ?

Este mai bine ca o dragoste ivită în fragedă tinerețe, îna
inte de formarea personalității, să nu ajungă atît de repede 
la căsătorie, pentru a se împiedica astfel deosebirile irepara
bile de mai tîrziu ? Dacă e mai bine așa, nu înseamnă că-i 
sfătuim pe tineri să nu ia în serios prima lor dragoste ? Poți 
să le spui „mai așteptați ?" Ce să aștepte ? Și cît ?

Care este răspunsul vostru ? îl așteptăm!

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

CE PROPUNEȚI 
PENTRU PRO-

obligă la o atenție multilateral 
difuzată indiferent de starea 
vremii. La C-AJ*. Pănet, a ră
mas în urmă culesul cartofiloi 
și al porumbului, iar griul mai 
trebuie să mai fie însămînțat pe 
aproape 500 hectare. Acesta în 
timp ce pe loturile personale ale 
țăranilor cooperatori recoltatul 
este în avans substanțial — ca 
și la Vidrasău, Aținti? și altele 
— lucrări care, desigur, nu sînt 
de strictă urgență în raport cu 
situația existentă pe tarlalele co
operativei agricole. Reținem din 
cele văzute la Pănet un alt mo
tiv care sustrage atenția nece
sară campaniei : aproape 50 tone 
de ardei recoltat de cîteva zile 
se depreciază din cauză că 
C.L.F. Tg. Mureș nu trimite 
mijloacele sale de transport. Și 
la C.A.P. Sîntioana, atît recol
tatul, transportul cîț și pregăti
rea patului germinativ și - însă- 
mînțările sînt răma?e în urmă 
față de media înregistrată pe 
județ din cauza organizării de
fectuoase a muncii. Din cele

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe tovarășul 

Niaz Dizdarevici
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a primit luni, 14 octom
brie, pe tovarășul Niaz Dizdare
vici, membru al Comitetului E- 
xecutiv al Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită priete
nească în România.

La primire, căre s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească, au participat tovarășii 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 

. P.C.R. și ..Vasile Vlad, șef de sec
ție Ia C.C. al P.C.R.

A fost de față Iakșa Petrici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

★
în timpul șederii în țara noas

tră tovarășul Niaz Dizdarevici a 
avut convorbiri la C.C. al P.C.R. 
cu tovarășul Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.C.R. Cu acest 
prilej, a avut loc un schimb de 
păreri cu privire la activitatea 
externă a celor două partide,

Cele ce urmează nu au fost, 
deci cunoscute prin mijloace 
ziaristice. Unul din eroi mi-este 
prieten. O eroină, pacientă, iar 
a treia „model" într-o 
teatru, în care calitate 
versat mai îndelung, 
nici unul din ei nu se 
citind aceste rînduri, pentru că 
i-am avizat în prealabil, obți- 
nînd noi date despre actuala lor 
situație și promițîndu-le, în 

piesă de 
am con-

Totuși, 
va mira

rințelor unui singur scop, acela al 
acumulării, cu sprijinul nemijlo
cit al organizației U.T.C., a cu
noștințelor utile în viață, al extin
derii universului cultural și științi
fic, al însușirii datelor cu ajutorul 
cărora să poată fi înțelese eveni
mentele politice actuale.

Majoritatea au considerat că, 
prin inițierea unor acțiuni cores
punzătoare, organizația U.T.C. le 
poate fi de un real folos în apro
fundarea valorilor contemporane, 
prin cunoașterea premergătorilor, 
a figurilor ilustre din istoria știin
ței și tehnicii universale, prin cul
tivarea patriotismului și a princi
piilor moralei înaintate. Propune
rile îmbină toate categoriile de 
acțiuni, de la cele apte să fie or
ganizate cu ocazia adunărilor ge
nerale pînă la cele din cadrul 
cercurilor pe obiecte sau din lun
gul lunilor de vacanță. Pînă și 

precum și în legătură cu unele 
probleme actuale ale mișcării 
comuniste și muncitorești și ale 
situației internaționale. A fost 
reafirmată hotărîrea celor două 
partide de a dezvolta în conti
nuare relațiile de prietenie și 

colaborare între P.C.R. și U.C.I., 
între Republica Socialistă Româ
nia și R.S.F. Iugoslavia, în inte
resul ambelor popoare, al uni
tății țărilor socialiste, al cauzei 
păcii și socialismului în lume.

De asemenea, oaspetele a vi
zitat rafinăria și Combinatul pe
trochimic Brazi, instituții de 
cultură ‘ șî âftă din municipiul 
București, județele Prahova și 
Brașov.

Luni șeara, tovarășul Niaz Diz
darevici a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

După debutul J.O. continuă 
comentariile despre primele 
discipline care și-au desem
nat campionii. Este vorba, în 
primul rînd, despre cursa de 
10 000 m, care a reunit la start 
41 de aitleți. Se aștepta un duel 
între atleții de altitudine și 
cei de plat, ultimii numărînd 
printre ei nume celebre ca 
Ron Clarke, Gammoudi și 
Haase. Intr-adevăr, acest duel 
a dominat cursa, dar de la în
ceput s-a văzut că lupta este 
inegală. Atleți kenyeni și 
etiopieni, veniți de pe înaltele 
platouri africane, s-au simțit 
în largul lor pe stadionul o- 
limpic din Ciudad de Mexico, 
situat la peste 2 200 m dea
supra nivelului mării. Și dacă 
victoria nu a revenit favoritu
lui numărul 1, Kipchoge 
Keino, ea nu a scăpat coechi
pierului acestuia, Naftali 
Temu, care l-a întrecut pe 
etiopianul Mamo Wolde, locul

IONEL HRISTEA

schimb, că nu voi da decît un 
singur nume, cel al orașului.

Așadar, la Cluj, acum 2 ani. 
Ambii, studenți în ultimul an, 
căsătoriți de curînd ; el studia 
într-un domeniu artistic, ea me
dicina. Căsătoria nu făcuse de
cît să consfințească o iubire în
cepută din adolescență și una de

<» LA IAȘI 
daft în funcțiune un 
centru hidrometeorolo- 
gic modern. Aparatu
ra cu care este dotată 
noua unitate permite 
elaborarea de previ
ziuni îmbunătățite a- 
supra timpului, înre
gistrarea cu exactitate 
a apariției fazelor de 
vegetație la principa
lele plante, cunoaște
rea permanentă a bi
lanțului hidric al te
ritoriului etc. Datele 
hidrometeorologice ob
ținute sînt comunicate 
unităților agricole de 
pe întreg teritoriul 
Moldovei.

• DR. VASILE LU- 
JĂ, de la Clinica de 
ftiziologie din Timi
șoara, a fost pus în 
fața unui caz deosebit : 
din întâmplare, copi
lul Constantin Drăgan, 
în vîrstă de 14 ani. 
din Oravița, a inhalat 
o bila metalică cu dia
metrul de 8 mm. Ori
ce instrument medical 
folosit în scopul extra
gerii acestui corp stră
in, s-a dovedit inefica
ce. Pentru a evita o 
intervenție chirurgica
lă, ce părea iminentă, 
medicul timișorean a 
folosit un electromag
net de forma unei 
tije, dimensionată spe
cial pentru bronho- 
scopie. Cu ajutorul a- 
cestuia, bila a fost ex
trasă, micul pacient re- 
căpătîndu-și sănătatea. 
După cum apreciază 
specialiștii, o aseme
nea intervenție este 
aplicată pentru prima 
oară în practica me
dicală românească.

• LINIA MIJLOCIE 
a laminoarelor de la 
Combinatul siderurgic 
Reșița, care timp de 
patru luni a fost su
pusă unor lucrări de 
modernizare, a rein
trat în exploatare cu 
11 zile înainte de ter
men. In prima decadă 
a lunii octombrie a 
produs în plus, față 
de plan, peste 70 tone 
de laminate, avînd po
sibilități ca pînă la fi
nele anului să-și spo
rească producția cu 25 
la sută față de prime
le trimestre. înainte 
de termen a fost dată 
în folosință și linia 
fjnă,. de, laminare, înr 
zestrată cu noi instala
ții de încărcare și cu 
alte utilaje moderne.

(Atrernres)

trei revenind lui Gammoudi. 
Dar marele învins al acestei 
probe rămîne australianul Ron 
Clarke. La un moment dat, 
Clarke a dat iluzia unei vic
torii, cînd la 800 m de sosire 
a atacat împreună cu mexica
nul Martinez dar. deținătorul 
atîtor recorduri mondiale nu 
a mai găsit resurse și, complet 
sufocat în ultimul tur de pistă, 
n-a putut răspunde demaraju
lui irezistibil lansat de Wolde, 
avînd în plasa lui pe kenyanul 
Țemu. Wolde a intrat în ulti
ma turnantă cu un avans de 
10 m, însă Temu, mai bun la 
finiș^ l-a depășit cu o zecime 
de secundă, obtinînd o fru
moasă victorie aplaudată înde
lung de cei peste 60 000 de 
spectatori prezenți în tribunele 
stadionului. Cine este, de fapt, 
primul campion olimpic ? Ke
nyanul Naftali Temu (1,71 m 

prietenie strînsă, datînd din co
pilărie. Cei apropiați îi numeau 
„Paul și Virginia". Intr-adevăr, 
rar îi vedeai pe unul fără celă
lalt.^ Mergeau ținîndu-se de 
mînă, la cinema stăteau îmbră
țișați „ca-n prima zi", iar dacă 
vreunul avea vreo treabă singur, 
îl surprindeai după vreo jumă
tate de oră, căutînd o fisă, ca 
să dea un telefon celuilalt. Citi
torul e de obicei perspicace și

(Continuare în pag. a IV-a)
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Istoria noastră nu poate *(1 — 
si nu este I — decît o varidivtă 
locală, originală, a istoriei »u- 
niversale. Artisticește, nu puteț n 
decît verifica, pe cont propria, 
marile adevăruri eterne ale Io 
mii. N-avem alte experiențe 
decît cele ale întregii umanități,, 
iar aceasta însemnează că un
deva, într-un ungher al spațiu
lui, un episod din drama noas
tră de alaltăieri sau de astăzi; 
a fost trait cu intensitate mai; 
mică sau mai mare, pe o du
rată mai mare sau mai mică 
de timp. Nu exista, deci, riscul 
de a nu putea fi înțeleși. Nu 
există pericolul incomprehensi- 
bilității. Rostul nostru, pe acest 
plan, nu poate fi decît să in
vestim trăirea generală cu un. 
indice personal, s-o destăinuim, 
cu mai multă vigoare și culoa
re, sa punem motivele univer
sale pe cheia noastră de por
tativ, sa obținem o echivalen
ță universală trăirii noastre sau, 
altfel spus, să constrîngem uni
versalul pînă la a-l face echi
valent cu noi. Știind ce știm și 
noi, pe ceilalți îi interesează 
numai verificarea noastră, suma 
aportului nostru cognitiv, va
rianta de fabulă prin care des
tăinuim aceeași idee.

Culturile arhaice, deci și cul
turile populare, n-au, din acest 
punct de vedere, orgoliul origi
nalității. Motivele migrează sau 
se relâvează simultan, încorpo
rarea unuia sau altuia într-o 
terță cultură nu însemnează 
lipsă de invenție, ci funcționa
litate. Arta evului de mijloc, 
arta unei vîrste adulte a ome
nirii, își definește stilurile pe 
mari ari1 geografice, cuprinzînd 
sumedenii de culturi populare 
soecifice, care pun doar note 
distinctive goticului, stilului ro
manic sau bizantin. Morile re
voluții artistice ulterioare, de la 
renaștere la romantism, se or
ganizează, la rîndu-le, ca re
dutabile curente, traversînd con
tinentul, apoi continentele și 
modificînd climatul și ecologia, 
nu a unei singure culturi, c*., 
pînă la urmă, a marii culturi

umane. Istoria modernă a reli
giilor, etnografia, iar, pe un 
plan vast de sinteză, filozofia 
culturii nutresc de multă vre
me ambiția integrării, a totali- 
zării experienței umane într-un 
număr tot mai restrîns de mi
turi, simboluri, idei, pînă la li
mita unor integrări absolute, e- 
chivalînd cu omenescul pur. A- 
ceasta însemnează, pînă la ur
mă, un om generic pus în față

gibil, deci apt a fi integrat 
unei serii de fenomene. Culturi
le, ca și literaturile, nu ne oferă 
decît prin excepție cazuri.

Revenind la drama noastră 
de inspirație istorică, trebuie sa 
recunoaștem precaritatea sa nu 
prin imaturitatea literaturii de 
care ține, nu prin sărăcia sa 
tematică, nu prin lipsa talente
lor, ci printr-o neînțelegere ori
ginară, decurgînd din chiar mo
mentul romantic care a guver
nat nașterea speciei la noi. 
Ivită ca o anexa beletristică a 
cercetării istorice — aceasta, 
la rîndu-i, subsumata unor mo
biluri extraștiințifice' de mo
ment — drama noastră istorică 
a devenit caduca, din chiar 
clipa în care idealurile politice 
ale epocii fuseseră atinse. Ea a 
rămas, fatal, în condiția minoră 
cînd literatura noastră a deve-

prin cristalizarea istorică, prin 
legendă, cronică sau mit, una
nim acceptat deci, ca și o glosă. 
Genul și-a propus, prin exem
plele ilustrate, o dezbatere a- 
supra unor ipostaze extreme de 
umanitate, a căror consistența 
a fost verificată de timp, sau a 
unor dileme asupra cărora 
omul și umanitatea vor reveni 
mereu.

în literatura noastră, la acest 
diapazon de universalitate nu 
s-au ridicat decît puține piese și 
puțini autori. Le putem numă
ra fă râ o contabilitate compli
cată : „Alexandru Lăpușneanu" 
a bătrînului Negruzzi, bucată 
pe care o socotim text drama
tic, „Zamolxe" a lui Lucian 
Blaga, „Șun" a lui George Că- 
linescu*, „Danton" a lui Camil 
Petrescu. Iar cu aceasta din ur
mă, numărătoarea, după opi-

GENERALITĂȚI ASUPRA
DRAMEI ISTORICE

cu niște dileme generice, deci 
un arhetip sau un supratip de 
umanitate, o umanitate simbol. 
Năzuință aceasta, de mare ge
nerozitate, argumentată cu dole 
stricte de cunoaștere, reprezin
tă în fond o mare biruință mo
dernă a conștiinței, pe drumul 
făuririi unei anatomii a spiri
tului uman cu valabilitate ge
nerală.

Nu există, totuși, un ireducti
bil al fiecărei culturi ? Bineîn
țeles, viziunile totalizatoare 
s-au structurat ulterior. Se pot 
oare suprapune, pînâ la iden
tificare, fenomene atît de dis
juncte cum ar fi epoca heianâ 
din literatura nipona a secolu
lui al Xl-lea cu clasicismul 
francez al secolului 
lea — sau luxurianta 
a artei vechi hinduse 
cui european, italian 
niol ?

în planul contemplării este
tice nu urmărim decît intrinse
cul uman, cu atît mai expresiv 
cu cit este mai specific, cu atit 
mai specific cu cit devine inteli-

PAUL ANGHEL
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nit matura, ea a fost mai apoi 
alungata la periferie, fiind 
frecventata întîmplător, din 
mobiluri ocazionale, de nume
roși dramaturgi ocazionali. Re
învierea subita a speciei, ve
getația exuberantă care inundă 
în prezent scena, pretinde, de 
aceea, o reexaminare.

Ne putem reîntoarce la mo- 
bilurile inițiale ale dramei is
torice ? Mai putem accepta sti
lul și problematica-pledoarie a 
acestui produs, atît de strîns le
gat cîndva de bara romantică 
a mesianismului nostru națio
nal ? Pot fi oare radical dife
rite de problematica genera’ă 
problemele dramei noastre is
torice, prin faptul câ pun în 
discuție chestiuni de specific 
național ?

Ca dramă a personalității 
sau a unei colectivități, drama 
istorica a fost întotdeauna o 
dramă a umanității, ilustrată 
printr-un caz pilduitor, notoriu.

nia mea, s-a isprăvit. Pe o a 
doua linie de valoare ar pu
tea intra „Praznicul calicilor* 
a lui Mihail Sorbul și, poate, 
încă vreo două—trei bucăți 
scurte. Pe o a treia linie — 
teatrul lui Delavrapcea și Da
vila, dar prin aceștia din urmă 
ne-om întors din nou la copi
lăria genului, la calitățile dar și 
la insuficiențele lui fundamen
tale.

Ne lipsesc personagiile isto
rice care să reprezinte ipostaze 
extreme de umanitate, acele ti
puri care să impună conștiinței 
o experiență cu valoare de 
glosă ?

în evoluția literaturii noastre, 
dramei istorice, mai mult deciț 
oricărei specii, îi revine tocmai 
menirea de a pune în discuție, 
prin mijlocirea unor momente 
storice-de răscruce sau a unor 
oersonogîî excepționale, ce! pu- 
»in cîteva dintre aspectele reve- 
’atorii ale specificului acestui 
aooor. Chestiunea definirii, ca 
problemă majoră a unei litera
turi, nu se limitează, desigur, la

cîmpul dramei istorice, dar aici, _ 
mai mult decît oriunde, litera- W 
tul poate fructifica din plin ex
periența istoricește cristalizată, 
acel așa-numit „specific" obiec- ” 
tivat prin actul istoric, acea o- 
riginalitate de trăire și cunoaș
tere obștească, încifrată în le
gendă sau mit.

Mai mult decît oriunde, însă, 
tocmai aici, în cîmpul dramei 
istorice, falsul, maniera, afecta
rea ideologică, pseudoproble- 
matica își află nu o dată locul. 
Ca și mimarea manierei folclo
rice în vers, ca și calchierea et
nograficului în artele decora
tive, calchierea cronicii, scenari- 
zarea legendei, nu aduc dramei 
istorice decît meritul mediocru 
al colportării unor date de ma
nual școlar. Coborîtă la acest 
nivel, drama istorică rămîne o 
anexă beletristică a calendaru
lui de glorii naționale, esuînd 
in spectacolul aniversar de o- 
cazie. Este limpede că, în ase
menea cazuri, interesul estetic 
este exclus, iar valoarea docu
mentară e nulă. Drama istori
ca nu-și va putea propune nici
odată să concureze știința din 
cîmpul căreia își culege moti
vele.

De ce nu avem încă pe sce
nă un Mircea cel Bătrîn, un Mi
hai Viteazul, un Țepeș, un Brîn- 
coveanu ?... Dar la ce proble
me, la ce enigme, la ce dile
me ale conștiinței ar răspunde 
acestea sau alte asemenea per
sonale ? Altfel spus, drama is
torică, nu-și va face nici într-un 
Fel datoria aducînd pe scenă, 
numai de dracul de a le adu- i 
ce, asemenea personaje care, 
cu oricît eroism istoric ar fi in
vestite, nu vor putea revoluțio- ' 
na, prin simpla lor prezență, 
destinul literar al speciei la 
noi. . 1

Prin ce mijloace impunem, 
totuși, valoarea originală a ex
perienței noastre, rezultatul 1 
nostru cognitiv ?... Revizuirea se 
cuvine să opereze în însuși con
ceptul nojtru de dramă. Aceas
ta va duce la reconsiderarea 
noțiunii de suferință, disperare, ( 
traaedie, deci la materia primă 
a dramei dintotdeauna și de 
pretutindeni. Pusă în lumina 
necruțătoare a experienței ge
nerale, drama noastră istorică 
își va pierde caracterul incom
prehensibil, cîștigînd în schimb 
în adevăr uman. Vor avea de 
cîștigat, prin aceasta, înțelep
ciunea și arta generală.

VERA
CRUZ

— Ce surprize pregătiți citito
rilor ? sînt întrebați „în bloc“ cîți- 
va tineri scriitori, laureați ai 
U.T.C.-ului.

— Imbătrînim ! răspunde Velea 
în mare șoaptă, replică excelentă 
la care nimeni nu-și permite să 
rîdă căci pe locul unei tele catas
trofe nimeni nu-și poate permite 
să dea atenție replicilor excelente. 
Erau acolo cîțiva oameni tineri de 
mare talent, cu mult spirit în scris, 
cu mult haz în discuții, oa
meni cu care e o plăcere 
să bei un pepsi sau o ca
fea și o sărbătoare să le citești 
o pagină bună de literatură. Pe 
ecran, pierise și plăcerea și sărbă
toarea. Luaseră toți premii — pe 
ecran nu se cunoștea. Prin grija 
apăsătoare și involuntară a unei 
tinere prezentatoare care-și amă
gea tracul și neștiința cu întrebări
le cele mai șablon — „scriitorul 
trebuie să fie cronicar sau poet ?“ 
— oamenii aceia riu mai erau nici 
poeți, nici cronicari, nici spirituali, 
erau niște școlari care căzuseră cu 
un avion într-un pustiu. Nu se 
lega nici un dialog, nici un gînd, 
nici o idee consistentă — așteptau

incontestabile și prefer „o forțare" 
a interesului decît îngenuncherea 
supusă în fața șablonului și ruti
nei. Prea intelectualizată, mane- 
vrînd prea multe abstracții — cu 
harul a doi actori de o formidabilă 
expresivitate : Pitiș și Wolcz — 
scenariul avea toate șansele să fie 
redus de spectatorul neavizat, luat 
prin surprindere, la o schemă mi
noră și mă tem că așa s-a întîm
plat : un tînăr îndrăgostit își pier
de graiul, de îndrăgostit ce e, și 
atunci prietenul lui — un filozof 
al gestului — caută să-i redea gla
sul demonstrîndu-i că fără cuvinte 
nu se poate trăi. Se înțelege lesne 
de ce n-am impresia că această 
problemă a limbajului (sau a lip
sei limbajului) e o problemă arză
toare pentru tinerii noștri îndră
gostiți. Nu graiul e ceea ce pierd 
băieții noștri în fața fetelor. Ca joc 
și modalitate, emisiunea era însă 
valabilă — amestecul de mimică, 
gest și inserturi, ca-n filmul mut, 
era plîn de delicii, maliții și fan
tezii. Micile voluptăți intelectualis- 
te ale regiei și ale scenariului nu 
aveau frîu, pierzîndu-se însă dese-

A

Pe Gary Cooper — hume le
gat de anii de glorie al wester
nului — publicul nostru l-a vă
zut ultima oară, în urmă cu 20 
de ani, într-un excelent film de 
război: „Sergentul York". A mai 
fost „programat" în cîteva din 
spectacolele de la cinematecă, 
sală destinată cu exclusivitate 
dacă nu unor mari filme cel pi 
țin unui public restrîns (un ab( 
nament rămîne în continuare o 
performanță) din București.

„Vera Cruz* anticipa deci un 
deosebit interes, genericul său. 
incluzînd pe lingă marele Gary și 
pe Burt Lancaster. Și chiar pe 
Sarita Montiel, care este într-un 
fel un „nume".

Filmul, cu o acțiune plasată în 
Mexicul anilor fierbinți din scurta 
domnie a împăratului Maximi
lian, se situează cum amintea Ior
dan Chimet în micro-eseul „Wes
tern" în categoria acelor produc
ții aflate „pe linia de hotar în
tre bine și rău, care este acum 
sinuoasă și subțire, și poate fi 
sărită din pricini cu totul întîm- 
plătoare, în ambele sensuri".

Caleașca în care se află o for
midabilă sumă de bani și care 
trebuie însoțită într-o lungă că
lătorie spre Vera Cruz, este pă
zită, în afara unui escadron din 
armata imperială, și de o mînă 
de mercenari, printre ei un fost 
colonel din înfrînta armată a su
dului, Benjanin Trane, și Joe E- 
rin, un aventurier. Ca și în „Di- 
ligența" lui Ford, avem de-a face 
și acum cu un autentic „vehicul 
al destinului". Bine punctată, 
acțiunea conduce dramatic la un 
final generos în ideea de drepta
te pe care o exemplifică gestul 
obositului colonel Trane : resti
tuirea banilor adevăratului stă- 
pîn al lor, poporul. Nici o excep
ție de la regula acestor „basme" 
pentru toate vîrstele care ne sînt 
cunoscute sub numele de legen
de din vestul sălbatic.

Gary Cooper, în rolul Trane, 
și Burt Lancaster, în cel al aven-,' 
turierului Joe, domină filmul ca- 
re poate fi considerat pe un plan 
afectiv drept o întîlnire pe ecran 
între ,’,cel care vine și cel care 
pleacă". Întîlnire la care „parti
cipă" și Sarita Montiel în ace
eași clamaroasă postură pe care 
o știm, cu stridențe și gesturi pe 
care le imortalizează de obicei 
doar pictura de gang.

Acestui film meritoriu i-ar fi 
servit foarte bine absența acelei 
secvențe lungi, vulgare, fără nici 
o justificare : balul de la curtea 
imperială, prezentat ca o petre
cere oarecare din rău famatele 
porturi. Și poate un accent în 
plus ar fi trebuit acordat reali
tății nespectaculoase a revoluției 
mexicane. Cea mai frumoasă sec- , 
vență, prin care înțelegem de 
fapt și acțiunile ulterioare ale 
colonelului Trane, este acea moar
te amînată a-revoluționarului su
pus unei terori neputincioase de. 
către cavaleriștii imperiali.

în rest, deliciile de totdeauna 
ale genului : cavalcade, gloanțe 
care nu-și greșesc niciodată țin
ta etc.

Personajele sînt bine contura
te și lupta dintre aventurieri pen
tru bogata pradă permite un 
montaj paralel pe care-1 stăpîneș- 
te cu bine Robert Aldrich, regi
zor specializat în filmele de in
tensă acțiune și care ne-a dat 
un surprinzător și de neuitat „Ce 
s-a întîmplat cu Baby Jane 
aproape o fișă clinică a alienării.

în ce privește marele public, M 
ceea ce e de observat nu este 
afluența lui la acest film cît să
lile goale la „Winetou", „Duelul 
lung" și „Prin Kurdistanul săl
batec" pelicule care trișează, 
falsificînd bărbăția filmului de 
aventuri.

E în această opțiune un... 
„semn al lui Zorro" pe care in- ’c" 
diferent dacă difuzorii noștri de ' 
film îl iau sau nu în considera
ție, trebuie notat.
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iDUMITRU MICI)

Premiile „Amfora" 1968
Astă seară la orele 18, sala 

Teatrului Mic găzduiește de
cernarea premiilor ..AMFO
RA44, oferite de un larg junu 
de spectatori, prin interme
diul publicației „Săptămina 

, culturală a Capitalei”, pen
tru cele mai valoroase reali
zări ale stagiunii 1967—1968 
a teatrelor dramatice bucu- 
feștene. Laureații primei edi
ții a premiilor „AMFORA" 
sînt : dramaturgii Anca Bur- 

. san și Gh. Panco pentru 
„Nicnic", regizorul Radu 
Penciulescu pentru spectaco
lul ..Tango44. Liviu Ciulei 
pentru scenografia spectaco
lului Macbeth44, actorii Ol
ga Tudorache și Gheorghe 
Dinică pentru interpretarea 
unor roluri principale (Vito
ria Lipan din „Baltagul” și 
respectiv rolul titular

„Nepotul lui Rameau-) și ac
torul Florin Vasiliu pentru 
interpretarea unui rol se
cundar (Eugen din ..Tango”:. 
Vor fi de asemenea premi 
prin tragere la sorți, spei 
torii care au indicat rezu 
tele cele mai apropiate 
palmaresul final. Festivii 
de decernare a premiilor va 
fi urmată de un spectacol 
muzical-coregrafic, cu par
ticiparea balerinilor Magda
lena Popa, Alexa Mezinces- 
cu, Miriam Răducanu, Ama
to Checulescu, Sergiu Ște- 
fanschi și a formației vocal- 
instrumentale ..Coral”.

Zilele trecute, concursul 
..AMFORA”, interesantă ini
țiativă a ..Săp-âminii cultu
rale a Capitalei”, și-a inau
gurat cea de a doua ediție.

Faptul că o publicație deschide o anchetă pe 
tema : j,Pentru ce scrii ?, „Pentru cine scrii V e, 
prin sine însuși cît se poate de elocvent. Nu toti 
scriitorii care aveau acum vreo trei lustri etatea 
celor ce și-au expus vara aceasta profesia de 
credință în coloanele „Seînteii tineretului* 
erau întrebați de ziare : de ce scrii?. Și nu toa
ta lumea era de acord pe atunci, că fiecare 
scriitor își poate avea propriile mobiluri interi
oare, propriul motiv de a se rosti, deși Gorki, 
deseori citat, spusese că unii scriu fiindcă simt 
viața atît de bogată, îneît nu-și pot reprima 
imboldul de a-și vărsa în ea prea plinul sufle
tesc, iar alții fiindcă o găsesc, din contră, dezo
lant de săracă și vor s-o îmbogățească prin vi
surile lor — și cu atît mai puțin se putea tolera 
concepția că un scriitor se adresează unui anu
me public, iar un altul altuia. De altminteri, nici 
nu prea se utiliza termenul public, ci se vor
bea de masele de cititori. Masele erau consi
derate un tot nediferențiat, 
căruia trebuia să i se admi- 
nistieze o literatură tot atît 
de nediferențiată. Cît de de
parte sîntem de o asemenea 
înțelegere I

ii Natural, și astăzi, ca întot
deauna, orice seriilor își do
rește opera receptată de cît 
mai mulți, difuzată în straturi 
cît moi largi de cititori. în
anumite momente, în anume pagini, scriitorul 
vorbește în numele întregii societăți, pentru în
treaga societate. Marile sentimente civice, con
vingerile politice fundamentale, proprii întregii 
națiuni, sînt în cel mai înalt grad și ale scriito
rilor, care, aducîndu-le la expresie, devin voci 
ale demosului, considerat în totalitate. însă via
ța sufletească nu‘se rezumă la cîteva atitudini 
care îi decid orientarea, și chiar atitudinile 
fundamentale se exprima diferit, altfel la fie
care seriilor autemic, iar cititorii sînt și ei croiti 
fiecară într-un anume chip, de unde marea va
rietate a gusturilor și preferințelor. Nimic mai 
firesc decît ca fiecare scriitor să-și aibă publi
cul său, asemenea compozitorilor, cîntăreților, 
actorilor, dansatorilor. Unora le place poezia 
cantabilă, altora cea plină de subtilități ; unii 
au îndrăgit lirica de confesiune, alții pe cea

ECOURI LA

ANCHETA-'?

„Pentru cine scriu ?

Pentru ce scriu?"

meditativă ; pe ur i îi pasionează proza de ac
țiune și ii phchsește cea enclitică, pe alții toc
mai dimpotrivă ; uni- se deu în vînt după expre
sia insolita, după ■ "nbajul ultramoderr, alții 
preferă istorisirea domoolă și tonaL+otec de ro
manță

Confesîndu-$e în deplină sinceritate, tinerii 
poeți și prozatori ce au răspuns la ancheta 
„Seînteii tineretului* declară toți câ senu pentru 
cineva, exprimînd implicit stima fată de cititorii 
lor, încrederea in receptivitatea lor. Nici unul 
nu se crede și nu se voiește un sol1 loc, _ fiecare 
are ceva de comunicat și nu se îndoiește că 
va găsi un cineva plural, dispus so-l asculte, ca
pabil să-l înțeleagă. Mocedonski, neînțeles în 
viață, întrevedea cititori receptivi într-un viitor 
nu tocmai apropiat („cînd potru generați: peste 
?Țoapa mea vor trece*), iar un exponent de 
runte al poeziei din perioada interbelică, sim- 

țindu-se tot astfel, străin și de prisos în socie
tatea timpului, își clama cu 
orgoliu provocator decizia de 
a nu articula „nici un vers 
pentru contemporani*. între 
poeții tineri de azi, între toți 
scriitorii talentați și publicul 
cititor tinde a se constitui o 
atmosferă de tot mai in
timă înțelegere, de simpatie 
afectuoasă, și aceasta — în 
parte — tocmai pentru că 
scriitorii nici nu se distanțea- 

dar nici nu se erijează în
con-

7.6 disprețuitor, 
sfătuitori, învățători sau diriguitori ai 
temporanilor. Ei nu dau lecții, nu se vor cu orice 
preț „mergători înainte", și tocmai de aceea 
găsesc ecou în conștiințe, dovedind că au avut 
și „pentru ce’ și „pentru cine*, să scrie.

Este, aici, unul din secretele actualității 
poeziei tinere (a acelei bune, firește). „Actual 
— zice Ana Blandiana — este ceva capabil să 
pătrundă în sufletul contemporan, ceva accep
tat de acest suflet ca adevărat". Tînărul poet 
cînta. Tînărul prozator zugrăvește. Ambii pun în
trebări. Fără să-și aroge funcții didactice, ane
voie suportate de scrisul artistic, ei răscolesc 
conștiința contemporană prin adevărurile pe 
care le rostesc, în măsura în care le rostesc. |

Aclualitaiea literaturii tinerei generații 'și a I 
întregii literaturi rezidă în autenticitatea ei I 
umană. <

să nu ne pară rău
RADU COSAȘU

— Curs de limba en
gleză.

— Consultații Ia mate
matică (clasa a 
VIII-a).

— Jocurile Olimpice — 
Mexic '.368 Rezumat 
filmat al zilei prece
dente.

19.34 — Telejurnalul de sea
ră.

28.88 — Document : Sunetele 
portului Liverpool.

2838 — Divertisment mu
zical-coregrafic

21.66 — Opi^a dumneavoas
tră.

21,15 — Film artistic : „Fru
mosul Serge” — o 
producție a studiou
rilor franceze in re
gia lui Claude Cha
brol. In rolul prin
cipal. Jean Claude 
Brialy.

22.34 — Telejurnalul de noap
te.

23.88 — Jocurile Olimpice — 
Mexic 1968 — atle
tism.

pe scaune cu spătare înalte, ca în 
palatele ascetice, să vină întreba- 
rea-șablon, să răspundă cum or 
putea și să se termine. Plutea înă- 
bușitor un aer „sobru", irespira- 9 bil. Nu e nici un mister că la te
leviziune situația se creează din în- 
trebare și din tonul întrebării. Nu 9 poți face nimic — geniu sau om 
de rind — în fața unei întrebări- 9 șablon. Dacă o eviți încercînd să 
fii spiritual apari „dăștept" și e 
mai rău. Dacă i te supui, te-a vă- 9 zut dumnezeu și telespectatorul.
Nu rămîne decît să înveți a te în
treba singur și a-ți răspunde sin
gur — artă dificilă care n-are rost 
la televiziune, ci doar între cei pa
tru pereți ai unei odăi. Atunci nu-i 
mai simplu ca prezentatorii emi
siunilor pentru tineret (la alte e- 
misiuni problema nu pare atît de 
dramatică) să fie învățați a re
nunța la tonul acesta rîzgîiat, alin- 

• tat, de surioară (sau frățior) mai 
mică, coborîtă din „balade și idi
le", cu vocație certă pentru a re
cita : „și ce fată frumușică are 
mama !..." ? Căd — vorba lui Ve- 

îmbătrînim, publicul emi- 
pentru tineret a sfîrșit de 

i grădinița, se maturizează 
și multora nu le mai arde să afle 

IA dacă scriitorul trebuie să fie poet 
sau... La problema asta fundamen
tală au răspunsul, alte probleme 

9 nu puțin grave îi rod.
N-aș băga mina în foc pentru 

• a susține că emisiunea lui Andrei
Șerban și Toma Pavel („Printre 

I cuvinte") conținea problema cea 
a mai arzătoare pentru acest public. 
™ Dar originalitatea și verva ei erau

CINEMATOGRAFE
ATRA CRUZ — cinemascop 

rulează la Patria (orele 11,30 ; 
14 ; 1630 ; 19 ; 21,15).

SAMURAIUL
rulează la Republica (orele 
9; 11,30; 14; 16.30; la ora 20,30 
GALA FILMULUI CEHO
SLOVAC Festival (orele 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Me
lodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 1830 : 20,45) ; Modern (o- 
rele 9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 21).

VEȘNICUL ÎNTÎRZIAT — cine
mascop

rulează la Luceafărul (orele
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 1830 ; 21) ; 
Capitol (orele 8,45 ; 11 ; 1339 ; 
16 ; 18,30 ; 21) ; Gloria (orele
9 ; 11,15 ; 1330 ; 16 ; 18,15 ;
20,30).

LUSTRAGIUL
rulează la Victoria (orele 8,45; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45).

SUFLETE TARI — cinemascop 
rulează la Lumina (orele 9—
15.45 în continuare, 19,15) am
bele serii.

TOTUL PENTRU RÎS — TINE
RETUL ROMAN LA FESTIVA
LUL DE LA SOFIA — Mi
ll AE LA

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

rulează la Doina (orele 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Pro
gram pentru copii orele 9 și
10 ; Volga (orele 10—14 în con
tinuare, 18,15 ; 20,30).

TREI COPII „MINUNE4 
nemascop

rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 2030) ; Giulești (orele 10— 
15,30 în continuare ; 18 ; 20,30).

MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERĂ MOBILATĂ

rulează la Feroviar (orele

— cî-

9,15—16 în continuare ; 18,30 ;
21) ; Cinemateca (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18.30 ; 20,45)

AVENTURIERII — cinemascop 
rulează la înfrățirea (orele 
10 ; 15,30 ; 17,45 : 20).

PLANETA MAIMUȚELOR — 
cinemascop

rulează la Excelsioi (orele
8.45 ; 11 ; 13 30 ; ”16 ; 1830 : 21).

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN — cinemascop

rulează la Flamura (orele 9 ; 
12,3u : 16 ; 19,30) ; Miorița (ore
le 930 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 2030).

ȘAPTE OAMENI DE AUR
rulează la Dacia (orele 8—16,30 
în continuare ; 18,45 ; 21).

A TRECUT O FEMEIE — cine
mascop

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

EL DORADO
rulează la Crîngași (orele 
15,30 ; 18 ; 20,15) ; Rahova (o- 
rele 15,30 ; 18 ; 20,30).

NEÎNȚELESUL
rulează la Grivița (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45) ; 
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,30).

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

rulează la Bucegi (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Tomis (orele 9—15,45 în conti-

• nuare ; 18,15 ; 20,30).
MARYSIA ȘI NAPOLEON — ci
nemascop

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

STUDIU DESPRE FEMEI 
rulează la Vitan (orele 
18 ; 20,15).

VIN CICLIȘTII
rulează la Popular
1530 ; 18) ; JURNALUL 
FEMEI ÎN ALB (orele

ori densitatea ideii, concretul ei. 
Se încerca evitarea didacticismu
lui, rămîneam totuși la o demon
strație subțire și unilaterală. Uni
laterală fiindcă nu puteam uita că 
schema și metafora la care tindea 
erau fragmente din „Fragmentele 
despre cuvinte" — eseu de rafi
nament, de cultură vie și profund 
ironică, cartea de incontestabilă 
literatură a aceluia care semna 
scenariul, una din lecturile mele 
preferate în ultimii ani, o mărtu
risesc fără a imputa criticii tăcerea 
stranie din jurul ei. în sfîrșit, o a 
treia emisiune pentru tineret, cva
si științifică, se străduia să drama
tizeze o ipoteză de mare succes în 
vulgarizările actuale — existența 
unor civilizații extrem de evoluate 
pe Terra, înainte ca omul să fi 
știut că este om. Constat că în do
meniul științific această ipoteza 
face ravagii în studio, atît în emi
siunile pentru maturi cît și pentru 
tinerii în curs de maturizare. Nu 
știu ce să spun. Poate că merită 
să facem atîta tam-tam în jurul 
acestor speculații, poate că au fost 
alții și mai deștepți decît noi pe 
planetă, fie, dacă asta ne ajută în 
muncă. Dar de ce trebuie să apa
ră actori care „să joace" serios și 
firesc în scenarii construite pe a- 
ceastă speculație, de ce actori buni 
sînt puși să fie uimiți, încordați, 
gînditori, emoționați, patetici — 
adică profund neserioși și artifici
ali — în aceste scenarii nesărate, 
nu știu. Tinerilor le place jocul 
acesta de-a cvasi știința dialogată ? ; 
Poate, dar nu trebuie uitat că și ei . 
îmbătrînesc. Nu văd de ce ne-ar >' 
pare rău. ■ TUDOR STANESCU

• ••••••••••

PO-

15,30 ;

(orele 
UNEI 
20,30).

TAFFY ȘI VÎNATORUL 
rulează la Munca (orele 15,30 ;

18): L«DY MACBETH ÎN SI
BERIA (ora 20,15).

FRATELE DOCTORULUI HO
MER

rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
18; 2030).

SA NU NE DESPĂRȚIM 
rulează la Moșilor (orele 15,30: 
18) ; UN DOLAR GĂURIT — 
cinemascop (ora 20,30).

VICONTELE PLĂTEȘTE 
I.IȚA — cinemascop

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

WINNETOU — cinemascop (se
ria a III-a)

rulează la Viitorul (orele 
15,30 ; 18) ; INIMA DE MAMA 
(ora 20,30) ; Drumul Sării (o- 
rele 15 ; 17,30 ; 20).

TARZAN, OMUL-MAIMUȚA 
rulează la Floreasca (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

PIRAMIDA ZEULUI SOARE — 
cinemascop,

rulează la Progresul (orele 
15,30; 18) : — UNCHIUL MEU 
(orele 20,30).

FRUMOASELE VACANȚE 
rulează la Lira (orele ' 
18 ; 20).

ROATA VIEȚII
rulează la Cotrocenî 
15,30 ; 18) ; — FRAGII 
BATICI (ora 20,30).

ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI

rulează la Pacea (orele 16 ; 
18 ; 20).

PRINȚESA
rulează la Central (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

SURPRIZELE DRAGOSTEI 
rulează Ia Arta (orele 9—15,45 
în continuare ; 18 ; 20,15).

15,30 ;

(orele
SĂL-

in intimitatea rustică a restaurantului Zarand din Arad.
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ÎN PIAȚA BĂLCESCU

1852 — luna decembrie, ziua 21 — București. Acest sfîrșit 
de an aducea un eveniment deosebit: locuitorii orașului asis
tau la inaugurarea Teatrului Național. Construirea acestui 
edificiu fusese început de Vodă Bibescu, întreruptă în anul 
revoluției (1848) și terminată de Barbu Știrbei. Mai întii a 
purtat numele de Teatrul Mare, iar, denumirea de „Națio
nal" i s-a dat cîțiva ani mai tîrziu, după ce căpătase un statut 
propriu de organizare.

Teatrul a funcționat pînă în anul 1944, cînd a fost bombar
dat Jc «i*ea:fa •!«!:( «îl:;.

1965. La Congresul al IX-lea al P.C.R. se vorbește despre 
construirea unor importante edificii culturale. Printre ele — 
noile studiouri de televiziune și noul Teatru Național din 
București.

1967. Pe terenul deschis din fața Pieții Bălcescu începe, în 
luna martie, construirea Teatrului Național. Terenul acesta 
este bine cunoscut bucureștenilor. Chiar și cititorii mai 
Tineri își amintesc de vechea și romantica cupolă din pînză 
a circului, de prăvălioarele scunde ce își lăsau vara peste vi
trine cozorocuri multicoloare, de acel „Zori de zi" ce des
chidea toamna „cea mai centrală mustărie"... Cei cu păr alb 
la timple, știu că, pe vremea tinereții și a copilăriei lor, aici 
cri locul proiectelor-fantomă, al escrocheriilor de stil mare. 
Pe acest teren au fost montate două locuințe în stil româ
nesc și scoase la loterie. Era criza locuințelor după anii de 
criză economică. Lozurile s-au vindut la preț mare. Organi
zatorii au încasat milioane, iar apoi nimeni n-a mai auzit 
nimic (le locuințe. Tot pentru acest teren s-a elaborat asa- 
zisul „Proiect comunal". Ba s-a pus și o piatră 
palat administrativ. Nu s-a construit însă nimic, deși 
proiectului-a dăinuit multă vreme. Erau anii farselor 
litare...

viitorului 
ideea 

edi-

1968 — luna octombrie. Reporterul se așează la 
de scris; tema reportajului: noul NAȚIONAL. Cele

masa 
_ _____ ____ _ _____  __ două 
construcții ale cincinalului au acum profilul material al be
tonului crud. Televiziunea pregătește intrarea în funcțiune 
a noilor studiouri. Dincoace, lingă Universitate, constructorii 
întreprinderii nr. 2 din Capitală au excavat peste 250 000 mc. 
pămint și au turnat circa 20 000 m. c. beton. In punctul-cheie 
al lucrării, scena cu turnul său înalt, se desfășoară în eventai 
o imensă broderie de 
\\

' ANSAMBLUL,
AȘA CUM VA ARĂTA...

_2iindcă. ester vorba de un an
samblu urbanistic. In ziua inau
gurării primei stagiuni a Națio
nalului, bucureșțeanul cu biletul 

‘ u va zăbovi 
celorlalte 
teatrului.

oțel.

ș-

de intrare în mină 
negreșit și în fața 
construcții din jurul
In ptimăvara1 acestui an am vă- 
zut? în biroul tov. prof. Horia 
Maieu, arhitectul-șef al Capita
lei, coordonatorul general al 
întregului ansamblu urbanistic 
d?n centrul orașului, o machetă. 
Ipsos și plastic în culori de a- 
cadele sau de jucării moderne 
pentru copii precoci. Acum nu 
iw mai folosim de machetă. Clă
direa Teatrului Național se 
arată deja cu mult deasupra pa
nourilor ce înconjoară șantierul, 
în acest perimetru, deocamdată 
înconjurat de panouri, va mai 
exista hotelul „IntercoBtinen- 
tal-București“, o clădffȘ cu 23 
etaje, înălțimea sa flîhd de 85 
de metri și un parcaj subteran 
pe două nivele, cu o capacitate 
de circa 950 autoturisme. Din 
acest ansamblu mai face parte 
un nasaj subteran pentru pie
toni, la întretăierea celor două 
bulevarde. Cît despre parcaj, 
este aproape gata : cele două 
etaje din beton pot să-și pri
mească oaspeții motorizați ; mai 
sînt necesare instalațiile spe
cializate, precum și legătura 
întregului parcaj cu străzile în
vecinate.

se vor putea mișca pe verti
cală toate decorurile necesare. 
La nivelul scenei există și bu
zunare laterale pentru recuzită 
și decor, precum și cabinele 
principalilor actori.

A doua sală a teatrului, sala 
Studio, are o formă variabilă. 
Un mecanism special va permite 
transformarea ei pentru trei ti
puri de spectacol : italian, elisa- 
tehan și arenă. în funcție de 
tipul ales variază și numărul 
locurilor, între 450 și 600. Pe 
lingă cele două săli de teatru 
este așa-zisul corp anexă. Aici 
sînt cabine pentru actori, încă
peri pentru administrație, două 
săli mari de repetiție, săli de 
studiu, sală de gimnastică, ate
liere. Iar sub sala Studio, un 
spațiu vast va permite repetiții 
de amploare, montări experi
mentale, sau amenajarea unor 
expoziții.

Cît despre înzestrarea tehnică 
a acestui complex, o singură 
precizare : proiectanții preconi
zează pentru personalul de de
servire trei posturi de ingineri: 
pentru sunet, pentru lumină 
mecanic.

O SIMBIOZĂ
MULT AȘTEPTATĂ

și

opere 
viitorul 
printre 

cu

TEATRUL — O ARHITECTURĂ 
CONTEMPORANĂ, 

LEGATĂ DE SPIRITUL 
VALORILOR TRADIȚIONALE

Teatrul Național — sala prin
cipală — are o capacitate de 980 
de locuri, dispuse în felul urmă
tor : 700 la parter, în rînduri 
continue înscrise în potcoava 
scenei — prin acest sistem de 
așezare a scaunelor se creează o 
atmosferă mai caldă, spectatorii 
nu se simt singuri — și încă 280, 
așezate într-un singur rînd de 
balcon-loje. Soluția potcoavei 
oferă, totodată, condiții optime 
acustico-vizuale tuturor specta
torilor. Scena, care are o deschi
dere variabilă între 10 și 16 me
tri, este de tip clasic și oferă 
condiții pentru montările cele 
mai pretențioase. Deasupra ei 
se află turnul înalt de 32 de 
metri, un clopot uriaș în care

a-

întrebării despre plastica edi
ficiului i-a dat răspuns șeful de 
proiect-complex al teatrului. 
Este vorba de un tînăr și talen
tat arhitect, Belea Romeo, care 
împreună cu colectivul său — 
alcătuit tot din tineri arhitecți 
— s-a călăuzit după ideea că 
mesajul monumentalei 
trebuie să fie plenar, 
edificiu să se prezinte
construcțiile Bucureștiului 
simplitate și măreție.

— Ceea ce se oferă privirilor, 
fațada cu capul principal domi
nat de turnul scenei — ne rela
tează interlocutorul nostru — 
se exprimă prin pereții concavi. 
Aici vor fi realizate mozaicuri 
ample, ilustrînd etape si date 
ale culturii naționale, ale tea
trului românesc și contemporan. 
Acești pereți concavi vor fi pro
tejați de o streașină amplă,
mințind de streașină de la Ar
bora sau pe cea a Voronețului, 
gîndite pentru a proteja pictura 
murală. La interior, pereții con
cavi, devenind convecși, vor fi 
decorați în tehnica picturii mu
rale. în foaier, pereții de un alb 
intens vor contrasta cu frescele. 
Aici vom întîlni obiecte decora
tive : cîteva tapiserii vor do
mina pe vertical sau orizontal. 
Toate aceste surprize decorative 
vor fi rodul colaborării noastre 
cu reprezentanții artei plastice. 
Cîteva concursuri pe temele a-

(Urmare din pag. I)

tuație statistică, a realizării 
normelor, putem ușor constata 
că, de fapt, numărul de... 250 
(interesantă coincidență !) co
respunde exact cu al celor care 
nu s-au integrat încă în pro
cesul de producție, adică, pe 
care, în realizarea sarcinilor de 
plan, deocamdată, întreprinde
rea nu poate conta.

Apoi, spune interlocutorul 
nostru, dacă ne-ar fi înțeles in
tențiile (evident, „bune" — n.a.), 
numărul celor calificați ar fi 
fost și mai mare.

— Cîte cursuri de calificare 
sînt în întreprindere ?

— 1 (UNUL!), răspunde ad
junctul șefului de serviciu zim- 
bind.

A urmat (deși n-ar fi trebuit) 
o a doua întrebare :

— Și cine se ocupă de el ?
* Nu terminăm întrebarea și to
varășul Asztalos ne întrerupe :

— Știți, n-ar trebui să con
semnați, dar, sincer vorbind, de

mintite vor desemna pe cei mai 
buni artiști și operele lor.. Este V 
vorba de o colaborare pe care 
o sperăm rodnică. Sala princi- 
pală de spectacole va avea pe- țp 
reții tapetați cu o țesătură colo
rată într-un roșu foarte închis 
— acest tapet va conferi sălii o 
tinută sobră și va absorbi exce- 
sul de lumină. Apoi, un tavan 
alb pe care nu vor exista can- a 
delabre. Ele vor fi prezente doar “ 
în foaiere, amintind astfel de 
obiectele tradiționale și, bineîn- 
țeles, armonizîndu-se cu tapițe- 
riile. Cît privește corpul anexă 
pe care se profilează scena prin- a 
cipală cu turnul ei placat în ce- “ 
ramică bleu deschis, el va fi 
tratat cu un trafor realizat cu 
travertin de Borsec. Modelul în 
care va fi montat acest traver- 
tin ne va aminti' de încrustațiile 
tradiționale în lemn la casele 
vechi. In continuare, la sala stu
dio, intrarea va fi marcată prin a 
patru panouri, și ele cu frescă W 
în mozaic. în foaiere 
lizate decorații cu 
lemn și cărămidă
Cum vor arăta, însă, ____  __
asemenea, încă nu putem spune. 
Poate după concursurile de care 
am amintit...

— Sigur, nu mai este mult W 
pînă atunci. Cît timp s-a lucrat 
la proiectul acestui complex £ 
teatral ? La vremea sa Naționa
lul inaugurat în 1852 era soco- 
tit, citez un gazetar străin, ca ™ 
unul dintre cele mai frumoase 
și izbutite teatre din Europa. a

— Confruntarea cu beneficia- " 
rii adevărați o așteptăm cu e- 
moție. La proiect s-a început să 
se lucreze încă din anul 1963. 
După terminarea lui, împreună 
cu documentația necesară, am 
făcut o călătorie prin cîteva 
mari capitale ale lumii. Am vi- 
zitat teatre, am stat de vorbă cu 
specialiști, arhitecți. regizori. 
Proiectul nostru a primit apre- £ 
cieri numeroase si in afara cî- 
torva modificări de ordin tehnic 
el a rămas așa cum l-am dorit A 
noi. Sigur, a fost o „avizare* 
paralelă., Adevărata ..avizare" 
va fi o dată cu primul gong.

...Căruța cu paiațe a lui Milio 
se va opri aici. în Piața N. Băl- A 
cescu, în sunetul de gong, la ii- 
dicarea cortinei. Un sunet curat 
de bronz, un bronz la fel cu cel A 
din care dorim să se toarne 
placa pe care să semneze pro- 
iectanții și, alături de ei, con- 9 
structorii. Le dorim să semneze 
ca semn că recunosc înalta răs- 
pundere pentru construirea unui 
edificiu reprezentativ, pe măsu
ra școlii românești de teatru și 
a publicului său generos. Dar și 
semn de laudă și respect din 
partea celor care vom păși pra- ™ 
gul edificiului.

vor fi rea- 
ceramică, 
aparentă, 

concret de

VICTOR COXSTANTINESCT

Aspect de pe șantierul rafinăriei din Pitești

Dar metronomul
bate în gol

Subredacțiile
transmit^

300

(Urmare din pag. I)

hectare planificate pentru 
grîu au fost însămintate doar 15 

ec tare.
Dacă în unele unități mașini

le agricole disponibile nu sînt 
utilizate cu toată eficiența, in 
altele parcul de tractoare nu este 
repartizat conform necesitâțilo*. 
Astfel, la C-A.P. Bichiș. una din 
unităp’e cu cea mai mare su
prafață din județ, na se poate 
face față în timp mei mâca' a- 
ratului pe cele SSO hectare des
tinate păioaseîor.

Cu toate câ urma este nesta
tornică de la o zi la aitx in ju
dețul Mureș lucrările campaniei 
de toamnă siat in funcție și de 
alți factori, așa cum rezultă din 
aspectele expuse- în 
depinde de buna organizare a

tuturor operațiunilor, prin utili
zarea mijloacelor mecanizate pe 
schimburi, folosirea tuturor ate
lajelor. distribuirea echipelor și 
brigăzilor de oameni pentru in- 
tenenția operativă a forțelor de 
muncă acolo ur.de este necesar. 
Pe lingă acestea, datorită con
dițiilor specifice care au deter
minat depășirea perioadei opti
me. este bine venită botărirea 
de a se face reamplasarea supra
fețelor de insămințat asa cum 
s-a procedat la Dumbrăsioara. 
Emei și in alte comune. De 
altfel, direcția agricoli județea
nă a hxat măsuri pentru genera
lizarea acestui procedeu, pentru 
aplicarea căruia în fiecare co
operativi trebuie sa se studieze 
din nou terenul in funcție de 
planta pi

RECOLTA
(Urmare

din pag. I)
naștereaapoi _ ,

Brimo și i se__
zintâ spicul de grin 
verde, secerat.
terele de la Eleusis 
au Ia origine an mit 
agrar. Se credea câ 
in timpul jertfelor, 
spiritele grînelor 
mor. în Creta, mor- 
mintal lui Zeus. mu
ritor. era așezat în 
virfnl muntelui Iuk- 
tas. El era zeul me
selor comune, al ju
nii și vinului, al 
morții și învierii. în

lui 
pre
Mis-

Tars. Zeus Tarsi os 
avea un spic de grîu 
în mină. Agditis. 
zeitate frigiană. este 
îmbătată și i se' tă- 
iară organele sexua
le, pe care le arun
cară în pămint ; din 
ele a crescut an mig
dal. al cărui fruct îl 
mineă fiica zeului 
onui fluviu. Nana 
rămase însărcinată 
»i-l născu pe Attis, 
fa timpul sărbătoririi 
ateniene a Bupho- 
aiilor se depuneau 
pe altarul lui Zeus 
Polion primele roa-

de. devorate de boi. 
Dintre aceștia se 
jertfea unul, despre 
care se bănuia că 
tnîncase spiritul grî
nelor. Și așa mai de
parte*

Cu 
poate, 
recoltei la poporul 
nostru. Pînă atunci, 
dacă culegeți un 
pom. lisați, după 
sfaturile profeților, 
cîteva fructe în 
vîrf: pentru păsări, 
pentru călătorii flă- 
minzi, pentru roada 
viitoare...

altă ocazie, 
despre mitul

J Ce pro-
■ puneți

(Urmare din pag. I)

Cei care au drum prin co
munele Stoicănești, Șerbă- 
nești, Tufeni, Radomirești 
sau Mihăești se abat pe la 
noile magazine, modeme, cu 
spații comerciale bine a- 
provizionate și gospodărite. 
Unele dintre acestea (Tu
feni, Sprîncenata) au fost 
construite cu contribuția ce
tățenilor, economisindu-se 
astfel peste 150 000 lei. Co
merțul sătesc nu satisface 
încă — cu toate îmbunătă
țirile aduse — cerințele me
reu crescinde ale cumpără
torilor săi. Dar să vedem 
care sînt acestea.

APROVIZIONARE
CU OCHII...

ÎNCHIȘI
De luni de zile, sătenii din 

Comani, Frunzaru, Ghimpe- 
țeni și Dăneasa nu găsesc 
nici un fel de încălțăminte 
numerele 38, 39 și 40. Se 
pare că un necaz nu vine 
niciodată singur, pentru că 
lipsesc și produse alimenta
re de strictă necesitate: 
ffriș, biscuiți, calciu... Exis
ta în schimb o predilecție 
pentru* cifra doi. La Tufeni 
și Sprîncenata s-au adus în-

rop. Răspunsul gestionarilor 
din Ghimpețeni și Șerbă- 
nești este original „nu a- 
vejn, dar vă putem servi 
niște... apă de izvor... na
turală și ieftină". Comenta
riile sînt de prisos .’ Cam să
rac sortimentul pentru a- 
ceste unități comerciale re
cent modernizate, capabile să 
desfacă mărfuri în valoare 
de circa 10—12 000 tei. Care 
este de fapt explicația ? 
Gestionarii Marica Costel 
(Frunzaru), Județ Gheorghe 
(Sprîncenata) și alții mani
festă rețineri pentru achizi
ționarea unor produse ali
mentare, pretextînd că nu se 
vina. In același tim.p sătenii 
sînt nevoiți să bată drumu
rile prin alte sate pentru 
a-și procura cele necesare. 
Asta se cheamă oare solici
tudine față de cerințele 
cumpărătorilor ?

PE SUB MINĂ
Fiecare-și dorește un că

min frumos și bine gospo
dărit. Ei, dar una este să 
vrei și alta să-ți poți rea
liza planurile. De cele .mai 
multe ori ele rămîn în sta
diul de... perspectivă. De ce? 
Nu se găsesc materiale de 
construcție, tablă, ciment,

A CERE, A OFERI
VERBE IN ANTITEZA

RAID ANCHETĂ PRIN MAGAZINELE

SĂTEȘTI ALE JUDEȚULUI OLT

tr-un an... doi saci cu mă
lai. La cele DOUĂ note de 
comandă ale gestionarului 
magazinului din Comani (30 
iulie și 8 august) prin care 
se solicitau 33 de sortimen
te alimentare, s-a răspuns 
prompt cu două : OȚET și 
ULEI. Nu se pot plînge oa
menii că n-au cu ce face 
salată. Ce fac însă cu res
tul alimentelor ? Oamenii 
așteaptă. Așteaptă ca cei ce 
răspund de aprovizionarea 
satelor să-și facă datoria, 
nu facă o aprovizionare 
ochii... închiși.

ACEASTA SE 
CHEAMĂ 

SOLICITUDINE ?

sa 
cu

Pe drumul ce duce la Bă- 
lănești, Mărunței, Radomi- 
rești, Mihăești, Frunzaru, în 
zadar vrei să cumperi di
verse alimente că ți se ser
vește replica „n-avem". In 
cele din urmă ceri un si-

teracotă și cherestea. Unele 
sînt deficitare, dar nu des
pre ele aș vrea să scriu. 
Cînd unele materiale apar 
în rețeaua comercială a ju
dețului încep sforăriile (mai 
ales la cooperativa din 
■Sprîncenata și la depozitul 
din Drăgășani). Începe vîn- 
zarea pe sub mină. E o 
mișcare, ce-i drept, cam 
complicată dar gestionarul 
Duică Mișu (Drăgășani) are 
„experiență". Nu știu cum o 
să se descurce cu cei 880 
ștacheți de brad reținuți, 
pentru „ai casei". Cred însă 
că organele competente vor 
lua neîntîrziat măsuri.

★
Mă opresc aici cu însem

nările. Aspectele sesizate 
mai sus nu sînt definitorii 
pentru întreaga activitate 
comercială din județ. Cu 
toate acestea, un semnal nu 
strică. Să-l audă cei răs
punzători.

NEAȚU VAS1LE

„ITELE“ RESPONSABILITĂȚII 
S-AU ÎNCURCAT

calificare în unitatea noastră nu 
se ocupă nimeni...

Cit costă această „sinceritate1* 
vom arăta și noi în cele ce ur
mează.

O analiză a structurii îndepli
nirii normelor — ca reflectare 
a nivelului de calificare — e 
concludentă. Ponderea celor 
care realizează normele în pro
porție de 100 la sută (acolo unde 
ar trebui să se încadreze majo
ritatea muncitorilor !) este de... 
1 la sută. Adăugăm, și nu doar 
în trecere, că numărul celor 
„sub normă" este de aproape 60 I 
Deschidem aici o paranteză : in
discutabil. alături de slaba cali
ficare a lucrătorilor mai există

$i alte cauze dar. oricum, nu ele 
primează.

Am arătat mai sus că aproape 
60 de lucrători sînt „sub normă" 
— adică în imposibilitatea rea
lizării sarcinilor de producție 
zilnice, că 250 dintre cei cali
ficați nu reușesc să se încadre
ze în ritmul normal al tehno
logiilor de fabricație. Nu este 
oare o legătură de cauzalitate, 
de directă proporționalitate în
tre nivelul calificării, al pregă
tirii profesionale a lucrătorilor 
și posibilitatea realizării sarci
nilor de plan, curente și de per
spectivă, ale întreprinderii ? E- 
vident, nu poate fi decît un sin
gur răspuns : există.

Și, pentru a nu crea un ca-

dru subiectiv afirmațiilor noas
tre, vom arăta că planul pro
ducției fizice. — de data aceas
ta ne referim la produsele asi
milate nu de mult de către în
treprindere — nu e realizat de- 
cît în proporție de 22,4 la sută, 
numărul mediu scriptic al mun
citorilor este cu 1,6 la sută mai 
mare față de cifra stabilită prin 
plan (ceea ce dovedește că nu 
s-a putut conta pe productivi
tatea stabilită inițial), iar din 
sporul de producție obținu*- pe 
seama productivității muncii s-a 
realizat doar 35,7 la sută.

După cum am promis, iată-ne, 
din nou, în biroul’ tovarășului 
director Mircea Codreanu.

— Practic, am preluat condu-

cerea unității doar din luna fe
bruarie a.c., se scuză dînsul. Ce 
aș putea să vă spun decît că 
nivelul calificării în întreprin
dere este destul de scăzut, inca
pabil să răspundă solicitărilor 
producției moderne (I ?)

Și tovarășul director conti
nuă : „cele mai mari greutăți 
ni Ie produc tinerii muncitori".

Punem punct aci discuției 
noastre cu tovarășul director 
Codreanu. înainte de asta fa
cem o... cuvenită precizare : de 
la Direcția generală de resort 
(D.G.I.A.C.U.P.S.) din M.I.U., ni 
se spune că tovarășul director 
este la conducerea unității din 
Tg. Mureș de mai mult timp și 
nu „din luna februarie", cum

afirmă dînsul. Dar nu asupra 
acestui lucru vrem să ne oprim.

Scuzele tovarășului director 
nu pot suplini lipsa de inițiati
vă a conducerii unității, ele nu 
au nici o importanță în fața 
nimănui. Și de ce ? Pentru că 
înainte de... februarie a.c. dum
nealui făcea parte din vechea 
conducere a întreprinderii, (era 
inginer șef), pentru că și acum, 
după atîtea luni, problema cali
ficării continuă să rămînă o 
simplă chestiune pe hîrtiile în
gălbenite de praful nepăsării și 
lipsei de răspundere, este o pro
blemă uitată de fiecare dată la 
ședințele „de analiză" ale comi
tetului de direcție.

în plus, am văzut de ce „ti-

nerii lucrători" produc cele mai 
mari greutăți conducerii unită
ții : pentru că de calificare nu 
se ocupă — NIMENI !, iar ser
viciile în măsură să rezolve 
problemele ce se impun sînt 
încadrate cu personal necom
petent.

In documentele de partid, în 
indicațiile date de conducerea 
partidului cu prilejul vizitelor 
făcute în întreprinderile din a- 
cest sector, s-a insistat asupra 
necesității unor măsuri com- " 
plexe pentru perfecționarea ca
lificării cadrelor, măsuri menite a. 
să coreleze capacitatea profe- v 
sională a muncitorilor cu pro
gramul dezvoltării tehnice a în- 
treprinderilor. Situația întîlnită O 
la întreprinderea din Tg. Mureș 
— chiar dacă s-ar aduce argu
mentul că este un caz izolat — £ 
obligă conducerea ministerului 
industriei ușoare să analizeze 4^ 
acest „caz particular" și, even- 
tual, daca situația o impune,
să ia decizii cu rază de acțiune £ lntr-unul din laboratoarele Insti- 
și pentru alte întreprinderi. tuiului de Fizică al Academiei

cele douăzeci de propuneri referi
toare la modalitățile de petrecere 
a timpului liber cer organizației 
U.T.C. realizarea unor acțiuni 
care să-i situeze pe tineri dincolo 
de teritoriul gratuităților : dispute 
sportive și carnavaluri, în cadrul 
cărora să se desfășoare jocuri de 
perspicacitate, unde cunoștințele 
de fizică, chimie, matematică, lo
gică să se îmbine cu îndemînarea 
și iscusința practică a concurenți- 
lor, seri de dans, precedate însă 
de întîlniri cu cercetători ai biolo
giei marine, cu militari, cu mari
nari, cu activiști de partid și de 
stat, de restrînse festivaluri ale 
formațiilor artistice din liceu, de 
reuniuni’teoretice pe teme de artă, 
cu participarea membrilor cena
clurilor din oraș.,.

— Preocupări există, m-a aver
tizat la un moment dat unul din 
tinerii cu care discutam. Putem 
face.oricînd propuneri. Numai că, 
vedeți, propuneri s-au mai făcut 
și altădată. Partea cea mai impor
tantă este ca cineva să le și reali
zeze.

Cu alte cuvinte, tot la „fuziu
nea vîrstelor“ programului de ac
tivitate ajungem. îngrijorări pen
tru soarta propunerilor pe care 
le-au făcut ori au de gînd să le 
facă am mai auzit de cîteva ori 
răbufnind în cursul întîlnirilor cu 
băieții și fetele din liceu. Petru 
Buzescu îmi spunea, și i se asocia 
și Victor Cigolea, că^ simțul isto
riei — despre care se afirmă, și 
nu fără motiv — se capătă „în 
mișcare", prin constatări pe care 
le poți face singur, luînd ca ter
men de referință exigențele multi
ple dimprejurul tău, ceea ce îți dă 
posibilitatea să te înțelegi, să te 
judeci, să-ți apreciezi forțele — 
include, printre componentele 
sale, munca patriotică.

— Programul nostru, mi se afir
ma, trebuie să cuprindă angaja
mentul organizației din liceu, spe- 
cificînd și unde anume ne vom 
hotărî să fim prezenți, pentru că 

£ anul trecut ne-am plimbat de 
" colo pînă colo și noi și alți colegi 

de-ai noștri, adunîndu-ne uneori 
cu miile în locuri unde n-aveam 
ce face. în felul ăsta, contribuția 
sigură este aceea adusă la de- 
gradarea unei idei.

Ar mai fi și altele. Cine com
pară între ele vechile programe de 
activitate ale organizației U.T.C. 
din liceul „Mircea cel Bătrîn" din 
Constanța, și pe acestea cu pro- 
punerile tinerilor, are surpriza să 
reîntâlnească reluate, de la un 
plan la altul, propuneri pe care 

QB tinerii le reînnoiesc acum. Orches- 
tra^de pildă, n-a fost niciodată 

Qp pusă la punct, și nici cercul tine
rilor fotografi înființat, deși amîn- 
două au constituit hotărîri ale al- V tor trecute programe de activitate.
Ce se va întâmpla atunci cu cine-

•
 clubul, cu cercul prietenilor arte
lor plastice, filozofiei, sociologiei, 
pentru care se doresc ieșiri între-

•
 prinzătoare pe teren, ce se va în
tâmpla cu grupul folcloric, cu pro
cesele literare, pe care atâția le 
a visează realizate în colaborare cu 
w formația de teatru, astfel îneît ar
gumentele părților să poată fi ex- 
primate și dramatic și să cîștige și 
în greutate ? Toate acestea și al
tele încă, simpozioanele culturale Q cu recunoașteri de citate și citarea 
din memorie a textelor aparținînd 
marilor scriitori, dezbaterea ten- 
dințelor științei și tehnicii contem
porane, concursurile pe obiecte, 
călătoriile imaginare în trecutul 
geologic al țării, reprezentând fon
dul inepuizabil al propunerilor 
pentru programul de activitate 
care va fi reluat de tineri, sînt 
convins, în conferința de dare de

A seamă și alegerei a organizației 
U.T.C. pe liceu. Ce se va întâm
pla atunci ?

•
 Nu se va putea întâmpla decît 
un singur lucru. Pornind de la ca
racterul democratismului larg pe

•
 care îl asigură viața noastră de 
organizație, uteciștii delegați la 
lucrările conferinței pe școală vor 
a trebui să-și afirme cu hotărîre 
“ punctul de vedere. Dezbaterile 
vor arăta atunci în ce măsură și 
fare anume din propunerile pro- 

v iectului de program sînt realiste, 
cîte din ele confirmă dorințele 

£ majorității, răspund diferențiat tu
turor membrilor organizației, vin 
în sprijinul preocupărilor lor. Fi- 

ț rește, vor fi propuneri pe care ti
nerii nu le vor putea transforma 
în realitate apelînd doar la pro- 0 priile lor mijloace. Dar ei vor pu
tea cere ajutorul cadrelor didac- 
tice, sau al Comitetului U.T.C. al 
municipiului Constanța. Ei vor 
Putea beneficia, în curînd, și de 
sprijinul casei de cultură a tine- 
retului din oraș. Iată, așadar, ga- 

® ran.^j^e ^discutabile care fac po- 
s^ită realizarea în întregime a 
oricărui plan de activitate, oricît 
de îndrăzneț ar fi el.

©

©
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ANUL ACESTA APAR

Uriafur latului

In citadelele noastre studen
țești pulsează o viață animată de 
dorința de studiu, bogată și co
lorată prin nenumăratele eveni
mente ce constituie universul ti
ne i zile de facultate. Cenacluri
le sau cercurile științifice, ma
nifestările culturale sau cele spor
tive sînt numai cîteva din as
pectele acestei lumi. Dar tot
deauna s-a simțit nevoia ca stu
denții să-și oglindească tumultoa
sa lor existență universitară în- 
tr-o publicație a lor, cu specific 
de laborator intelectual, care să 
creeze în facultăți o ambianță 
propice studiului fi să fie tot
odată un stimul în afirmarea a- 
devăratelor valori. Ideea acestei 
publicații, unanim aprobată și 
foarte adesea discutată, și-a gă
sit expresia în diferite reviste, 
încă cu mulți ani în urmă. Tre
buie amintit exemplul Facultății 
de limbă și literatură română, 
unde un asemenea gest era dic
tat de tradiție și de imperios, al 
Institutului de arhitectură care 
acum douăzeci de ani scotea re
vista „Simetria*4, și al Politehni
cii, reprezentată și ea de revis
tele „Constructorii cincinalului” 
și „Politehnica**. Reviste, uneori 
tipărite, de cele mai multe ori 
însă editate într-un singur nu
măr, expuse spre lectură tuturor. 
Alteori, cum s-a întîmplat anul 
trecut la Brașov (unde s-a editai 
„Politehnica**) și la Timișoara 
(„Scalpelu") s-au făcut eforturi 
editoriale meritorii, condițiile de 
apariție prevestind bune apariții 
viitoare.

Astăzi, cînd numărul studenți
lor a crescut vertiginos și spo
rește încă, e firesc ca proble
mele dezbătute în facultăți și in
stitute să fie mult mai ample și 
necesitatea unui mijloc de expri
mare să devină acută. In con
cepția studenților, revistele lor 
trebuie să fie o chintesență a 
vieții noastre universitare, mijlo
cul prin care cei mai buni, cei 
mai talentați, cei ce și-au format 
o gîndire și un bagaj cultural ca
re pot interesa fi ve colegii lor 
au posibilitatea să se pronunțe a-

Inconjurată parcă de un nimb 
olimpian, cancelaria școlii exerci
tă o ciudată atracție asupra ele
vilor — amestec de curiozitate 
fi sfială, de speranțe îndreptățite 
ori nu, uneori puțină ciudă pen
tru legile de neînțeles care o gu
vernează, totul grefat pe temelia 
unui indiscutabil respect, de fapt 
dirijor al acestui amalgam de sen
timente. Dar cel mai ciudat este 
că anii nu modifică radical opti
ca și chiar cînd elevul nu mai 
este de mult elev „mirajul” can
celariei se păstrează, ea evocînd, 
mai mult parcă decît banca, ori 
clasa, ori chipul știut al profeso
rului, întregul cortegiu de bucu
rii, neliniști, izbînzi ori înfringeri 
ale vieții școlărești. Nu cunosc un 
fost elev care să fi trecut Cu de
gajare, peste ani, pragul cance
lariei din școala unde a învățat» 
ca să fi găsit din primele mo
mente tonul potrivit cu maturita
tea sa, cu noua sa poziție în so
cietate. Și iarăși nu cunosc un 
fost elev care să se jeneze sau 
să se priveze cu bună știință de 
asemenea trăiri; nu, ele fac parte 
din tezaurul pe care ți-l dăruieș
te școala și a cărui lumină, pro- 
iectîndu-se pentru totdeauna, te 
îmbogățește imens.

Am cunoscut însă trei foști e- 
levi pentru care cancelaria școlii 
în care și-au trăit adolescența a 
căpătat valori noi în pragul a- 
cestei toamne, suprapuriînd emo
țiilor obișnuite altele, de o factu
ră inedită.

...Virginia Alexianu figurează 
în arhiva Liceului „Ștefan cel 
Mare** din Suceava ca o elevă 
eminentă a secției umaniste. O 
pasiona studiul limbilor străine, 
citea mult, era o prezență în oia- 
ța culturală a școlii. S-a despăr
țit cu greu de colegi și profesori 
dar perspectiva studenției a es
tompat nostalgiile, i-a creat preo
cupări noi cu o magică putere 
de atracție. Și anii au trecui. Fos
ta elevă a absolvit facultatea și 
la 1 septembrie a intrat pe poarta 

supra uneia sau alteia dintre pro
blemele legate de profesiunea a- 
leasă sau de sistemul de organiza
re a studiului în cadrul facultății 
Ele reprezintă deci, o posibili
tate de afirmare și deschid ne
bănuite perspective pentru o par
ticipare cit mai largă și mai con
știenta din partea studenților.

Și iată că recenta Plenară a 
Consiliului U.A.S.R. a anunțat 
că„ la cererea studenților, pe baza 
propunerilor făcute de Asociație

fi Ministerul lncățămîntului, con
ducerea partidului a aprobat edi
tarea unor reviste studențești în 
in-yfifute și facultăți. Măsură pri
mită cu deosebită satisfacție, ea 
vine sa împlinească o cerere pe 
deplin justificată.

Propunerea pentru editarea li
nei reviste a Universității bucu- 
reștene, de pildă, fusese făcută 
încă de la sfirțitul anului uni
versitar 1967—1968, dar discu
țiile se sistaseră odată cu sesiu
nea de examene din vară. Acum 
problema e din nou la ordinea 
zilei și urmează să fie rezolvată 
cit mai curind pasibiL

Dar cum îp cnagmează stu
denții Unkemtății această re
vistă?

Florentin Popescu, student in 
anul V la Facultatea de limbă 

literatură români, ne spa-
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PROFESOR NOU LA
0 CATEDRA VECHE

if

tea temelor șî diversitatea mate
rialului, îmbinate într-un întreg 
care să trezească interesul în rîn- 
dul studenților. Vom încerca să 
publicăm atit lucrări în versuri fi 
proză (deci profil literar), cit fi 
lucrări de știință popularizată 
sau relatări despre activitatea 
cercurilor ftiințifice. Critica în
săși va ocupa una din rubricile 
noastre.

Pentru noi, cei de la filologie, 
revista reprezintă un impuls, un 
sprijin în creația originală fi o 
primă treaptă spre afirmare.

In ceea ce privește colaborarea 
cu celelalte facultăți, vom face 
totul pentru a atrage un număr 
cit mai mare de contribuții. Sin- 
tem convinși că colegii noștri, de 
la celelalte facultăți ale Univer
sității, vor îmbrățișa cu entuziasm 
ideea și ne vor ajutd\

de profilul institutului și de 
munca studenților, articole pe 
teme culturale și artistice, tradu
ceri și contribuții originale. Este 
regretabil însă, că această revis
tă apare într-un tiraj necrezut de 
mic. (99 exemplare) și că prezen
tarea ei grafică e încă precară (la 
Arhitectură, un institut care exce
lează în numărul talentelor la 
desen!). Sperăm că în viitorul 
apropiat, redacția, ajutată de cei 
în drept, va reuși să ridice cali
tatea publicației lor, pe care să 
o poată găsi și citi toți studenții 
institutului.

La Politehnică, perspectiva li
nei reviste e încă discutată. To
varășul Amăriuței — secretarul 
organizației U.T.C. din institut, 
ne spunea că, dincolo de opțiu
nile de amănunt, revista va fi 
concepută ca un mijloc de infor
mare și difuzare a ultimelor eve
nimente din viața institutului, ca 
un mijloc de dinamizare a acti
vității științifice. „De aceea 
ne-am propus să tratăm atîi pro
bleme legate de preocupările stu
denților (aspecte sportive, cultu
rale, distractive, obiective, turis
tice), probleme organizatorice, re
feritoare la programul de încă- 
țămînt — o discuție în care vrem 
să atragem nu numai pe studenți, 
dar și pe profesori, cit și să in
formăm pe studenții noștri des
pre lucrările ce se desfășoară :n 
cercurile științifice. Vom aborda 
Ș* probleme de informare politi
că pentru care preconizăm o 
dezbatere crt mei deschisă”.

Intențiile, după cum se vede, 
rint multe ți bune. In unele locuri 
'-au făcut deja r primii pași. 
Tuturor revistelor le dorim suc
ces la începutul lor de drum. Iar 
colectivelor de redacție îndem
nul de a ști si fructifice cit mai 
bine cceastă nouă dovadă de gri
ji fs mfeZegere pe care partidul 
o aduce rtudeâților. Revistele 
studențești vor trebui si exprime 
intr-adevăr valorile studențești» 
numeroase, spiritul și perspecti
ves lucide aia generației noastre 
de mteiectsaU in 1

de a «ccâ

de

I

(Urmare dm pag. I)

știe că o poveste care începe 
într-un fel, se termină invers. 
Să nu-i căutăm, deci un „sus- 
pens“ inutil, și să spunem din 
capul locului că acești ferme
cători îndrăgostiți s-au despăr
țit, se pare că pentru totdeauna.

SUFOCARE ÎN LIRISM
Pare paradoxal dar viața 

confirmă uneori că senti
mentele de o intensitate prea 
evidentă își au scadențe mai 
scurte. Sînt și zicale pe această 
temă „focul mocnit încălzește 
mai mult și cîte altele*... Dal
ele nu explică nimic în acest 
caz sau explică prea puțin...

S-a întîmplat ceva mult mai 
simplu.

Lui i-a plăcut o colegă cu care, 
la început prin forța împreju
rărilor și apoi fără această for
ță, colabora îndeaproape pro
fesional. Soția a sesizat la timp 
(poate chiar mai înainte de a fi 
ceva adevărat) și i-a făcut 
„scene*. S-au certat, s-au acuzat 
reciproc, în termeni pe care 
nu-i folosesc nici oamenii mai 
obișnuiți, dar mi-te Paul și Vir
ginia. Apoi ea a plecat de acasă 
și chiar din oraș, era să piardă 
anul de studii, el i-a scris, apoi 
a căutat-o, rugînd-o să-l înțe
leagă, să-1 aștepte afirmînd că 
„poate o să-i -treacă*. înspăi- 
mîntată de consecințe, colega, 
care se îndrăgostise zdravăn de 
tînărul artist, a bătut în retra
gere, a pledat pentru încetarea 
oricăror relații între ei, ceea ce 
nu a avut decît darul de a-1 
îndîrji și mai mult pe eroul nos
tru. Acum el nu mai spunea 
că o să treacă ci, dimpotrivă, 
că a optat definitiv, că pînă 
acum se sufoca în efuziuni lirice 
fără conținut, dar că de-abia de 
aici înainte, la vîrsta maturită
ții (are 25 de ani), știe ce înseam
nă să iubești cu adevărat. Soția 
își învinge primele momente de 
depresiune, își aduce aminte că 
e femeie, ca are arme proprii 
de răzbunare, și încearcă, la 
rîndul ei „satisfacții în afară"... 
Tentativa îi pare însă odioasă 
în proprii ei ochi, își dă seama 
că nu se poate mima dragostea. 
Și renunță repede la începutul 
de „fleurt* cu un bărbat Oare
care. Cum toate acestea s-au 
petrecut repede, în cel mult 
două luni, abia acum își dă 
seama că e gravidă. De la soțul 
ei, firește, dar acesta o învinu
iește de șantaj, apoi strecoară 
bănuiala că nici măcar nu i-ar 
aparține copilul, idee care o 
îngrozește pe ea și o face să 
consimtă la despărțire. (Divorțul 
nu s-a intentat încă, dar situa
ția de fapt este a doi oameni 
despărțiți). Această atitudine a 
bărbatului o îngrozește însă și 
pe cealaltă, pînă atunci confe- 
soare a nefericirilor conjugale, 
acum aliată feminin cu propia 
ei „rivală*. în discuții, ea ține 
partea soției, spre nedumerirea 
și apoi indignarea lui. Relația 
se încordează și în cele din 
urmă se rupe.

Au trecut, deci, doi ani de-a- 
tunci, și astăzi există trei tineri 
singuri și nefericiți.
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CINE E DE VINĂ ?
în tot timpul acestei întîm- 

I plări, cei din jurul lor au co
mentat în fel și chip vinovă- 

I tiile. Poate era mai bine dacă 
se vorbea mai puțin și se acțio
na mai mult, deși nu prea mi-e 

i clar in ce fel se poate acționa 
în asemenea cazuri.

Evident, cei mai multi îi atri
buiau ’ui întreaga vinovăție. în 
definitiv el stricase totul, din 
clipa cînd lăsase frîu liber noi
lor atracții și pînă la atitudinea 
finală, cu soția sa. De altfel tî
nărul însuși își făcea (și își 
face 3 destule reproșuri, dar 
asta nu-1 împiedică să se apere, 
să-și pledeze cauza. Fiind cel 
mai împovărat de acuzații, îi 
voi lăsa pledoaria la urmă.

Totuși nu rareori am auzit și 
celălalt reproș, vechi de cînd 
lumea, și, tocmai prin aceasta, 
etern valabil : ,,Dar cealaltă ? 
De ce a consimțit ? Nu știa că 
e căsătorit ? Nu știa ce relație 
distruge ? O femeie întreagă nu 
pornește asemenea relație, o 
împiedică de la început, înainte 
de a fi prea tîrziu. Ei, femeile 
astea care strică casa !“... Acuza
ția e gravă, așa că voi lăsa și 
pledoaria ei puțin mai la urmă.

Să începem deci cu victima 
(deși, la această dată sînt trei 
victime !). Ea nu are de ce să se 
apere, ea acuză. „Niciodată nu 
a existat un alt om pe lume 
pentru mine, în afară de el. 
Cred că îl iubeam încă din co
pilărie, în orice caz fiecare a- 
mintire, de la orice vîrstă, e 
legată numai de imaginea lui. 
Credeam că relația noastră va 
dura cît lumea ! în timpul stu
diilor, la școală și în facultate, 
cu toate că îmi plăcea să învăț, 
gindurile principale erau numai 
pentru el. Mă interesase pro-

fesia lui, drumul lui, mai mult 
decît ale mele. Cînd ne întîl- 
neam, nici nu vorbeam despre 
mine... Dacă ăsta n-a mai fost 
devotament!... Am pierdut cu 
mult mai mult decît un om, fie 
și foarte drag. Am pierdut con
vingerea în trăinicia relațiilor 
omenești, convingerea cu care 
am trăit‘pînă acum, care dădea 
sens întregii mele vieți. Iar cea
laltă : a primit totul de-a gata, 
un om valoros creat de mine ’ 
Ce simplu e așa !“

Cînd se spovedește, plînge. 
Dar compătimirea este una, 
șt destinația acestor rîn- 
duri este alta. Să-i dăm, deci, 
cuvîntul primei „acuzate*.

„La început, cînd lucram cu 
el. ca doi buni prieteni și colegi, 
nici nu-mi trecea prin minte că 
între noi doi ar putea fi și alt 
ceva. Cunoșteam relația Tor 
„deplină*, „perfectă* și o res
pectam. Poate chiar o admi
ram. Eu sînt altfel. Nu-mi place 
să-mi exprim sentimentele și 
chiar cînd iubesc (ceea ce mi 
s-a întîmplat prima dată atunci 
și încep să doresc să fie ultima 
dată), ascund totul într-o rela
ție firească, pur camaradereas
că. De aceea nici nu mi-am 
reprimat sentimentul pe pare-1 
aveam pentru el, convinsă. fiind 
că nu va observa nimic. Și nici 
n-a observat. în puținele clipe 
în care nu eram preocupați de 
munca noastră, el îmi făcea une
le confesiuni. Mă miram că nu 
părea deloc fericit. Din cînd în 
cînd devenea preocupat, dis
trat, se uita la ceas, căuta o 
fisă, murmura „scuză-mă“ și 
alerga în hol să telefoneze. Se 
întorcea de obicei posomorit, și 
chiar dacă mai aveam de lucru, 
spunea că nu mai poate, „a in
tervenit ceva*... Nu întrebam 
nimic și el mi-era recunoscător 
pentru asta. O dată, lucrînd

îmi pare rău că vorbesc aspru, 
dar tocmai relația asta m-a înă
sprit. Celeilalte i-am spus că 
m-a făcut să înțeleg cîtă alătu
rare poate fi tocmai între doi 
oameni independenți. în răceala 
ei aparentă era atîta adîncime, 
atîta forță... Iar în fosta mea 
relație era atîta slăbiciune, în- 
cît, cu vremea, ne-ar fi anulat 
pe amîndoi. Da, i-am spus toate 
astea, „celeilalte*...

— Ei, ea ce-a răspuns ?

„NU EXISTĂ FILANTROPIE 
ÎN DRAGOSTE"

Răspunsul e exact. Am veri
ficat.

Dacă eu puteam să-i dau 
ceea ce îi trebuia, iar el, la rîn- 
dul lui, îmi oferea atîta încre
dere, atîta plinătate a vieții, 
de ce trebuia neapărat să spun 
„nu*, închizînd două fericiri, pen
tru a salva o a treia ? Nici mă
car pe aceasta nu știu dacă as 
fi salvat-o, pentru că el — mă 
lăsase să înțeleg clar, șî, nu min
tea — ajunsese la o scadență. 
Nu mi-a fost deloc ușor să ac
cept. M-am gîndit, mai întîi : 
poate va fi ceva trecător, care-i 
va face bine, și atunci îmi asum 
riscul de a fi la un moment dat 
eu cea părăsită. Apoi mi-am 
dat seama că ar putea fi ceva 
definitiv. El nu mai avea cale 
înapoi, pentru că ptăpastia 
care-1 despărțea de soția lui nu 
se crease din pricina apropie
rii de mine, ci dimpotrivă apro
pierea de mine se produsese 
după apariția acestei prăpăstii, 
și datorită ei. Rămînea să sper 
că, cu vremea și soția lui și-ar 
fi găsit un alt drum, în defini
tiv e tînără, atrăgătoare, cu 
toată viața înaintea ei, și atunci 
am fi fost trei oameni împliniți. 
Altfel, dacă m-aș fi purtat „sa

MAI CREDEȚI 
ÎN „PAUL

Șl VIRGINIA"?
alături, m-a luat pe dupâ umeri, 
credeam că e un gest priete
nesc, deși eram puțin tulburată. 
Apoi m-a sărutat, și poate toc
mai fiindcă nu mă așteptam, am 
fost atît de dezarmată. Apoi am 
încercat să-1 aduc la ordine. Și 
atunci a vorbit...*

NEVOIA DE LIBERTATE

întrerup aici pledoaria pen
tru că, mai departe, coincide cu 
a lui. Mi-a făcut-o nu de mult, 
neștiind că aflasem totul prin 
intermediul „celeilalte*.

„Vezi, cred că există diferite 
vîrste ale dragostei... Poate că, 
pe la 16—17 ani, este suficient 
să te privești în ochi și să mur
muri cuvinte lirice. Dar apoi, 
toate acestea devin o frînă. Ori
ce sentiment se justifică, cred, 
în senzația de înaintare. Mi-a 
fost foarte dragă soția mea. 
Nici acum nu mă pot gîndi la 
acei ani fără emoție și durere. 
Dar avea un ciudat, insupor
tabil mod de a se crampona. 
Iubea cu un fel de disperare, 
ca și cînd și-ar fi trăit mereu 
ultima clipă frumoasă. Mă în
treba de zeci de ori pe zi : „mă 
iubești ?‘- Ca într-un fel de joc 
fermecător, recunosc, un an, 
doi. trei,*dar care devenea su
părător, stînjenitor... Dacă-mi 
dădea un telefon și nu eram 
singur, răspundeam, firește, 
mai sobru ca să nu mă dau în 
spectacol „liric* față de oameni 
străini. Atunci mă întreba : 
„Ce-i cu tine ? Nu mă mai iu
bești ?" Nu-i ajungea eă-i con
firm. Mă punea să-i spun, ca 
deobicei. „iubita mea*, „dulcea 
mea*, „te sărut de mii de ori“. 
Simțeam cum se demonetizează 
toate astea, că a venit vremea 
să fie subînțelese, trecute pe alt 
plan. E drept ca, dacă-i vor
beam de profesia mea, mă as
culta cu atenție. Dar era și aici 
atîta adorație. îneît niciodată 
n-am auzit alt cuvînt decît de 
aprobare. Tot ce făceam eu, era 
bun, minunat, unic. Poate sînt 
bărbați cărora le place asta. 
Poate că ei consideră asta liber
tate. Pentru mine libertatea în
seamnă exact contrariul : să știi 
că ai alături,, un om egal, cu 
care te poți sfătui, care nu-ți 
atîrnă de gît tonele devoțiunii.

maritean*, cui i-ar fi folos ? 
Ce e moral în împiedicarea 
schimbării unui drum greșit care 
ar fi întunecat toată viața lui, 
și nu numai a lui ?... Cel puțin 
așa credeam atunci...

Ceea ce s-a întîmplat după 
aceea, se știe. Brutalitatea lui în 
chestiunea copilului a deter
minat și ruperea acestei rela
ții. Aici nu e nimic de discutat. 
Este o vină pe care și-o recu
noaște și el, care-1 îngrozește 
și nici nu încearcă să și-o scuze, 
decît poate prin surescitarea ner
voasă din acele zile, printr-un 
„acces feroce de egoism*. Dg’-' 
drama s-a consumat dincolo nd 
acest episod. Și ea pune încă, 
după atîta vreme de la „irepa
rabil*, (sau... reparabil ?), cîteva 
întrebări la care nici unul din
tre eroi, și nici cel care a scris 
despre ei, nu au ales un răspuns 
categoric.

— Există. într-adevăr, în une- 
Je iubiri adevărate, puternice, o 
„cramponare* care nu face de- 
cit să le sufoce, să le distrugă ?

— Are cineva dreptul, atunci 
cînd e convins că o relație din 
preajma sa nu merge pe dru
mul bun, să primească dra
gostea unui om care nu e liber ? 
Refuzînd-o, îl ajută să se păs
treze în vechea relație sau dim
potrivă, contribuie și mai mult 
la nefericirea lui ?

— Apariția femeii ’ „celeilalte" 
a fost factorul care a produs 
drama, sau ea s-ar fi produs 
oricum și fără asta ?

— Se poate repara o relație 
înainte de a se ajunge la ase
menea deznodăminte, și cum ? 
Cînd cei doi se dovedesc 3T fi 
temperamente deosebite, se pot 
ele schimba, prin, „acomodare 
reciprocă* ?

Și în sfîrșit, o întrebare la 
care mi-am răspuns în repetate 
rînduri, dar niciodată la fel. 
ceea ce dovedește probabil că 
răspunsul e complicat:

— Este mai bine ca o dragoste 
ivită în fragedă tinerețe, înainte 
de formarea personalității, să 
nu ajungă atît de repede la că
sătorie. pentru a se împiedica 
astfel deosebirile ireparabile de 
mai tîrziu ? Dacă e mai bine așa 
nu înseamnă că-i sfătuim pe ti
neri să nu ia în serios prima lor 
dragoste ? Poți să le spui „mai 
așteptați ?“ Ce să aștepte ? Și 
cît ?

IONEL HKISTEA

„Vreji să faceți cunoștință"?
ZAINEA GEORGETA, 21 ani, profesoară, Co

muna Saral, județul Constanța (schimb de 
ilustrate).

DANAIAȚA PETRE, student, 21 ani, atr. Cra- 
iovei, Bloc 8 Scara C, ap. 8 Pitești (diverse).

LEAT GICA, 25 ani, tehnician auto, Str. Bica- 
zului Bloc C 1, ap. 26 Piatra Neamț, jud. Neamț 
(schimb de ilustrate).

MARTA EDUARD, 20 ani, tehnician electro
mecanic, Fd. Bucium nr. 8 Iași (filatelie, filu- 
minie, numismatică, șah).

CODREAN MARIOARA. 29 lull. profesoară. 
Aleea Liliacului, Bloc C 1 Sc. 1 ap. 6 Lupenl, 
Jud. Hunedoara (schimb de ilustrate).

SZTANCS ELZA ECATERINA, 22 ani, elevă 
Școala tehnică sanitară Odorheiul Secuiesc, Str. 
Lenin nr. 2 jud. Harghita (Ilustrate).

IORDACHE TRAIAN, 22 ani, profesor, comu
na Cobadin, jud Constanța (ilustrate, diverse).

DUTU ELENA. 19 ani, învățătoare, sat Tres
tioara comuna Chiliile, jud. Buzău (schimb de 
ilustrate si fotografii artiști).

SABAU AUREL, sudor, 26 ani. Gura Văii, 
pavilion 2 cam 3 Jud. Mehedinți (diverse teme).

PAVEL DAMIAN, 22 ani, strungar, Str. Re
publicii 277 Blocul tineretului Bîrlad (sport și 
ilustrate).

ILIE ION MARIN. 21 ani, operator turbine, 
sat Ionești. comuna Petreștl, jud. Dîmbovița 
(cinema, diverse).

Povestea »-a petrecut de 
ewrind U ferma președinte
lui L.B. Johnson, in Texas, 
și savoarea ei consta în fap
tul eâ e perfect autentică. 
Președintele Statelor-Unite 
avea in vixiU pe d-rul Bar
nard. primul medie din lume 
eare a transplantat • inimă 
umană. In timpul conversa
ției, președintele Johnson 
întreabă pe celebrul chirurg:

— Vi s-a întîmplat vreo
dată să salvați o viață ?

— Da, răspunse prof. Bar
nard. mi s-a întîmplat. Și 
povestește : Acum vreo 20 
de ani, facem medicină gene
rală într-un orășel de lingă 
Capetown. Sînt chemat de 
urgență la o fermă vecină 
de o doamnă care-mi explică 
că soțul e grav bolnav. îmi

„0 singură dată am fost sigur de fapta mea“
O CIUDAT* INTIMPLARE DIN VIAȚA DOCTORULUI BARNARD

amintesc seenn. ea și cum 
ar fi astăzi. Examinai bol
navul. Avea o dublă pneu
monie, cu febră de peste 41 
de grade. Delira ; era pe 
moarte ; făceam și eu ce pu
team, spunind soției sale că 
voi rămîne ningă el toată 
noaptea. Către orele 3 dimi
neața; nesnrvenind nici o 
ameliorare, soția sa mă în
trebă :

— Doctore, ați făcut chiar 
totul spre a-mi salva soțul ?

— Da, răspunsei, cred că 
am făcut totul. Atunei 
ea îmi spuse : — doctore,

CURIER EDITORIAL
HENRYK SIENKIEWICZ-: QUO VADIS

Autorul acestui roman, laureat al premiului Nobel 1905. este 
bine cunoscut cititorului român, ca de altfel și opera sa. Cuprin- 
zînd ca într-un panopticum epoca împăratului roman Nero, 
Sienkiewicz înglobează în acțiune tipuri și conflicte etern uma
ne, totul cu o artă de o forță neobișnuită. Cartea constituie un 
eveniment editorial.
RADU ENESCU : FRÂNT KAFKA

Monografia pune în discuție dificultățile operei scriitorului 
praghez, atît de cunoscut, dar și atît de puțin înțeles. Ni se 
oferă astfel numeroasele chei necesare pentru pătrunderea în 
universul kafkian.
PIERRE BENOIT : ATLANTIDA — KOENIGSMARK

Volumul cuprinde două romane, dintre numeroasele scrise de 
Pierre Benoit, mai puțin tradus la noi în ultimul timp.

deoarece ați făcut totul 
și nu pare să fi reușit, 
ce riscăm dacă încercăm și 
un leac de la țară ? Vraciul 
satului. ce întrebuințează 
leacuri băbești, vindecă in- 
flamația pieptului cu o capră.

— O capră ?
— Da. se taie o capră. 

1 se ia pielea și se învelește 
cu ea pieptul bolnavului. Și 
bolnavul se vindecă !

— M-am gîndit că n-am 
studiat medicina 7 ani spre 
a aplica o metodă din epoca 
de piatră și spusei femeii :

— Ascultați-mă, să mai 
așteptăm încă o oră. Dacă 
la orele 4 soțul dv. nu va 
fi mai bine, o să tăiem ea- 
pra 1

Dar norocul era de par
tea mea : la orele 4 tempe
ratura bolnavului scăzu la 
37,5 grade. Mă uitai prin 
ogradă, viața animalelor re
începea. iar capra behăia la 
parul ei. Și, depărtîndu-mă, 
spusei caprei : „Capră, ți-am 
salvat viața

E singura dată, domnule 
Președinte, cînd am fost si
gur de fapta mea’

CEA MAI VECHE 
UNIVERSITATE 

DIN LUME

• Universitatea teologică din 
Fez (Algeria) a fost înteme
iată în anul 859 și funcțio
nează și astăzi în același lo
cal. Cele mai vechi univer
sități din Europa au fost în
ființate cu 4—500 de ani 
mai tîrziu : în 1100 la Bo

logna, 1150 la Paris, 1214 la 
Oxford. 1348 la Praga. 1364 
la Cracovia.

ROMEO 
INTERCONTINENTAL

La bordul unui transatlan
tic, arestarea unui pasager 
clandestin : David Boyes, 
fost pușcaș marin britanic. 
Omul este la a zecea sa tra
versare, dus-întors, dar tot
deauna clandestin. El expli
că : „Sînt căsătorit în Anglia, 
dar aceea pe care o iubesc 
locuiește în Statele Unite*.

Una din nou
tățile prezentate 
la o expoziție 
deschisă recent 
la Amsterdam 
este acest Re- 
haphone. Prin 
simpla introdu
cere a unei fișe 
perforate cu da
tele și numărul 
de telefon al u- 
nui abonat în 
aparatul conec
tat la telefon, 
acesta cheamă 
abonatul dorit.
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TELEGRAME
într-o telegramă adresată ‘ tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Consiliului de Stat, Francisco Nadas Nguema, președin
tele Republicii Guineea Ecuatorială, a exprimat mulțumiri pentru 
felicitările ce i-au fost adresate cu ocazia proclamării indepen
denței țării sale.

★

Liga română de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa a 
trimis generalului Suharto, pre
ședintele Republicii Indonezia o 
telegramă în care se arată că o- 
pinia publică din România a a- 
flat cu adîncă îngrijorare despre 
respingerea cererilor de grațiere 
ale tovarășilor Sudisman, mem
bru al Biroului Politic, șeful Se
cretariatului C.C. al P.C. din In
donezia, Njouo membru al Bi
roului Politic al C-C. al P.C. 
din Indonezia, • președinte al 
Organizației Centrale a Sindica
telor din Indonezia (S.O.B.S.I.), 
precum ' și ale altor pa
triot indonezieni care și-au

★

consacrat viața luptei pen
tru apărarea intereselor vitale ale 
oamenilor muncii, pentru o In- 
donezie independentă, liberă și 
prosperă.

Exprimînd sentimentele de 
simpatie și solidaritate pe care 
poporul român le nutrește față 
de poporul indonezian, Liga ro
mână de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, se spune în 
telegramă, vă cere să folosiți 
funcția dumneavoastră pentru 
a salva viața patrioților condam
nați la moarte, pentru curmarea 
terorii și persecuțiilor împotri
va comuniștilor și a celorlalte 
forțe patriotice și progresiste.

Primire la C. C. 
al P. C. R. ©

Tovarășul Chivu Stoica, mem- 
bru al Comitetului Executiv, V 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., s-a întîl- 
nit luni după-amiază cu Eduar- ” 
do Mondlane, președintele Fron
tului de Eliberare din Mozambic gk 
care face o vizită în țara noas- 
tră.

La întîlnire a participat tova- 
rășul Andrei Ștefan, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R. 0

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri în probleme 
de interes reciproc, precum și 
în legătură cu situația interna
țională actuală și lupta forțelor _ 
progresiste, democratice și anti- © 
imperialiste contemporane.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă priete- 0 
nie și cordialitate.

• LUNI, 14 OCTOMBRIE, 
George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
a primit în audiență pe Dam- 
dinnerenghiin Batta, în legătură 
cu apropiata prezentare a scri
sorilor de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Popu
lare Mongole în Republica So
cialistă România.

(Agerpres)

• IN ZILELE DE 12 ȘI 13 
OCTOMBRIE 1968 delegația de 
juriști din R.P. Bulgaria condusă 
de Svetla Daskalova, ministrul 
justiției, care se află în țara 
noastră a vizitat Hidrocentrala 
de pe Argeș, orașele Curtea de 
Argeș și Brașov, Poiana Brașov 
și Castelul Bran.

în timpul vizitei oaspeții au 
fost însoțiți de Ioan Filip, ad
junct al ministrului justiției.

Luni după-amiază au continu
at convorbirile oficiale la Minis
terul Justiției.

• LUNI DUPĂ-AMIAZĂ a 
sosit în Capitală lordul W.B.D. 
Brown, ministru de stat la Mi
nisterul Comerțului al Marii 
Britanii, care face o vizită în 

u țara noastră cu prilejul deschi- 
’ derii la București a Expoziției 

industriale britanice.
La sosire, pe aeroportul Bă- 

neasa, oaspetele a fost întîmpinat 
de Vasile Răuță, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, 
Victor Ionescu, președintele Ca
merei de Comerț și de alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Sir John 
Chadwick, ambasadorul Marii 
Britanii la București și membri 
ai ambasadei.

• DUPĂ ÎNCHEIEREA sim
pozionului „Utilizarea gazelor în 
industria chimică", organizat de 
România sub egida Comisiei Eco
nomice pentru Europa a O.N.U., 
și a celor trei zile de excursie do
cumentară prin țară mai mulți oas
peți, printre care Pierre Sevette, 
directorul Diviziei de energie a 
Comisiei Economice pentru Euro
pa a O. N. U., Louis Castellano, 
vicepreședinte al Comitetului de 
gaze, Piotr Kuznețov Lavrovici, 
șeful delegației de specialiști so
vietici, Georges Robert, vicepre
ședinte și Albert Higgins, secretar 
general adjunct, ai Uniunii inter
naționale a industriei de gaze, 
James William Farrel, cel mai 
vechi membru al Comitetului de 
gaze, și I. Sakaria, membru al se
cretariatului Diviziei energiei — 
au împărtășit unor redactori ai A- 
gerpres impresii privind lucrările 
simpozionului și excursia la care 
au participat. Remarcînd condiții
le optime asigurate desfășurării a- 
cestei importante reuniuni, precum 
și rezultatele sale deosebit de po
zitive, oaspeții au fost unanimi în 
a aprecia contribuția specialiștilor 
români și a României în general, 
la dezvoltarea colaborării și în a- 
cest important domeniu al activi
tății umane, la îmbogățirea și dez
voltarea experienței mondiale în 
valorificarea superioară a rezerve
lor energetice.

Plăcut impresionați de ospitali
tatea cu care au fost întîmpinați 
pretutindeni în vizita făcută, pres
tigioșii oaspeți au exprimat, de 
asemenea, cuvinte de înaltă apre
ciere la adresa petrochimiei româ-

. nești, a stadiului său tehnic îna
intat, a perspectivelor îndrăznețe 
pe care le cunoaște dezvoltarea 
industriei românești.

prevederea!
©

Luni a avut loc deschiderea 
noului an de învățămînt la Aca
demia militară generală.

La festivitate au luat parte 
^conducerea Ministerului Forțe
lor Annate ale Republicii Socia
liste România, membri- ai con
ducerii Consiliului Securtății Sta
tului, ai Ministerului Afacerilor 
Interne, reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, 
comandanți de arme, generali și 
ofițeri superiori.

în cadrul festivității a luat cu- 
vîntul generalul-colonel Ion Io- 
niță, ministrul forțelor armate, 
care a transmis comandanților și 
activiștilor de partid, cadrelor 
didactice și elevilor Academiei 
militare generale salutul căldu
ros al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și guvernului 
țării, personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, subliniind 
înalta prețuire pe care o dă con
ducerea de partid și de stat, co
mandanților, activiștilor de par
tid, corpului didactic din Aca
demia militară generală, din toa
te instituțiile militare de învăță- 
mînt.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, cei prezenți au adop
tat textul unei telegrame adre
sată Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, în

care se arata între altele ? Ca
drele didactice .și ofițerii elevi 
din Academia militară generală, 
întruniți în adunarea consacrată 
deschiderii festive a noului an 
de învățămînt superior militar, 
ne îndreptam gindurile cu dra
goste îi recunoștință către parti
dul nostru și Comitetul său 
Central, pentru grija pe care o 
poartă întăririi capacității de a- 
păraie a patriei noastre socialis
te, modernizării și perfecționării 
învățănuntului militar, asigurării 
celor mai bune condiții de mun
că și învățătură.. Conștienți și 
pătrunși de sensul profund al 
marilor răspunderi ce ne revin, 
asigurăm Comitetul Central al 
partidului, pe dvs. personal, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu ne vom precupeți efortu
rile pentru a obține rezultate su
perioare la învățătură, în pregă
tirea noastră militară, politică și 
de specialitate, în însușirea ști
ințe: și artei militare. Vom pune 
întreaga pricepere și energie în 
slujba modernizării și îmbună
tățirii continue a procesului in- 
structiv-educativ, ridicării conți
nutului său ideologic. Sîntem pe 
deplin convinși că numai în 
acest fel ne vom îndeplini înalta 
datorie ostășească de apărători 
devotați și vigilenți ai patriei 
noastre — Republica Socialistă 
România.

Nu există sector de acti
vitate socială in care tine
retul să nu fie prezent, aso- 
ciindu-și eforturile celor 
ale generației mai vîrstnice.

Nu-i mai puțin adevărat 
că tinerii au întotdeauna de 
învățat din experiența vârst
nicilor. Cu alte cuvinte ti
nerii sînt într-o continuă 
stare de asimilare a cunoș
tințelor acumulate de prac
tica socială.

Una dintre aceste acu
mulări, și care este speci
fică poporului nostru, este 
PREVEDEREA — precept 
de filozofie populară care 
poate fi redat și prin cu
vintele „Prevederea este 
mama înțelepciunii”.

Și nu este de loc greu 
să fii prevăzător, cînd în 
condițiile noastre, există o 
instituție specializată — 
ADMINISTRAȚIA ASI
GURĂRILOR DE STAT 
— A.D.A.S. — care pune 
la îndemîna oricărui cetă
țean diferite forme concre- 

. te de materializare a spiri
tului de prevedere: ASI
GURĂRILE DE BUNURI 
ȘI DE PERSOANE.

Desigur, sînt mulți tineri 
care știu ce înseamnă asi

gurările de bunuri și' per
soane, care sînt formele 
practicate de A.D.A.S., ce 
importanță prezintă pentru 
populație. >

Sînt, de asemenea, și ti
neri care doresc să afle cît 
mai multe elemente des
pre asigurările de bunuri și 
persoane, pentru a o alege 
pe cea care răspunde cel 
mai bine necesităților fie
căruia. Pentru aceștia ru
brica noastră le ca fi deo
sebit de folositoare.

Iată acum citeva date m- 
trod*uctive.

Corespunzător noii îm- 
admmutralic-terito- 

riale, ADAS. ert« forma
ta dm Dirtcfia generoU ți 
direcțiile județene. EzML 
de asemenea, m fiecare n>- 
deț, in iocabUțda im
portante, puncte de hxn 
care funcționează ca repre
zentanțe ale direcțiilor ju
dețene. Orgmirrarea lor a 
fot determinau da nece
sitatea unei legături mai 
ftrime ale direcțiilor jude
țene cu muUțUe țocialute, 
cu populația, care ti per
mită p o lerc.re operatică 
a arigunților. Și, in ejirțit, 
reținem ci In comune, pre
cum ți in întreprinderi, in- 
rtituții, cooperative agrico
le de producție etc^ func
ționează agenți de asigura
re ți responsabili eu mun
ca A.D.A.S., care efectuea
ză operațiunile de asigura
re cu cetățenii ți de înca
sare a primelor.

Așadar, ji organizatoric, 
asigurările de bunuri ți de 
persoane «int la îndemîna 
oricărui cetățean.

Ilustrată din Tg. Mureș Foto: I. ANDREIȚA

CIUDAD DE MEXICO,
PRIN „A.T.S.-3H

(Urmare din pag. 1)

înălțime și 60 kg greutate) 
este militar de carieră și are 
vîrsta de 23 de ani. Temu și-a 
început cariera sportivă inter
națională, tavingîndu-l în 
urmă cu doi ani pe multiplul 
campion australian Ron 
Clarke în cursa de șase mile 
cu prilejul Jocurilor Common- 

- wealthului, desfășurate la 
Kingston (Jamaica). Pentru fi
nala olimpică, Temu era cotat 
printre principalii favoriți, ca 
urmare a familiarizării sale 
native ou altitudinea.

Așa cum ' se știe, a doua 
medalie de aur a Olimpiadei 
a fost cîștigaită de halterofilul 
iranian Mohamed Nassiri, care 
în limitele categoriei cocoș a 
totalizat la cele trei stiluri 
367,500 kg. Rezultatul lui 
Nassiri reprezintă un nou re
cord olimpic (vechiul record 
era de 357,700 kg și aparținea 
lui A. Vahonin (U.R.S.S.) de 
la J.O. de la Tokio) și ega
lează recordul mondial al so
vieticului Cetin și maghiaru
lui Foldi. Acesta din 
cucerit medalia de 
deoarece cintărea cu 
grame mai mult decit 
Medalia de bronz a 
sportivului polonez 
Trebicki. Doi dintre candidații 
la medaliile olimpice — sovie
ticul Cetin și japonezul Ichi- 
noseki — au avut evoluții sub 
așteptări. Mohamed Nassiri, in 
vîrstă de 23 ani, 1,48 m înăl
țime, a doborit în cariera sa 
opt recorduri mondiale (la di
ferite stiluri), iar în întrece-

rile din cadrul Săptămânii ,pre- 
olimpice de la Ciudad de 
Mexico-1967 s-a clasat <pe pri
mul loc la categoria sa. El 
este căsătorit și are o fetiță 
în vî-rstă de un an pentru care 
nutrește speranța că va deveni 
gimnastă.

Dar desigur pe cititorii noș
tri îi interesează înitr-o măsură 
mai mare prezența sportivilor

derait pe Vasile Anton iu drept 
cel mai bun boxer al zilei. O 
comportare bună au avut spor
tivii români și la canotaj aca
demic. In prima zi a concursu
lui, desfășurat pe Lacul Xochi- 
milco ei au obținut califi
carea pentru trei semifinale 
din cele cinci probe la care 
au luat startul. Este vorba de 
echipajele de schif 2 pdus 1,

MEDALIILE

da bandajelor de la mîini și p 
cioare, atenția noastră și mai aii 
emoțiile noastre veneau din ace 
frînturi de imagini prin cai 
A.T.S.-3, ne purta alături de Vii 
rica și Mihaela. Contrar știrile 
difuzate ieri, prin care concurei 
te de temut nu fuseseră calificați 
Viorica a avut surpriza să le r< 
întîlnească-’totuși în finală, și s 
aibă chiar de la prima săritură 
sovieticei Talîșeva un barem spr 
medalie de 6,66! Ca și alte îpcă 4 
săritoare, de emoție ratează prim 
încercare. Pe pista sulițașelor, Mi 
haela „depășește” și ea. Și la oii 
tîrzie din noapte emoțiile conți 
nuă să ne stăpînească. Ce ne vi 
fi dat să aflăm pînă la urmă ? N< 
vor obliga oare știrile să oprim ro 
tativa pentru a împărtăși deopo 
trivă bucuria, cu o veste deose 
bită ? Ne-o dorim, de ce să n-< 
spunem.

ZILEI A DOUA
Ultimele știr!

urmă a 
argint, 

300 de 
Nassiri. 
revenit 
Henryk

români la diferitele probe. Pe 
stadionul olimpic. în cursul 
dimineții primei zile, Viorica 
Viscopoleanu a participat la 
calificările probei de săritură în 
lungime obținînd al doilea re
zultat cu 6,48 m, săritură reali
zată din prima încercare. Cali
ficările acestei probe au fost 
marcate și de o mare surpriză : 
poloneză Kirszenstein nu a 
reușit să obțină calificarea 
pentru finală.

Arena Mexico și-a inaugurat 
seria galelor de box cu o reu
niune care a cuprins 28 de 
meciuri. In cadrul categoriei 
ușoare, pugilistul român Va
sile Antoniu a obținut o a- 
plaudată victorie prin KO în 
repriza în-tîia în fața lui Er
nest Dong (Camerun). Specia
liștii prezenți aici l-au consi

schif 4 plus 1 și schif—2 vîsle. 
Celelalte două echipaje (schif 
simplu și schif 4 fără cîrmaci) 
vor concura în recalificări.

Ieri, în-să a fost o zi im
portantă, decisivă, în special 
pentru atletele noastre Mi
haela Peneș și Viorica Vis- 
copoleanu.

Scăpată de emoțiile calificărilor, 
anulate din lipsă de concurente — 
participă numai 16 sportive — 
Mihaela Peneș a atacat direct fi
nala. O finală dificilă în care încă 
de la primele încercări sulița a 
trecut mult dincolo de 50 de me
tri. Oricît de dramatice, imaginile 
care ni-1 ofereau pe Figuerola, a- 
bia pe locul 5 în semifinală, sau 
pe Greene în postura de diavol 
șchiop, clasîndu-se primul în ciu-

® Au început întrecerile tur
neului olimpic de polo pe apă. 
Iată primele rezultate înregis
trate : Olanda — Grecia 9—5 
(2—0, 3—2, 0—1, 4—2); S.U.A. 
— Brazilia 10—5 (3—1, 2—1,
0—1, 5—2).

• în turul masculin de bas
chet, echipa U.R.S.S. a obținut o 
nouă victorie, de data aceasta în 
dauna selecționatei Marocului, 
pe care a învins-o cu scorul de 
123—51 (51—30). Intr-un alt joc, 
reprezentativa S.U.A. a dispus 
cu 93—36 (44—15) de formația 
Senegalului.

• Rezultate înregistrate în 
turneul de hochei pe iarbă : Bel
gia — R. D. Germană 4—0 
(1—0); Japonia — Spania 0—0; 
Pakistan — Franța 1—0 (0—0).

culisele marii întreceri
CEA MAI MARE SURPRIZA a primei zile a Olimpiadei 

este considerată înfrîngerea (cu 2—1 de către Noua Zeelan- 
dă) echipei de hochei pe iarbă a Indiei, campioană mon

dială și olimpică din anul... 1928, cu o singură întrerupere 
în 1960 cînd titlul olimpic a revenit Pakistanului.în 1960 cînd titlul olimpic

în proba de 10 000 m. aostralia-RECORDMENUL LUMII . ____________________
nul Ron Clarke a pierdut probabil duminică ultima șansă 
de a cuceri o medalie olimpică de aur în proba sa favorită. 
La sfîrșiitul cursei (în care a ocupat locul 6) el a rămas 
fără cunoștință timp de 10 minute și a trebuit să-i Me 
administrat oxigen. „Clarke a fost învins de altitudinea 
orașului Mexico" — a declarat medicul echipei australiene 
Brian Corrigan.

că în proba de 100 m. plat, considerată pînă acum „o pro
prietate a atleților nord-americani“ au apărut alți preten- 
denți la titlul de „cel mai rapid om din lume”. Este vorba 
de sprinterii cubani, dintre care Hermes Ramirez, a egalat 
recordul mondial și olimpic în sferturile de finală, realizînd 
10”0.

PRIMELE RECORDURI OLIMPICE. Americanul Ron 
Whitney a realizat 49” într-una din seriile cursei de 400 m. 
garduri întrecînd cu 3/10 vechiul record deținut de compa
triotul său Glenn Davis din 1960.

SPECIALIȘTII DIN S.U.A. au remarcat, nu fără uimire,

PRIMUL CAMPION OLIMPIC la haltere, iranianul Mo
hammed Nassiri, practică halterele numai de cinci ani, fiind 
mai înainte unul din cei mai reputați gimnaști din țara sa.

TREI TITLURI 
BALCANICE 

PENTRU 
SPORTIVII 

ROMÂNI
La Skoplje s-a ineheiat 

cea de-a 5-a ediție a Balca
niadei la tenis de masă. în 
întrecerile individuale, spor
tivii români au obținut un 
frumos succes reușind să cu
cerească trei titluri de cam
pioni balcanici prin Elena 
Mihalea (la simplu femei), 
Maria Alexandru-Eleonora 
Mihalo (la dublu femei) și 
Eleonora Mihalca-Adalbert 
Rethi (la dublu mixt).

PETRE 
MARMUREANU 

ÎNVINGĂTOR 
LA TEL AV1V

In cadrul turneului inter
național de tenis de la Tel 
Aviv. jucătorul român Pe
tre Mărmureana a obținut 
on from as succes eiștițind 
proba de simplu bărbați. In 
finală. Mărmureanu l-a în
trecut ea 2—6. 6—X 6—3 pe 
sportivul grec Kaloghera- 
poulos.

ECHIPA DINAMO 
PE PRIMUL LOC 

IN TURUL GRECIEI
Turul ciclist al Greciei s-a 

încheiat ca vietoria rutierului

încă un
Ionescu

Ionescu, dar nu Puiu. Se 
numește Vasile și e compo
nent al formației Jiul Petro
șani. In meciul de duminică 
a fost cel mai bun jucător de 
pe teren, autorul celor 
trei goluri ale învingăto
rilor și asta după ce echipa 
oaspe, A.S.A. Tg. Mureș, 
conducea ■ cu 1—0 printr-un 
gol norocos realizat de Sii- 
lagyi. In meciuT cu Farul, 
disputat la Constanța și cîș- 
tigat de Jiul cu 2—1, golul 
victoriei îl avusese ca autor 
pe același Ionescu. Folosit 
pînă acum mai mult în echi
pa de rezerve-tineret, spiri
tul de dăruire din fiecare 
meci, seriozitatea în pregăti
re, l-au impus titular în pri
ma garnitură. Duminică, în 
minutul 70 la o întîlnire cu 
unul dintre jucătorii adverși, 
a fost accidentat. Priveam 
cîtă tristețe i se citea pe față 
cînd a fost obligat să pără
sească terenul. Dacă mai 
juca, poate ar mai fi mar
cat vreun gol. La ieșire însă, 
pentru jocul bup prestat, an
trenorul Jiului, maestrul e- 
merit al sportului, Titus 
Ozon, l-a îmbrățișat și l-a fe
licitat pentru recordul său...

C. MATEESCU

• La Arena Mexico au conti
nuat meciurile turneului de box. 
în cadrul categoriei mijlocie 
mica, pugilistul român Ion Co
vaci l-a învins la puncte pe po
lonezul Witold Stachurski.

• Alte rezultate din turneul de 
hochei pe iarbă : Noua Zeelan- 
dă — Mexic 2—0 ; Olanda — 
Argentina 7—0 ; Kenya — Ma
lay ezia 1—1.

• In cadrul turneului feminin 
de volei, echipa Cehoslovaciei a 
întrecut cu 3—1 (15—7, 11—15, 
15-9, 15—11) pe S.U.A., iar 
Peru a dispus cu 3—0 (15—13, 
15—6, 15—9) de Coreea de sud.

• Alte rezultate din cadrul în
trecerilor masculine de baschet : 
Polonia — Coreea de sud 77—67 
(97—27) ; Brazilia — Bulgaria 
75—59 (42—29).

danez Gerhard Nielssen, care 
a parcurs cei 1016 km (îm- 
părțiți în șapte etape) în 25 h 
38’32”.

Echipa Dinamo București a 
avut o comportare remarcabilă 
în această competiție, reușind 
să ocupe primul loo în clasa
mentul general pe echipe. Au 
urmat-o în clasament formația 
Danemarcei — la 11’1”, selec
ționata orașului Bratislava — 
la 20’09” și echipa Belgiei — 
U 24’18”.

FOTBAL
CU... PÎINE

Din programul Casei de cul
tură a studenților din Bucu
rești (sala mare) Calea Plevnei 
nr. 61, ne reține atenția întîlni- 
rea cu scriitorul și caricaturis
tul Neagu Radulescu, sugestiv 
intitulata „Fotbal cu,.. pîine*. 
In cadrul întîlnirii care va avea 
loc astăzi, tnceptnd de la orele 
20,30 se vor face proiecții cu 
caricaturi din literatură, teatru, 
și bineînțeles... fotbal.

• FOTBAL PE GLOB
• LA TORONTO s-a desfășurat meciul dintre selecționatele

Canadei și 8.UA contind pentru preliminariile campionatului .... — .
de 
la

mondial de fotbal. Victoria a revenit fotbaliștilor canadieni 
•coral de 4—2 (1—1). întâlnirea a fost urmărită de 1* W* 
speculări. Meciul retur >c va disputa la 27 octombrie 
Atlanta.

de

• ÎN CAMPIONATUL FRANCEZ de fotbal cenduee ST. Eti
enne cu 11 puncte (din 6 jocuri), urmată de Bordeaux — 10 
puncte (din 7 meciuri), Lyon. Rennes — I puncte (din 7 meciuri) 
etc.

In etapa a 7-a s-au înregistrat următoarele rezultate : Marsilia - 
S.T. Etiene 0—3 ; Bastia-Metz 1—1 ; Lyon-Nantes 3—1; Sochaux- 
Nisa 3—0 ; Nimes—R.E.D. Star 0—0; Rouen-Monaeo 3—1; Ren- 
nes-Bordeaux 0—1 ; Sedan-Stra sbourg 2—1.

• CEA DE-A 6-A ETAPĂ a compionatului portughez de 
fotbal s-a soldat eu următoarele rezultate: Sporting-Academica 
3—0 ; A ti etico-F. C. Porto 1—2 ; Varzim-Benfiea 1—1 ; Leixoes- 
Belenenses 0—0 ; Guimaraes-C.U.F. 2—1 ; Sanjoanense-Braga 
1—0. Primul loc în clasament este deținut de echipa Benfiea 
cu 11 puncte, urmată - - - • - —de Academica, F. C. Porto II puncte etc.

• RUGBI
Derbiul etapei de 

rugbi, disputat între 
Dinamo s-a încheiat 
cu scorul de 12—3 (6—0). ^Alte rezultate : Gloria — Construc
torul 6—8 (6—8); Progresul — Steaua 6—16 (0—11) ; Rulmen
tul Bîrlad — Știința Petroșeni 9—6 (3—8); Agronomia Cluj — 
Universitatea Timișoara 8—8 (0—0) ; Politehnica Iași — Farul 
Constanta 6—0 (3—0).

duminică a campionatului republican de 
formațiile bucure,tene Grivita Roșie și 

cu victoria primei formalii învingătoare

• BASCHET
lii etapa de duminică a campionatului masculin de baschet 

s-au înregistrat următoarele rezultate : Steaua București — Po
litehnica București 79—60 (31—25) ; Dinamo București — I.E.F.S. 
București 91—73 (43—37) ; Farul Constanța — I.C.H.F. București 
46—53 (26—30); Politehnica Brașov — Universitatea Cluj 56—55 
(26—17) ; Rapid București — Politehnica Galați 82—69 (39—42) ; 
Universitatea Timișoara — Politehnica Iași 110—57 (53—29).

I
i Vă recunoașteți?

Minutul 15. Sasu driblează, trece de doi apărători, pasează ful
gerător la Tufan și... 2—1 pentru Farul.

— Unde sînt dom'le ? Unde-s dinamoviștii ?
I
I
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I

Nu există, credem, 
vreun alt gen de 
spectacol care să 
poată concura cu 
cel .portiv in pri
vința 
care 
Șl nu 
care 
mai 
reacții decit tribu
nele. Aici, in tri
bune, ți se oferă, 
revers al situațiilor 
de pe teren, cea 
mai impresionantă 
demonstrație de 
mimă și pantomi- 
mă. Ca să ne con
vingă. in timpul 
partidei 
București — Farul 
Constanța, fotore
porterul nostru C. 
Cioboată a reținut, 
discret, citeva do
vezi. Vi le prezen
tăm.

reacțiilor pe 
Ie stîmește. 
există alt loc 

ilustreze 
aceste

Dinamo

Minutul 85. Pîrcălab centrează, Dumitra c ha 
plonjează fi înscrie spectaculos cu capul: 4—2 
pentru Dinamo.

— ..Să n-avem vorbe1“

Dragi ascultători în minutul 6 Oblemenco a deschis scorul' 
— Ura! am trecut în frunte.
Explozie la 300 de kilometri

8.UA


a
Mum Dan“ despre impasul

Portugalia

convorbirilor de la Paris
Ziarul „Nhan Dan“ a publicat un comentariu în care se 

referă la atitudinea adoptată de guvernul american in cadrul 
convorbirilor de Ia Paris ceea ce a determinat ca aceste con
vorbiri să se afle într-un impas.

J. Chemările
O delegație
cehoslovacă
la Moscova

Universități
• 99

studenți
Avem în față două știri, 

ambele din Portugalia.
PRIMA ȘTIRE: Ia Lisa

bona s-a anunțat oficial că 
ministerul portughez al edu
cației a decis „suspendarea 
de la studii", pe durata anu
lui universitar abia început, 
a unui număr de 112 stu
denți sub acuzația de a fi 
„implicați în agitație politi- 
tică". Suspendarea — care-i 
privează pe respectivii stu
denți de dreptul de a parti
cipa Ia cursuri sau Ia exame
ne pe toată durata anului 
universitar 1968-1969 a ur
mat unei ample anchete orga
nizată în cursul verii de auto
ritățile universitare în colabora
re cu faimoasa poliție politică 
(PIDE). Au fost anchetați (de 
fapt supuși unor interogato
rii provocatoare) un număr 
de 268 studenți înscriși în- 
tr-o veritabilă „listă neagră" 
polițienească în urma parti
cipării Ia (diferite acțiuni pro
testatare în timpul anului 
universitar precedent (grevele 
și demonstrațiile din decem
brie anul trecut, organizarea 
ilegală a „zilei studentului" 
în primăvara aceasta etc).

A DOUA ȘTIRE : subse
cretarul de stat Ia ministerul 
educației al Portugaliei, Alon
so Nogueira, a declarat, în- 
tr-o convorbire cu corespon
denți ai presei vest-germane 
că autoritățile sînt nemulțu
mite de comportarea studen- 
țimii. „Mulți studenți — a 
spus Nogueira — se află sub 
influența unor idei pericu
loase care pun la îndoială 
actualele noastre structuri. 
Sîntem deciși să aplicăm mă
suri adecvate care să însănă
toșească atmosfera în amfi
teatre";

Dacă facem o legătură lo
gică între cele două știri 
menționate (și dacă amintim 
că „operațiunea suspendare" 
se exercită a doua oară, după 
cea similară din precedentul 
an universitar — 1967-1968 
nu putem să nu desprindem 
o concluzie firească : unele 
oficialități de la Lisabona au 
găsit o metodă sui-generis de 
însănătoșire a atmosferei din 
amfiteatre (adică de reprima
re a puternicei mișcări pro
testatare studențești) — goli
rea facultăților de studenți 
prin „suspendare". Pornind, 
probabil, de la premisa că 
cele mai liniștite universități 
sînt cele golite de studenți, 

sînt
i o 

o 
: u-

Convorbirile oficiale de la Pa
ris dintre R. D. Vietnam și S.U.A., 
se arată în comentariu, care du
rează de cinci luni, nu au înregis
trat încă nici un progres. După 
cum a declarat la ședința din 10 
octombrie, ministrul Xuan Thuy. 
acest impas este determinat de 
poziția guvernului american care 
persistă în războiul său de agresiu
ne în Vietnam cu scopul de a im
pune un regim neocolonialist în 
Vietnamul de sud și de a perpe
tua divizarea Vietnamului. Impa
sul se datorează refuzului Statelor 
Unite de a înceta necondiționat 
bombardamentele și celelalte acte 
de război împotriva R. D. Viet
nam.

Autorul comentariului arată în 
continuare că declarațiile recente 
cu privire la Vietnam, făcute de 
președintele Johnson și de candi
date la președinția S.U.A. — atît 
din partea Partidului Democrat 
cît și a Partidului Republican — 
au aruncat lumină asupra planu
rilor americane cu privire Ia Viet
nam.

După ce citează din aceste de
clarații, în comentariu se sublinia
ză : „Dacă guvernul american do
rește cu adevărat să se meargă 
spre o soluție pașnică a problemei 
vietnameze, el trebuie sa înceteze 
agresiunea în Vietnam, să retragă 
trupele sale, să recunoască Frontul 
National de Eliberare din Vietna
mul de sud și să ducă cu acesta 
convorbiri cu privire la probleme
le interesînd Vietnamul de sud, să 
lase poporul vietnamez să-și rezol
ve singur propriile probleme fără 
amestec din afară. Ca un prim 
pas, guvernul S.U.A. trebuie sâ 
înceteze necondiționat bombarda
mentele și celelalte acte de război 
împotriva R. D. X ietnam. pentru 
ca convorbirile oficiale de la Pa
ris să poată trece la alte proble
me interesînd cele doua părți si 
pentru a crea condiții care sâ per
mită să se meargă spre o soluție 
pașnică a problemei vietnameze, 
pe baza respectării drepturilor na
ționale fundamentale ale poporu
lui vietnamez.

Aceasta este poziția justă a 
poporului vietnamez care se bccn- 
ră de sprijinul opiniei publice 
mondiale, se spune în încheierea 
comentariului.

George Bundy propune o măsură 
realistă care comportă efecte po- 
zitive“ — a spus Nguen Than Lee. 
Purtătorul de cuvînt a subliniat, 
citind declarațiile recente ale pri
mului ministru al R. D. Vietnam, 
Fam Van Dong. urmările pozith'e 
pe care le-ar a\ea asupra efortu- 
tilor de căutare treptată a unei 
reglementări politice a problemei 
netnameze. încetarea bombarda
mentelor americane.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
TASS. la 14 octombrie, la Mos
cova a sosit o delegație cehoslova
că condusă de Oldrich Cer
nit președintele guvernului 
R_S. Cehoslovace. Delegați i va 
purta convorbiri îp legătură cu 
unele probleme care rezultă din 
acordurile de la Moscova.

La aeroport, delegația a fost 
intîmpinatâ de Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al UXSS. și de alte per
soane oficiale.

cu prilejul

din Octombrie
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

La Moscova au fost date publi
cității tradiționalele chemări cu 
prilejol celei de-a 51-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Chemările adresează un salut 
partidelor comuniste și munci
torești — avangardă de luptă a 
clasei muncitoare, tuturor oa
menilor muncii. Se exprimă ura
rea de a se întări unitatea și co
eziunea comuniștilor din lumea 
întreagă și un salut în cinstea 
unității și coeziunii tuturor for
țelor antiimperialiste, în lupta 
împotriva politicii imperialiste 
de agresiune, violență și război.

Chemările adresează un salut 
frățesc popoarelor din țările so
cialiste care construiesc socia- 
i.smul. Ele sînt chemate să lupte 
pentru întărirea prieteniei și 
unității, pentru dezvoltarea în 
continuare a relațiilor frățești.

Se transmite un salut poporu
lui vietnamez care luptă împo
triva agresiunii imperialismului 
american și se cere Statelor Uni
te de Americii încetarea imedi- 
ită a războiului agresiv împo
triva Vietnamului iubitor de li
bertate. Este salutată clasa 
muncitoare din țările capitaliste, 
popoarele tinerelor state națio
nale. din țările coloniale și de
pendente, care luptă împotriva 
imperialismului și rasismului, 
pentru libertate și independență 
- îțyrr ;dă-

Oimenii muncii din U.R.S.S. 
s'nt chemați să lupte pentru în
deplinirea înainte de termen a 
planuhri cincinal pentru crește
rea necontenită a economiei na- 
n-maîe — baza a creșterii con- 
riaae. a nivelului de trai, mate
rii <z cultural al poporului și 
capacității de apărare a tării. 
C.C al P.C.U3. adresează che
marea ca cea de a 100-a aniver- 

a nașterii lui VJL Lenin 
9» sâ fie sărbătorită prin noi 
Kh ia lupta pentru realiza- 
plannrfior constmcției co- 
csîr dahonte de Congresul 

al XXm-’ea al P.CU-S.

aniversam
Revoluției

□

CUBA : construcții noi la Sagna la Grande.

autoritățile portugheze s 
pe punctul de a provoca 
inovație universitară de 
originalitate stupefiantă: 
Diversități fără studenți.

E.

PARIS 14. — Corespondentul 
Agerores, Al Gheorghiu, transmi
te : In cadrul conferinței săptă- 
mînale de presă care are loc de 
obicei lunea, purtătorul de cuvînt 
al delegației R. D. Vietnam la 
convorbirile oficiale americano- 
nord-vietnameze de la Paris. Nguen 
Than Lee. a răspuns unei între
bări cu privire la declarația de 
duminică a lui George Bundy, fost 
consilier special al președintelui 
S.U.A. (atît al președintelui Ken
nedy, cît și al președintelui John
son), preconizind încetarea necon
diționată a bombardamentelor a- 
mericane asupra R. D. Vietnam. 
„Noi considerăm că declarația Iui

IMAGINI DE PE ..APOLLO-7'
R.

Brazilia:

Arestarea 
conducă-
lorilor stu 
denților

TELESPECTATORII .din Su
tele Unite au pntnt urmări, 
luni, primele imagini transmise 
„în direct" din Cosmos de echi
pajul cabinei spațiale ..ApoIlo-7 . 
Au putut fi observați, de ase
menea, cei trei cosmonaut: lu- 
crînd în interiorul cabinei.

După cum scriu agențiile de 
presă, calitatea imaginilor a lă
sat mult de dorit. De altfel, a- 
cesta a fost unul din argumen
tele pe care Ie-a folosit coman
dantul navei. Walter Schirra. 
atunci cind s-a opus instalării 
camerei de luat vederi la bor
dul vehicolului spațial.

Peste 1000 de studenți 
care participau la congresul 
Uniunii naționale a studen
ților din Brazilia au fost 
arestați sîmbătă în localitatea 
Ibiuna, unde avea loc con
gresul acestei organizații.

Autoritățile au anunțat că 
congresul va fi declarat ile
gal.

Printre cei arestați se află 
toți conducătorii mișcării 
Uniunii naționale a studenți
lor : Vladimir Palmeira, Jose 
Dirceu, Edson Soares și alții.

i
i

S. U. A,

Chemare 
la grevă

Conducerea organizației 
„Studenții pentru o societate 
democrat! ca" a lansat dumi
nică un apel Ia organizarea 
unei greve studențești pe 
scară națională și a unor de
monstrații în 
americane în 
iembrîc, ziua 
zHențiale din 
se subliniază 
uni sînt menite sa demons
treze opoziția existentă în 
rîndul 
tualul 
S.U.A.

marile orașe 
ziua de 5 no- 
alegerilor pre- 
S.U.A. în apel 
că aceste acți-

studenților față de ac- 
sisteni electoral din

NELINIȘTE

INDIA : Palatul prezidențial din Delhi.

Ma de, că b

Id Th

LA
SAIGON

După „ Fearless
După patru zile de discuții, care au însumat aproximativ 

30 de ore, duse în incinta sălii de conferințe de la bordul 
crucișătorului „Fearless", premierul britanic Harold Wilson 
și șeful guvernului rhodesian, Ian Smith, s-au despărțit 
duminică seara, fără a putea ajunge la un acord asupra 
mult discutatei probleme rhodesiene. Cei doi premieri au 
convenit însă ca tratativele

în declarația comună dată 
publicității la Gibraltar, cele 
două părți au recunoscut că în 
afara unor mici progrese, pozi
țiile celor două guverne în pro
blemele fundamentale continuă 
să fie diferite. Declarația sub
liniază că primul ministru Ha
rold Wilson a remis premieru
lui rhodesian un document în 
care sînt prevăzute clauzele u- 
nui proiect de acord. Docu
mentul se referă, în special, la 
acordarea de drepturi politice 
majorității populației africane 
din Rhodesia. Acest document 
urmează să fie examinat de gu
vernul rhodesian în termenul 
cel mai scurt.

într-un interviu acordat du
minică după-amiază postului de 
radio rhodesian, Ian Smith a 
declarat că „concesiile făcute 
de Wilson sînt lipsite de impor
tanță*.

Presa engleză de luni acordă 
întrevederilor anglo-rhodesiene 
un spațiu larg. în comentariul 
său, „Times" scrie că la reîn
toarcerea sa din Gibraltar, Ha
rold Wilson va trebui să expli
ce ..Parlamentului și opiniei pu
blice britanice pentru ce a ple
cat în Gibraltar, cînd era clar

să fie amînate.
pentru oricine că posibilitatea 
de a se ajunge la un compro
mis cu Smith era foarte slabă".

Primul ministru al Marii Bri
tanii, Harold Wilson, a declarat 
luni cu prilejul unei conferințe 
de presă, că întrevederile pe 
care le-a avut timp de patru 
zile cu premierul rhodesian, Ian 
Smith, nu pot fi calificate un 
eșec în ciuda faptului că cele 
două părți nu au reușit să în
cheie un acord. El a relevat că 
personal este satisfăcut de re
zultatele discuțiilor pe care le-a 
avut cu Ian Smith dacă se ține 
cont de „divergențele ' funda
mentale de principiu și atitudi
ne care au existat și există în
tre cele două părți“. Harold 
Wilson a subliniat că nici unul 
din punctele fundamentale ale 
documentului britanic, remis 
duminică seara lui Ian Smith, 
nu va fi susceptibil de noi ne
gocieri.

SESIUNEA
0. u.

scop
Congresul anual al pre

sei sud-africane, întrunit 
la Uvongo, provincia Na
tal, ar fi trecut neobser
vat daca ministrul sud- 
african al apârârii, Botha, 
n-ar fi folosit tribuna lui 
pentru a anunța un eve
niment ieșit din comun : 
Republica Sud-Africanâ va 
inaugura o bază experi
mentala pentru lansarea 
de rachete, la Cap Vidai, 
pe coasta Zuzuland, la 
240 km nord de Durban.

câ președintele a fost și râmine preocupat 
de vechnd său conflict cu Ky. Fostul pre
mier asansat vicepreședinte (dar. împins prin 
„avan<ure“ pe linie moartă) răpește liniștea 

Thieu. El se teme de o lovitură a Iui 
ii ales că rivalul său deține în con- 

— prin intermediul fidelilor săi — 
*nte poziții în ierarhia militară și 

administrativă. O serie de persoane din an
turajul Iui Ky au fost acuzate de corupție. 
Unele și-au pierdut funcțiile, altele au a- 
juns chiar și în pușcărie. O importantă per- 
-ozialitate — generalul Khang — este sus
pectată tocmai pentru legăturile sale cu Ky 
și. t-eptat cumulul sau de înalte responsa
bilități s-a redus la șefia unei divizii de 
pășeați marini. In atmosfera de neliniște din 
ultimele zile s-au operat arestări de ofițeri 
o cei mai nwlți s-au dovedit a aparține 
grupului Ky.

S00W0 de militari sud-vietnamezi n-au 
fort pari in alarmă doar pentru a le stimula 
\igilenta. Pe fundalul agitației s-a consu
mat un nou episod al luptei pentru putere 
si ■ «diferent dacă a fost reală sau nu ten
tativa de lovitură de stat, Thieu a găsit un 
bon prilej pentru a se răfui cu inamicii 

ditiri dind comandanților militari or- 
„de a zdrobi orice încercare de rebe- 
fără a trebui să ceară permisiunea Ia 

mele superioare-.
^Orice primejdie a fost înlăturată" — s-a 
■mat la Saigon Thieu știe, însă, prea 
■e ci dia nefericire pentru el n-a reușit 

«lăture .orice primejdie". Cele întîm- 
piate la Saigon dezvăluie, odată în plus, 
«uirezeaia unui regim care supraviețuiește 
datorită baionetelor străine.

NEW YORK 14. — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Io- 
nescu, transmite : Lucrările ce
lei de-a 23-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U. continuă 
să fie dominate de dezbaterile 
unor probleme ale vieții politi
ce internaționale actuale.

Subliniind în intervenția sa 
că „viitorul Europei și al păcii 
poate fi asigurat numai cu 
participarea tuturor statelor eu
ropene, secretarul de stat pen
tru afacerile externe al Iugo
slaviei, Marko Nikezicî. a decla
rat că „respectarea independen
tei tuturor statelor și neameste
cul în treburile lor interne sînt 
condiții esențiale ale menținerii 
păcii".

Referindu-se la războiul din 
Vietnam, vorbitorul a arătat că 
„bombardamentele asupra teri
toriului R. D. Vietnam trebuie 
să înceteze complet și fără în- 
tîrziere, pentru a se înlesni o 
soluționare politică și pentru a 
se asigura respectarea dreptu
rilor legitime ale poporului viet
namez".

în cuvîntarea sa, ministrul de 
externe al Marii Britanii. 
Stewart, s-a referit la eșecul 
convorbirilor anglo-rhodesiene 
și relațiile dintre Anglia și 
Piața comună, situația din O- 
rientul Mijlociu.

în încheierea ședinței, a urcat 
la tribună primul ministru al 
Indiei, Indira Gandhi. „Conti
nuarea tragicului conflict din 
Vietnam, a declarat Indira 
Gandhi, este o sursă perma
nentă de îngrijorare... Poporu
lui vietnamez trebuie să i se 
respecte dreptul legitim de a-și 
hotărî destinul în mod pașnic 
și fără amestec din afară".e. o.
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EXPOZIȚIE ROMÂNEASCA 
LA SOFIA

• LA MUZEUL imperial de 
război din Londra au izbucnit, 
duminică noaptea, două incendii 
provocate, după cum au stabiiit 
autoritățile, de aruncarea unui 
„obiect" prin una din ferestre. 
Se crede că în urma incendiilor, 
care au luat proporții, au fost 
distruse documente prețioase 
privind cele două războaie 
mondiale. Pierderile cele mai 
mari au fost înregistrate în bi
blioteca de documentare, care a

ne,

FILMUL ROMÂNESC
ÎN ALGERIA

ÎN CAPITALA Algeriei *-au 
desfășurat Zilele filmului româ
nesc. Cu viu interes au fost 
primite de către public docu
mentarele „Pe cărări de munte', 
..Delta Dunării", „Tradiții ma
ramureșene** și „Rășinarii’*. Au 
fost prezentate, de asemenea, 
filmele artistice de lung metraj 
„Răscoala", „Cerul n-are gra
tii", „Valurile Dunării*. Zilele 
filmului românesc s-au încheiat 
cu un spectacol de gală cu fil
mul „DinAinețile unui băiat cu
minte".

• ÎN CADRUL colaborării 
culturale româno-algeriene, Am

basada Republicii Socialiste Ro- 
mânia a remis Bibliotecii Na
ționale Algeriene și Bibliotecii 
Universității din Alger peste 
2C0 de cărți de autori români 
din domeniile literaturii, artei, 
matematicii, chimiei și fizicii.

• VICEPREȘEDINTELE Hum
ph rev a telegrafist, duminică, 
lai Richard Nixon și lui George 
Wallaee, adversarii săi in ca
drul campaniei electorale, pen
tru a-i anunța că a reținut o 
•râ din emisiunile companiei 
..Columbia Broadcasting Corpo
ration** (CA5.) pentru 2* oc
tombrie și eă ii invită Ia o dez
batere publică. Humphrey a ce
rut rivalilor săi să dea un răs
puns pină marți după-amiază. 
După cum se știe, Humphrey a 
cerut in repetate rînduri o ase
menea dezbatere, iar Nixon a 
răspuns că este gata să parti
cipe. dar nu va accepta prezen
ța lui Wallaee la dezbatere.

I

acestei instituții, conducători ai 
unor biblioteci centrale din 
Londra, precum și a reprezen
tanților unor instituții de cui-tanților unor instituții de 
tură și artă din Anglia.

• AUREL ARDELEANU, 
basadorul extraordinar și 
nipotențiar al Republicii Socia
liste România în Nepal, a pre
zentat scrisorile de acreditare 
Majestății Sale regelui Nepalu
lui. Mahendra Bir Bikram Shah 
Deva.

Intre regele Nepalului și am
basadorul român a avut loc, cu 
acest prilej, o discuție cordială.

ACORD ÎNTRE

Șl GRECIA

POLONIA

am- 
ple-

e LA 14 OCTOMBRIE a avut 
loc deschiderea unei Expoziții 
de carte românească la Biblio
teca Universității din Londra, 
în prezența ambasadorului Ro
mâniei, Vasile Pungan, a recto
rului Universității din Londra, 
Sir Douglas Logan, profesori ai

informează a- 
la Varșovia a 

acord cu privire 
de mărfuri din-

DUPĂ CUM 
genția P.A.P., 
fost semnat un 
la schimburile 
tre R. P. Polonă și Grecia, pe
o perioadă de trei ani. Totoda
tă. a fost semnat protocolul 
care stabilește condițiile schim
burilor de mărfuri dintre cele 
două țări în perioada octombrie 
1968—septembrie 1969.

Pentru amenajarea bazei a 
fost construită o pistă de 15 
km lungime și a fost luat un 
teren care făcea parte din re
zervația naturală St. Lucia 
Lake. Relevînd „însemnăta
tea strategică deosebită" a 
noii baze, ministrul a adău
gat că ea va fi folosită atît 
de serviciile celor trei arme
— terestră, navala și aeria
nă — cît și în scopuri știin
țifice. Marina sud-africană, 
care dispune de 30 de unități 
de luptă a și anunțat că va 
folosi baza de la Cap Vidai 
pentru experimentarea dife
ritelor sale arme. Dar valoa
rea ei este mult mai largă. 
Căile de acces spre Cap Vi
dai vor fi, de asemenea, 
strict controlate de armată 
și vor fi construite șosele 
strategice și căi ferate mo
derne pentru transporturi de 
mare capacitate. într-un cu- 
vînt, este vorba de a folosi 
la maximum întregul poten
țial al bazei experimentale. 
Aici vor fi dislocate „în per
manență" unități ale forțe
lor armate, ceea ce indică 
preocuparea nu numai pen
tru arme proprii, dar și pen- ► 
tru folosirea acestora în sco
purile „apărării" politicii ra
siste.

Presa sud-africană a făcut 
o legătură între știrea lan
sată de Botha și cererile di- 
feriților oameni politici sud- 
africani de a se întreprinde 
„acțiuni de pedepsire" împo
triva Zambiei și 
pentru „vina" i 
sud-africani care 
potriva politicii 
Pretoriei găsesc 
teritoriile acestor 
dar, baza de la 
are un dublu scop: pe de 
o parte, afirmarea perfecțio
nării capacității de luptă a 
armatei sud-africane și, pe 
de altă parte, crearea unei 
amenințări potențial^ împo
triva statelor africane a căror 
politică contravine intereselor 
rasiștilor.

Pe planul strict al experi
mentării rachetelor se ridică, 
însă, întrebarea în ce măsu
ră R.S.A. ar putea să acțio
neze singură. îndoiala în a- 
ceastă privință conduce ine
vitabil spre legăturile cu alte 
state al căror arsenal este mai 
dezvoltat. Dacă S.U.A. au 
păstrat pînă acum o discre
ție aproape desavîrșită asu
pra legăturilor pe tărîm mi
litar cu R.S.A., în schimb, 
Anglia a folosit și folosește 
baza navală de Ja Simon- 
stown. Dacă acestei împreju
rări i se adaugă refuzul An
gliei de a mai colabora în 
cadrul E.L.D.O. (Asociația 
vest-europeană pentru cerce
tări spațiale) — ceea ce a de
terminat pjesa occidentală 
sa scrie despre „agonia 
E.L.D.O." — atunci poate fi 
mai lesne intuită preferința 
sud-africană pentru colabo
rarea în domeniul rachetelor. 
Deocamdată, însă, această 
preferință nu a fost dezvălu
ită oficial, punîndu-se în spe
cial accent pe capacitatea de 
luptă a armatei sud-africane 
îndreptată spre consolidarea 
poziției „triunghiului alb"
— R.S.A., Rhodesia, coloniile 
portugheze. în acest context, 
Cap Vidai apare ca un punct 
de rezistență militară a rasiș
tilor pe pămîntul Africii.

Tanzaniei 
că patrioții 

luptă îm- 
rasiste a 

adăpost pe 
state. Așa- 
Cap Vidai

Z. FLOREA
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