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• SE TOARNĂ ULTIMII 
metri cubi de asfalt pe șoselele 
Suceava-Dorohoi, Bumbești-Li- 
vezeni și Bistrița-Mureșenii Bîr- 
găului. în curind aceste drumuri 
naționale, pe care s-au executat 
importante lucrări de moderni
zare vor fi redate complet cir
culației.

• LA MUZEUL „Delta Du
nării" din Tulcea a început con
strucția unui pavilion nou des
tinat secției de istorie, care va 
adăposti numeroase relicve isto

rice, tezaure monetare și alte o- 
biecte arheologice descoperite la 
Aegissus (Tulcea) și în alte lo
calități de pe teritoriul jude
țului.

• UN CUTREMUR de pămînt 
de gradul 3,5—4 a fost înregis
trat luni la ora 1,15 de seismo
grafele Observatorului din Bucu
rești. Epicentrul cutremurului a 
fost în zona Vrancei, unde a 
avut o intensitate de 6 grade. Nu 
au fost semnalate pagube ma
teriale.

• LA PALATUL PIONIERI
LOR din București s-a deschis 
luni dimineața a doua confe
rință națională de psihologie, 
organizată de Academie, Mi
nisterul învățămîntului și Aso
ciația psihologilor din Româ
nia.

La Conferința, care se desfă
șoară între 21 și 23 octombrie, 
participă, alături de specialiști 
români, numeroși psihologi de 
prestigiu din 12 țări ale lumii.

• „EDUCAȚIA, învățămîi 
tul și progresul social-științifh 
astfel se intitulează expoziția n 
cent deschisă sub egida Institi 
tului de științe pedagogice, 
Biblioteca centrală pedagogic 
din București. Expoziția prezin' 
o amplă imagine a condițiile 
de informare și documentare <! 
specialitate asupra celor mi 
actuale probleme ale învățămîr 
tului, pedagogiei, sociologiei p< 
dagogice, psihopedagogiel.

IN CHINGILE
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DISPUTE
Ultima operativă a lucrărilor 

agricole din cooperativele de pro- 
. ducție ale JUDEȚULUI OLT 

înfățișază o oarecare creștere a 
ritmului de muncă la recoltat și 
însămînțat, principalele acțiuni 
întreprinse la * ora actuală în în
treaga țară. Dar organele de 
conducere nu au nici un motiv 
să se declare mulțumite. Pentru 
că atît la recoltat cît și Ia însă
mînțat diferențele între unitățile 
agricole sînt contrastante. Sînt 
cooperative agricole care au ter
minat recoltatul sau se apropie 
de sfîrșit (Buchiniș, Dobrosloveni, 
„Viață nouă" Redea, Optași, Mo- 
vileni, Teslui, Alimănești, Drăgă- 
nești, Stoicănești) și altele rămase 
mult în urmă. (Vlădila, Cîrlo-
gani, Milcov, Găneasa, Valea
Mare, Tătulești, Sprîncenata și 
altele). Situația aceasta este cu 
atît mai de neacceptat dacă ne 
gîndim că în fond, condițiile au 
fost aceleași pentru toți, că din
tre unitățile amintite la cea de a 
doua categorie, cele mai multe 
au aceleași posibilități tehnico- 
materiale cu cele avansate. Cau
zele trebuie căutate în capacita
tea de organizare a fiecărei uni
tăți.

Cele mai mari neajunsuri la

recoltat se datorează transportu
lui. în această problemă accen
tul cade pe forțele proprii ale 
C.A.P. și pe un număr restrins de 
remorci ale I.M.A. Pe suprafețele 
irigate, mai ales, unde producția 
este mare, cantitatea de coceni, 
de asemenea, mare, recoltatul a 
mers și merge încet. De pildă, 
la Scărișoara, revine pe cap de 
om 4 hectare și 80 ari. Suprafața 
este destul de mare, volumul de 
transport, de asemenea. în acest 
sens merită evidențiat exemplul 
C.A.P. Giuvărăști care printr-un 
sistem de cointeresare a reușit 
să mobilizeze la recoltat toate 
mijloacele de transport existente. 
Transportul este îngreunat și de 
faptul că se pierde uneori prea 
mult timp la încărcat și descăr
cat. La C.A.P. Gostavăț deși dis
tanța din cîmp Ia bază este doar 
de 3—4 kilometri, din cauza a- 
mintită abia se realizează cîte 
4—5 curse zilnic de către fieca
re mașină. Acest ritm este dato
rat întîrzierii cu care cooperatorii 
vin la lucru. Alteori, distanțele de 
transport între cîmp și bază sînt
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...August 1877, ziua 14. Prima 

companie de pontonieri români 
primea botezul luptei, după un 
deceniu de la înființare. în a- 
propiere de Corabia, la Silistri- 
oara. la cinci zile după ce căpi
tanul I. Vasiliu-Năsturel dăduse 
prima comandă, se întindea pe 
1036 metri cel dintîi pod pe 
pontoane. Pe aici aveau să trea
că spre Plevna, spre parapetele 
Griviței, „voioși ca șoimul cel 
ușor", căciularii, dorobanții, ro
mâni de viță veche. Renăștea în 
cumpăna vremii vechea tradiție 
a „podarilor" români, meșteri is
cusiți de peste veacuri. Virtuții 
lor avea să le fie martore, în 
1916, și mai târziu, în zilele fier
binți de după 23 August 1944, 
apele Dunării și Oltului, Tîma- 
velor, Mureșului și Someșului, 
apoi ale Tisei, Hronului, Hema- 
dului...

înscrise în marea carte a tra
dițiilor eroismului ostașilor ro
mâni care au luptat pentru eli
berarea patriei și apoi pe teri
toriul Ungariei și Cehoslovaciei, 
pînă Ia victoria asupra Germaniei 
fasciste, faptele pontonierilor a- 
veau să rămînă de neuitat.

...Trăiește și va trăi în amin
tire cumplita noapte de toamnă, 
cînd Tisa era răscolită de ploaie 
și furtună. în filele îngălbenite 
ale Jurnalului de operații ale Ar
matei române — Ordinul de zi 
nr. 21 din 29 noiembrie 1944 
glăsuiește: „Pentru vitejia și 
înalta conștiință de luptători, 
pentru exemplul de jertfă pe al
tarul patriei, de care au dat cea 
mai înălțătoare dovadă, se ci
tează prin ordin de zi pe în
treaga armată, soldații Croitoru 
Eftimie și Stan Gheorghe din 
Compania 18 pontonieri".

...Tu, trecătorule, care i-ai vă
zut azi la lucru pe pontonierii 
noștri, povestește tuturor cu bună 
credință că tradiția acestei arme 
duce cu ea, amplificînd în timp, 
cu fiecare dană, valoarea fapte
lor înaintașilor.

...îți amintești ? în drum spre 
tainicele ascunzișuri de desfătare

Maior EUGEN VLADIMIR

, (Continuare in pag. a IV-a)
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PAGINA A 3-A Primiri la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
AL R.D. GERMANE, KURT FICHTNER

Tovarășul Nicolae Geaușescu, 
secretar general al G.G. al 
P.G.R., președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit luni 
la amiază pe tovarășul Kurt 
Fichtner, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Democrate Germane.

La primire a luat parte to
varășul Emil Drăgănescu, vi-

copreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

A fost de față Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București.

In cadrul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială au fost discutate 
probleme de interes . reciproc 
privind dezvoltarea colaboră
rii între cele două țări.

ÎN PAG, A 2-A: ÎN PAG, A 5-A:
9 SCRIITORII - EN INTELECTEAL

SALA „DALLES

ZILE DE AUR PENTRU
ATLETISM

15 recorduri mondiale

- 27 recorduri olimpice

si numeroase recorduri naționale
Secvență la cea mai înaltă 
tensiune. In fotografi* : fuma- 

lifti de la noua „cetate**  a si

derurgiei românești — Galațiul

cale id O 3S C n JP
Dînd afară din el 

ca un rîu izbucnind 
din propria-i matcă, 
impostorul umple o- 
dăile cu o nemaipome
nită stare de îneîntare 
de sine ce se transmi
te umililor adoratori, 
gata să divinizeze pe 
oricine în lipsă de 
idoli sau snpermanl. 
Profitînd de pauperi- 
tatea spirituală — a- 
colo unde ea se află 
la locul său ca mu
cegaiul în zid — sau 
de lipsa de administra
ție, cînd e vorba de 
gură cască, acest in
divid înarmat cu acte, 
fițuici și superbie tre
ce netulburat prin 
mijlocul nostru, dînd 
lecții, cerșind aplauze 
și obținînd note ma
xime Ia examenul vie
ții.

Inventînd relații sus- 
puse, rudenii închi
puite și rețete de reu
șită el speculează o 
bună credința de o 
mie de ori regretabilă 
ureînd pe scările cele 
mai strălucite într-o 
orbire de liliac prins 
la lumină ce e taxa
tă drept preocupare 
supremă. Cu un bagaj

sărac, dar plin de vor
be cum sînt panopliile 
încărcate cu arme, a- 
cest geambaș de cu
vinte unse cu mie
re, promisiuni și 
procente niciodată 
respectate, face teo
rie, e crezut și cul
mea își închipuie că 
spune și adevărul. E- 
xemplarul înflorește 
în terenuri compro-

în buzunar umblă prin 
Raiul gîndurilor, tra
sează cărări și despi
că apele ca Isus Ma
rea Moartă. Are ceva 
de clovn, dar totul este 
disimulat într-o mo
destie protestatară. U- 
răște furtuna, îi place 
să-1 bată soarele pe-o 
coastă și orice adiere 
i se pare un uragan. 
Intoleranța sa este ca-

IMPOSTORUL
EUGEN BARBU

Foto : O. FLEC AN

mise, acolo unde ața e 
mai slabă cum spune 
poporul și făloșenia sa 
de păpădie se umflă 
ca gogoșile. Umblă 
prin instituții încorse
tat de suficiență, ri
dică mina cu o nobilă 
oboseală, are gest, 
degniază să privească 
ceea ce 1 se arată și 
scoate sunete sibilini
ce printre buzele de 
cartofor. Cu septicul

muflată după cele mai 
bune reguli ale răz
boaielor lungi, nu poți 
să-1 prinzi, umblă cu 
paragrafe în buzuna
rul de la vestă și se 
ascunde după cite un 
monument. Trăiește 
din umbră și igrasie, 
afirmă că visează o 
tihnă universală țn 
care valorile adevăra
te (între care și el) vor 
fi instaurate în locu-

rile meritate, îl 
mulțumește inițiativa, 
talentul și floarea. în
tr-o lume ternă, fără 
personalități el ar fi 
un rege neîncoronat. 
Șoapta îi face bine și 
limonada îl îngrașe. 
Tot ce e vital, sănătos, 
echilibrat îl umple de 
spaimă. Ne propune o 
lume aproximativă 
după rețete suflate la 
cafenea de către exa- 
poriți și ar da totul pe 
prăbușirea geometriei, 
a coloanei și-a gîndi- 
rii solare. Visează un 
decor gris în care 
contururile sale incer
te să fie estompate și 
să nu vedem că Re
gele e gol. Pescuitor 
în apa tulbure a unei 
existențe ce ne ocupă 
prea mult bănuiește că 
îl ignorăm și se joacă 
cu deștul în nas, po- 
zînd în Imanuel Kant.

In orice domeniu de 
activitate este ușor de 
recunoscut: îl caracte
rizează o iresponsabi
litate agresivă, fals 
doctă, sunînd a ti
nichea. Trăgeți-1 nițel 
de urechi ca pe co
piii de cinci anișori și 
se astâmpără...

PREȘEDINTELE PARTIDULUI REVOLUȚIONAR 
JUAN BOSCH

mân pentru relațiile culturale 
cu străinătatea.

în cursul convorbirii, des
fășurate într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate proble
me ale dezvoltării relațiilor 
economice dintre Republica 
Socialistă România și Repu
blica Dominicană, ale situa
ției internaționale actuale și 
luptei forțelor progresiste, de
mocratice, antiimperialiste 
contemporane.

DOMINICAN,
Luni după-amiază, tovară

șul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, a primit pe Juan 
Bosch, președintele Partidu
lui Revoluționar Dominican, 
care face o vizită în țara noas
tră.

La primire a participat to
varășul Costică Alecu, vice
președinte al Institutului ro-

spune o noutate 
amintind că funcția propagan
distică a căminului cultural e, 
simplu spus, însăși rațiunea sa 
de a fi. El e chemat să realizeze, 
prin toate activitățile sale, o 
perfectă sincronizare cu cerințe
le spirituale ale momentului la 
sate.

Am constatat — în cadrul u- 
nei recente anchete întreprinsă 
în județul Vîlcea — un larg in
teres al tuturor oamenilor din 
sate pentru problemele politice, 
expresie a unui nivel de gîndire 
și de conștiință evoluat, al unui

sentiment responsabil în fața 
evenimentelor. Cum răspund 
căminele culturale acestui inte
res atît de legitim ?

La căminele culturale pe care 
le-am vizitat sînt afișate zilnic, 
la loc vizibil, ziarele centrale, 
pentru a fi consultate. Bibliote
cile primesc cu regularitate pre
sa — și se îngrijesc s-o primeas
că astfel I — și tot aici se orga
nizează lecturi în grup ale arti
colelor mai importante urmate, 
nu o dată de dezbateri colective.

V. RĂVESCU
(Continuare în pag. a Il-a)

• GABRIELA MELI- 
NESCU — cunoscută iubi
torilor de poezie din volu
mele : „Ceremonie de
iarnă“, „Interiorul legii", 
„Ființele abstracte" etc. va 
participa Ia masa rotundă 
cu tema : „Egoism și genero
zitate în dragoste".

Iată și o scurtă declara
ție anticipată : „E multă în
tâmplare în cuvîntul iubire. 
Parafrazîndu-1 pe Thoreau 
aș putea spune că tatăl este 
dragostea, iar mama e moar- i 
tea. Socotesc sufletele ce
lor egoiști, prizoniere într-o 
ființă inferioară, într-o 

plantă sau într-un animal, 
în ceva neînsuflețit care 
există și iubește țn el în
suși, atît".

•FLORIAN PITIȘ: Parti
cip pentru prima oară Ia o 
Seară a „Scînteii tineretului" 
și mărturisesc că sînt foarte 
emoționat. Voi recita cu a- 
ceastă ocazie cîteva poezii 
de toamnă care ne sînt 
dragi dar, să nu-mi cereți 
să vă dezvălui deocamdată 
numele autorilor sau titlul 
versurilor. E un mare se
cret ! Meditez de multă 
vreme Ia necesitatea exis
tenței unui adevărat teatru 
studențesc ; aș .dori ca tema 
următoarei mese rotunde să fie Teatrul.

• Tînăra actriță CĂTĂ
LINA PINTTLIE cunoscută 
spectatorilor din piesa „Li
vada cu vișini" nu a dat sa
tisfacție curiozității noastre 
anticipate căci — după pă
rerea sa; „Actorul nu are 
ce spune publicului decît pe 
scenă, cei ce iubesc actorii 
trebuie neapărat să vină 
să-i vadă".

• • • • • <
Ll/I BIMBO „magnatul" Piteștiului

A A

// SURIDEĂ PlNĂ DEUNĂZI NOROCUL
Mărturisesc că n-am crezut 

vreodată că voi fi autorul aces
tor rînduri dedicate unei celebri
tăți piteștene, care-l concură 
chiar și pe faimosul Dobrin. 
Prima dată, în urmă cu două 
luni, mi-arn reparat o gravă la
cună de informație, făcînd cu
noștință cu măcelarul Bimbo, 
mai ales, împins din urmă, de 
o curiozitate, să-i zicem profe
sională. O întrebare insistent în
crucișată peste capul meu, sosit 
de cîteva ore în acest oraș, a 
lăsat să cadă peste mine sămînța 
acestei obsesii locale: „îl vor 
dovedi pe Bimbo cu mîța-n sac 
sau ba La două luni după,

devenindu-mi numele atît de fa
miliar, prin obsesia care m-a în
soțit în timp, revenit în Pitești, 
în locul binețelor datorate priete
nilor locali le-am ieșit în față in
terogativ : „Ei, ce-i cu Bimbo 
întristîndu-mă preventiv, știind 
că hoțul nedovedit e negustor 
cinstit. Și așa am cunoscut do
sarul de tribunal pe numele Ion 
Broștescu zis Bimbo și Valeria 
Broștescu, soția dumisale, aduși 
în fața tribunalului pentru a jus
tifica bunit'Pe.., nejustificabile.

★
Cititorul grăbit este îndreptă

țit să-mi cunoască destăinuirile 
și nu am altceva de făcut decît

să mă conformez. Cine este 
Bimbo ? — mă veți întreba dum
neavoastră. Bimbo e un om ves
tit în tot Piteștiul. Iată un amă
nunt : locuiește chiar în inima o- 
rașului și pe strada domniei-sale 
nu se poate trece după o anu
mită oră. E un savant ? E un om 
de teatru ? E o notabilitate a o- 
rașului ? Nu, Bimbo, împreună 
cu soția, cu băiețelul și o ne
poată pe care o întreține gene
ros, este proprietarul și locatarul 
unei case cu două nivele din str. 
Mircea Vodă nr. 4. O casă ca 
toate casele ? Nu, nu cred și se 
pare că același lucru nu crede 
și inginerul care a făcut o amă-

mințită descriere, drept experti
za, a locuinței: parter și etaj din 
zidărie de cărămidă pe fundație 
de beton armat, șarpantă din 
lemn și învelitoare din tablă. 
Tencuielile aspectuoase (remar
cați exigența recepției!), parchet 
de stejar și mozaic, ferestre duble 
și ușile principale în două ca
riate cu geam. Patru dormitoare 
cu sobe de lemn tip șemină (un 
rafinat gust romantic), gard exe
cutat din fier forjat pe soclu de 
beton. Pe o potcoavă în altore-

V. ARACHELIAN

(Continuare tn pag. a V-a)
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I Progresul științei și tehnicii 
contemporane a pulverizat a-

Iproape în întregime mitul creato
rului total, mitul posibilității 
existenței unui individ care să 
activeze spiritualicește pe o mul- 

| titudine de planuri. Fenomenul

I

i
i

i

i

i
i

a fost observat ca existînd simi
lar și pe planul culturii unde 
omul de formație multiplă de tip 
renascentist a devenit o raritate. 
Progresul științei, tehnicii, cultu
rii, a înlăturat, deci, ca pe un 
mit al trecutului posibilitatea 
prezenței în viața societății a u- 

Inui individ care să poată îmbră
țișa în activitatea sa intelectuală 
o varietate de domenii. Se naște 
astfel, în împrejurări speciale, 

I tipul omului de știință sau cul
tură specializat, a cărui utilitate 
în viața societății a fost impusă 
de însuși mersul său firesc spre 

I progres. Pe de altă parte nu tre
buie să ignorăm faptul că prii, 
diversificarea științelor, prin a- 
dîncirea specializării chiar în ca
drul lor, cercetătorul, sau cel care 
ia contact cu ele, nu poate ig
nora legăturile firești existente în
tre ramuri diferite sau aparent 
diferite. El devine permanent 
preocupat, în scopul obținerii de 
rezultate pozitive în cîmpul său 
propriu de cercetare, de adîn- 
cire a cunoștințelor sale prin cu
noașterea amănunțită a relațiikn 
directe sau derivate ale științei 

Isau disciplinei studiate cu alte 
științe sau discipline.

Nu aș fi reamintit aceste lu
cruri dacă pe un plan restrins, 
care privește pe creatorii de bu
nuri artistice, nu s-ar fi ivit un 

fenomen similar. Acela al inoa- 
I parității cunoașterii exhaustive a 

fenomenelor artistice. Mai dra
in a ti c este faptul că prin trep
tatele acumulări survenite în is
toria omenirii abia se poate cu
noaște, de către cel interesat, evo

luția unui fenomen artistic în în- 
Itregime. Creatorul modern de 

artă se află, întruritva, în situa
ția cercetătorului modem, obligat 

Isă își cunoască aproximativ pro
priul domeniu și să facă un efort 
de aprofundare în cunoașterea 
legăturilor acestuia cu altele. Si
tuația este valabilă și pentru 
scriitori, care pentru a se men

ține Ia un nivel onorabil în orîn- 
iduirile breslei, nu pot face ab

stracție de cunoașterea operei 
predecesorilor iluștri, opere ce au 
reprezentat cuceriri, vîrfori, în 
istoria genului. Nu se pot ig
nora de către un scriitor, de ase
menea, realizările celorialte arte, 
realizări care s-au repercutat de
seori favorabil în literatură, după 
cum nu se poate ignora, tot de 

către el, fenomenul științific și 
p tehnic contemporan. Așa cum s-a

i

SUPĂRĂ

TELE
ÎNSEMNĂRI

A. I. ZĂINESCU
f

O migrație ciudată, me
teorică și plină de virtuți, 
oferită leneș cafenelei, ba
rului de după-amiaza, toa
mna, paralelă migrației ce
leilalte, de păsări povîmi- 
te-n zbor după instinct, în 
stoluri mari, incredibile, tă
ind cerul Icrg către soare, 
o migrație deci, paralela a- 
cesteia, ciudată, meteorică, 
un soi de tinere văduve 
calme, misterioase și indife
rente, cețoase la ochi, lan- 
sînd, galeșe, gesturi în aer. 
tăind fumul cu palma la o 
cafea, la o țigară cu coniac : 
supăratele ! le-am zis. Supă
ratele, fiindcă nu spun nimic, 
fiindcă tac, infinite de tot, 
răspicate-n tăcere, înfipte-n 
fotolii și în cafele, pierdute 
în țigări. Supăratele, fiindcă 
vorbesc încet, misterioase, 
și-alungă plictisul cu creionul 
de înnegrit sub sorîncene un 
cearcăn, zornăind ca pe lan
țuri de aur pe gură cantităti 
groase de ruj și pomadă, 
sunînd cearcăne-n aer, as- 
vîrlind albe și negre și vine
te cearcăne pe deasupra, 
grele și inefabile îneît plu
tesc rotocol peste capete, 
cad la întîmplări' strict cal
culate la cîte-o masă, la 
cîte-un ins. Și atunci, în fu
ga ușor ostenită după pro
priile lor cearcăne, ateri
zează brusc și supăratele. 
„E liber ?*  te întreabă precis 
și cu nonșalanță de verișoa- 
ră. Ți se instalează în ochi, 
încremenind pe fotoliu în 
față, insinuînd. Au ochi dulci 
care ti se urcă pe mîini si 
pe frunte, te scorbolesc în 
auz și la tîmple. Au ochi ru
meni, ca melcii - ndelung 
pîrguiți după arșiță. Co
mandă aceeași mereu ne
schimbată licoare, o ca
fea. Stau la o cafea, o gus
tă, o lungesc, nu se contra
zic niciodată îfi preferințe, 
cafeaua e timpul lor de du- 
pă-amiază, mirajul și suro
gatul lor. Le consumă latent 
cafeaua, le sorb ancestral. 
Prin largi rotocoale de fum 
și print’— cearcăne, cafeaua 
e un idabil prilej : lîn- 
gă ea se nasc romanțios 
legende de-o zi, cunoștințe, 
amintiri care se evaporează 

•) Vară capricioasă — o pro
ducție a studiourilor cehoslovace.

TUDOR STĂNESCU

Rahova (orele 15.30 : 18 ; 20,30).
SPARTACUS (ambele serii) 

rulează la Vitan (orele 
19)

(RATELE DOCTORULUI
MER

rulează la Progresul
15,30 ; 18).

LUSTRAGIUL
rulează la Flamura (orele 9 ; 
16 în continuare ; 18,15 ; 20,30)’ 
Victoria (orele 9 : 11.15 ; 13,45;
16,15 ; 18,30 ; 20,45).

EA VA RIDE
rulează la Popular (orele 15,30;
18 : 20,30).

TAFFY ȘI VÎNATORUL
rulează la Pacea (orele
18 ; 20,15).

VICONTELE PLĂTEȘTE 
LIȚA

rulează la Crîngașl
15,30 ; 18 ; 20,15).

dovedit în numeroase prilejuri, a- 
cesta nu numai că a deschis po
sibilități noi în cunoașterea u- 
mană dar, de multe ori, a adîn- 
eit și posibilitățile de expresie 
artistică dintr-o anumită ramură 
a artei. în ceea ce privește pe 
tinerii scriitori, socot că problema 
culturii acestora trebuie exami
nată la modul cel mai simplu cu 
putință, adică făcîndu-se oare
cum abstracție de faptul că sînt

ORIZONTUL CULTURAL 
AL TINĂRULUI SCRIITOR

SCRIITORUL
UN
INTELECTUAL
TOTAL ?

tineri. Societatea rxi a ținut coot 
niciodată Ia ce vîrstă biologică 
s-au născut operele de artă care 
au mulțumit-o sau extaziat-o. 
Faptul că Van Gogh a Început 
să picteze la aproape patruzeci 
de ani, dacă țin bine minte, iar 
Rimbaud a părăsit, poezia la 
optsprezece, sînt amănunte anec
dotice, care nu explică, sau ex
plică prea puțin, din substanța 
operei lor. Tinerii scriitori sînt 
de fapt scriitori, acei care sînt, 
iar exigențele pe care le au față 
de ei înșiși sînt aceleași pe care 
le au toți creatorii de bunuri ar
tistice față tot de ei înșiși. Lite
ratura tinerilor cere dreptul în 
cetate, cere a fi judecată la pa
ritate cu literatura „vîrstnicilor" 
Acesta este pentru noi un mo
tiv în plus de a nu ne purta 
față de tinerii scriitori ca față 
de niște bebe răsfățați ce se 
ocupă cu creația, cărora mulți 
simt nevoia de a le da sfaturi 
părintești. De aceea cred că o pâ- 

subit. Supăratele îți cer un 
foc și mai comanda un bor- 
vis. Lungesc apa, mai cer un 
foc, moi fumează. Te întrea
bă daca nu ești aviator. 
Nu, nu e o confuzie, con
chid ele si îți gustă mai de
parte cafeaua, ies din cafea 
adică si ți se instalează în 
ochj. Călătorești cu avio
nul ? o întrebi . Nu, cu tro
leu!, îți răspunde, dor îmi 
plece să foc confuzii. Am o 
prietenă, știti, ea călătore
ște mult cu avionul, trebuia 
să mo întîlnesc cu ea, aid, 
nu înțeleg de ce întîrzie. O 
fi întîrziat avionul, îi propui 
o soluție și o acceptă. Săp- 
tămîno viitoare o întîlnesti. 
de asemenea, așteptînd. Su
păratele în general, sînt în- 
tr-o elastică, imprecisă aș
teptare. Altfel au o demni
tate a lor gălăgioasă, im
perturbabilă. Se cunosc în
tre ele,își împrumută unele 
altora rujul, cafeaua, bor- 
visul și uneori, paradoxal, 
înseși chipurile. Nu de altce
va, ci din plăcerea pură a 
confuziei, a timpului monoton 
linear ca o lungă cursă fera
tă, cu stații prudente sau in
certe. Trec repede la per
soana a ll-a singular și ți se 
confesează mocnit. „Știi, 
tu pari aviator, nu știu de 
ce, dar pari aviator I Ce, e 
imposibil sâ pari ?*  Și fiind
că ele nu par, fiindcă ele 
sînt, supăratele te apostro
fează direct : „ești prea se
rios domnule, ai putea și 
dumneata, așa, cît de cît, să 
mai pari". Ele nu par, ele 
sînt, și populează pestriț ca
fenelele, contagios ca un 
scai. Ți se agață de ochi și 
se gudură, trebuie să te ri
dici drept și să te scuturi ca 
după o vedenie, în vis, som
nambulă și să-i plătești grab
nic cafeaua, borvisul, ghia- 
ta, să-i mai oferi o țigară, 
un foc și pe urmă să pleci. 
Altfel riști într-adevăr să 
pari, iar ele nu par, ele 
sînt și-ți ..aruncă repede un 
cearcăn după gît. Fiindcă 
au lanțuri întregi de cear
căne, 
după
rea.
seara 

gata confecționate, 
ultimul model de aiu- 
Eticheta lor: „Bună 
r

rere mai apropiată de realitate în 
privința orizontului cultural al 
tinerilor scriitori trebuie să por
nească de la observații stricte pe 
marginea coeficientului de inte
lectualitate ce transpare din o- 
pera acestora. Rezultat al unor 
acumulări proprii pe care dis
cuțiile despre utilitatea îmbogă
țirii culturii generale nu le pot, 
desigur, suplini. Un coleg de a- 
ceeași vîrstă și breaslă deplîngea 

recent o imposibilitate care acum 
ține tot mai mult de domeniul 
trecutului. Aceea a realizării u- 
nei colturi temeinice care să aibă 
ca rn-oort o bunâ organizare a 
invățârnintulul Faptul este ab- 
?ofat real dar nu a putut împie
dica, de pildă, apariția unei ple
iade de scriitori de vîrstă tînără 
pe deplin formați spiritualicește 
și ale căror lucrări au intrat în- 
tr-o competiție directă cu cele 
ale autorilor mai vîrstnici, unii 
din aceștia din urmă bucurîndu- 
se de Mimă și onoruri străine, în 
unele cazuri, de valoarea intrin
secă a operei lor.

Literatura tinerilor — și folo
sesc acest termen pentru a-1 elu
da pe acela de tineri scriitori, 
care mi se pare ușor impropriu 
— în tot ceea ce are ea mai 
bun este expresia unei asimilări 
uperi^are a culturii autohtone 

•i universale de către creatorii ei. 
Daca ar fi să mă refer numai 
la poezie, domeniu mai apropiat

Constructor Foto: SORIN DAN

Totuși, o cercetare, fie și suma
ră, a activității din acest domeniu, 
denotă că respectivele instituții 
nu >u încă un sistem informați
onal serios, bine organizat, care 
sâ stea la dispoziția publicului, 
oferindu-i instrumentele unei 
cunoașteri largi, bine documen
tate ; dacă cineva dorește să știe, 
de pildă, cum au evoluat anu
mite evenimente, ce cauze și 
raporturi le-au determinat, tre
buie să piardă mult prea mult 
timp răsfoind colecția de ziare. 
Periodic — dar aceasta se în- 
tîmp’ă destul de rar — mai vine 
cite cineva, „de la centru", pen
tru a informa, a explica mai în 
amănunt un eveniment o pro
blemă sau alta de un interes mai 
deosebit Intenția, lăudabilă, îm
bracă însă, sub aspect formal, 
haina cenușie a unei unilaterali
tăți — și. mai ales, a unui fel de 
..oboseală" — care-i reduce nu 
o dată eficiența.

Fie că este vorba de propa
ganda politică, fie de dezbate
rea unor probleme actuale de 
știință sau tehnică, forma cea 
mai frecvent folosită, în cadrul 
căminelor culturale, o constituie 
conferințele. Deși acestea ar tre
bui să oglindească (fapt care 
se înscrie, după cum se știe, în 
„a.b.c-“-ul muncii culturale de 
masă !) cele mai noi evenimente, 
ele sînt, de regulă, depășite, nu 
mai corespund momentului. Tex-

VERA CRUZ
rulează la Patria (orele 11,30 : 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15).

SAMURAIUL
rulează la Republica (orele 9;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; la 20,30 gală 
Backet) ; Grivița (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45)
Tomis (orele 9—15,45 în conti
nuare, 18,15 — 20,30.

MĂRTURISIRILE UNUI DOMN 
CU CAMERA MOBILATĂ

rulează la Sala Cinematecă (0- 
rele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45) ; Gloria (orele 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

FIUL LUI TARZAN
rulează la Luceafărul (orele
1.30 ; 10,15 ; 12,15 ; 14<K ; 16,15; 

tuturor, aș putea oferi nenumă
rate exemple de transparență în 
opera multor poeți tineri, a unor g 
motive care dovedesc o retopire g 
conștientă a unor forme însușite, I 
o apropiere de zone tulburătoa- 
re ale activității spiritului. In I 
realizările sale fecunde, literatura | 
scrisă de către tineri este un bun 
exemplu spre care trebuie să tin- ■ 
dă orice începător în ale scrisului I 
care aspiră la titlul de tînăr 8 
scriitor. Că tentativa realizării a- 
cestei aspirații este mai mult de
cît utilă, nu cred că mai este 
nevoie să demonstrez. A fi con
știent de propria originalitate, a 
avea conștiința faptului că ceea 
ce scrii nu este o copie a unor 
modele cunoscute, a avea certi
tudinea că nu repeți în mod in- I 
conștient experiențe deja con-1 
sumate, toate acestea sînt posi
bile nu datorită exclusiv, sau în I 
principal, talentului, ci datorită | 
unei culturi temeinice a auto
rilor, dublați de sagacitate, de 
spirit critic.

Personal nu-mi spun mai ni
mic așa-zisele noi experiențe care 
în fundamentările lor „teoretice" 
au la bază texte care au jucat 
un rol important pentru elucida
rea destinelor artei, acum o jumă-g 
tate de secol sau chiar mai bine. I 
Să-mi fie îngăduit, de pildă, să I 
nu mai cred în posibilitățile no
vatoare ale suprarealismului, ex-1 
periență consumată pe plan I 
mondial, dar promovată la noi" 
de unii cu titlul de noutate. 
Aceasta nu ne poate împiedica I 
însă să recunoaștem utilitatea lui I 
ca factor de coloratură a feno- “ 
menului literar prezent.

Revenind însă la subiectul dis- I 
cutiei și constatînd imposibilita-1 
tea însușirii unei culturi de fac
tură enciclopedică nu înseamnă 
că înlăturăm dorința ca scriitorii 
noștri să fie niște intelectuali de 
primă mtnă, pe dt posibil for
mați într-un domeniu, speciali- g 
zați într-o latură a activității u- I 
mane. Acest lucru se repercutea
ză, după cum s-a dovedit, mai 
mult decît favorabil asupra g 
creației poetice sau în proză, de-1 
terminînd un anumit factor de 
insolit, dificil de obținut prin 
unilateralizarea preocupărilor, g 
prin o atenție aproape exclusivă I 
acordată fenomenului literar. * 
Scriitorii de vîrstă tînără sînt in- ■ 
telectuali, sau ar trebui să fie in- g 
telectuali de vîrstă tînără a că-J 
ror operă e necesar să devină o 
dovadă a stadiului social și cui- I 
tural avansat în care se află ci- I 
vilizația noastră.

GRIGORE ARBORE | 
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tele conferințelor sosesc cu o 
mare întîrziere „de la județ", 
mult după consumare evenimen
telor care le-au generat, și, în 
asemenea circumstanțe — așa 
cum se întîmplă, de pildă, la 
căminul cultural din Ștefănești 
— se face apel la improvizații 
sau la teme „etern valabile", 
care „merg oricînd", chiar dacă 
nu aduc nimic nou. Așa se ex
plică de ce la Ștefănești, ca și 
la Vlădești sau în alte locuri, 

O „RAȚIUNE

conferințele se referă aproape în 
exclusivitate la sectorul agricol, 
reluînd teme arhicunoscute, gen 
„Arăturile de vară și importanța 
lor", spunînd aceleași lucruri 
care s-au spus și anul trecut, și 
acum doi sau cinci ani...

Puține sînt cazurile cîna oa
menii pot găsi, la cămin, ceva 
în plus peste ceea ce au aflat și 
știu de mult, prin mijloace pro
prii de informare. Chiar și bri
găzile științifice — care au avut 
și au un rol important în pro-

18.15 ; 20,15) ; Festival (orele
9.15 ; 11,15 ; 13,15 ; 15,15 ; 17,15 ;
19.15 ; 21,15) ; Feroviar (orele
8,45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45; 
19 ; 21) : Excelsior (orele 9,45 ; 
11,45; 13,45; 15,45; 18; 20);
Melodia (orele 8,45 ; 10,30 :
12,30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ;
20,30).

VEȘNICUL INTIRZIAT
rulează la Capitol (orele 8,45 ; 
11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 : 21). ; Mio
rița (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30) ; Modern (orele 
9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20.45).

PRINȚESA
rulează la Central (orele 8,30;
11 ; 13,30 ; 1« ; 20,45).

17,00 — Jocurile Olimpice 
Mexic 1968. Ciclism : 
Tandem (finală) ; Urmă 
rire pe echipe (finală).

17.30 — Curs de limba en
gleză.

18,00 — Jocurile Olimpice 
Mexic 1968. Rezumat fil
mat al zilei precedente.

19.30 — Telejurnalul d e 
seară.

20,00 — Opinia dumnea
voastră...

20.20 — Gong — Emisiune 
de actualitate teatrală.

20,40 — Film artistic : „Tn- 
tr-o frumoasă dimineață 
de vară“. O producție a 
studiourilor franceze cu 
Jean Paul Belmondo, Ge
raldine Chaplin și Achim 
Temiroff. Premieră pe 
țară.

22.20 — Telejurnalul d • 
noapte.

22.30 — Jocurile Olimpice 
Mexic 1968.

24,00 — închiderea emisiu
nii.

FRESCE MEDIEVALE
IN SAIA „DALLES//

O însemnată particularitate a 
istoriografiei contemporane de 
artă este redescoperirea și valo
rificarea însemnatului tezaur ar
tistic constituit de-a lungul se
colelor de către popoarele mai 
mici, care au avut de înfruntat 
invazii grele și opresiuni și care, 
tocmai datorită împrejurărilor ne
prielnice au fost lungă vreme ig
norate. In cadrul acestui nobil e- 
fort menit să așeze în dreaptă 
lumină creația artistică a tutu
ror popoarelor, deceniile din ur
mă au fost, deseori, martorele u- 
nor^uperbe rezultate.

Intre marile descoperiri, una 
dintre cele mai generoase în va
lori autentice, care se situează în 
rîndul contribuțiilor majore din 
istoria artei universale, este, fă
ră îndoiala, fresca medievală din 
Serbia și Macedonia. Intr-adevăr, 
in contextul picturii murale eu
ropene din secolele XIII-XIV —- 
frescele care împodobesc bi- 

pagarea și explicarea unor feno
mene de laig interes și a căror 
eficiență, ca formulă, a fost de 
multă vreme verificată — își des
fășoară activitatea, în aceste 
locuri, destul de sporadic și ine
gal. Raza lor de acțiune e res- 
trînsă — doar 12 comune — 
iar concesiile făcute formalismu
lui nu lipsesc : cazuri cînd în
trebările adresate brigăzi; n-au 
fost formulate direct din sală,

din rîndul publicului, de 
cei interesați să cunoască 
să-și explice un fenomen, _ __
fost „fabricate" de directorul că
minului cultural, ca să se „achi
te de sarcină", s-au întîlnit nu o 
dată. Despre ce fel de prompti
tudine — și de eficiență — a 
propagandei mai poate fi vor
ba în asemenea circumstanțe, e 
inutil să mai subliniem.

Și exemplele, din păcate, ar 
putea continua. Se știe, de pildă, 
că ceea ce se cheamă „munca

către 
sau 

ci ao

▲
SUFLETE TARI (ambele serii) 

rulează la Lumina (orele 9 ;
11.45 ; în continuare, 19,15).

ROATA VIEȚII
rulează la Doina (orele 9—10 
program pentru copii, 11,30 :
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

VIVA MARIA
rulează la Union (orele 15,30 : 
18 : 20,30 ; Sîmbătă orele 18).

TOTUL PENTRU RlS
rulează la Timpuri Noi (orele 
9 ; 10,30 ; 12,15 ; 14 ; 15,45 :
17.30 : 19.15 ; 21).

FRUMOASELE VACANȚE 
rulează la înfrățirea (orele
15.30 ; 17,45).

TARZAN OMUL-MAIMUȚĂ 
rulează la Bueești* (erele 15,30;

CIA

*)

sericile Serbiei și Macedoniei o- 
cupă un loc eminent. însumînd 
un mare număr de ansambluri, 
frescele Iugoslaviei sudice se in
dividualizează nu numai prin 
forța expresiei, nu numai 
prin respirația moaumentală a 
compozițiilor, ci deopotrivă și 
prin elasticitatea desenului, prin 
savantele armonii cromatice.

Expoziția deschisă în sala Dal
les este o admirabilă demonstra
ție, o convingătoare mărturie 
despre valoarea și originalitatea 
frescelor medievale din Iugos
lavia medievală ortodoxă. Cu- 
prinzînd patruzeci și opt de co
pii executate pe pînză, expoziția 
amintită este în fapt o densă an
tologie, riguros alcătuită, prin 
mijlocirea căreia vizitatorul face 
cunoștință cu cele mai reprezen
tative monumente din secolele 
XI-XIV. Cele mai vechi picturi, 
provenind din biserica Sf. Sofia 
din Ohrida (1035-1056), din bi- 

cu cartea" constituie un auxiliaî 
prețios al activității propagandis
tice, cu condiția, desigur, ca 
factorii responsabili de pe acest 
tărîm să fie convinși de forța de 
influențare a paginii tipărite. 
Planurile bibliotecilor comunale 
pe care le-am vizitat sînt, însă, 
neinspirat alcătuite, uluitor de 
asemănătoare între ele și de 
schematice, nu cuprind nici o 
acțiune care să dezvăluie, 
cît de cît, orientarea spre obiec
tivele majore, spre cerințe esen
țiale ale momentului actual. în 
limita căror considerente și-o fi 
stabilit bibliotecara din Băbeni, 
în cursul trimestrului III al a- 
nului, să înscrie „un număr de 
127 (?) cititori", dintre care „un 
număr de 52 vor fi muncitori și 
țărani muncitori, iar restul vor 
fi elevi, tehnicieni, funcționari și 
alții" ? ! Și chiar presupunînd că 
aceste foarte exacte cifre vor fi 
— la fel de exact — atinse, oare 
la atît să se limiteze rolul propa
gandistic al bibliotecii ?

Operativitatea in munca cul
turală de masă este esențială 
pentru eficacitatea acțiunilor în- 
trenrinse pe această linie. Iar 
eficacitatea ei e dată de actua
litatea temelor abordate, de mo
dul în care răspund întrebărilor 
și problemelor care pasionează 
publicul, de prezentarea lor la 
un nivel corespunzător. Adevă
ruri străvechi și unanim accepta
te, pe care, însă, unii le uită. Și 
e păcat

18; 20,30); Viitorul (orele 15,30; 
18).

WINNETOU (seria a IH-a).
rulează la Dacia (orele 8—
16.30 în continuare, 18,45—21). 
Ferentari (orele 10—15,30—18). 
Volga (orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 • 
16 : 18,15 ; 20,30).

MARYSIA ȘI NAPOLEON
rulează la Bucegi (orele 9 ;
13.30 în continuare, 15,45—18,15 
20.45).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Unirea (orele 15,30;
18).

NEÎNȚELESUL
rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30) ; Cotroeeni (orele
16.30 ; 18 ; 20,30).

SA NU NE DESPĂRȚIM 
rulează la Drumul Sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20).

TESTAMENTUL UNUI PAȘA 
rulează la Giulești (orele
15.30 ;•» ;-20,30). 

serica mînăstirii Vodoca (sec. XI) 
și din biserica mînăstirii Nerezi 
(1164) permit o succintă evocare 
a perioadei artistice premergă
toare întemeierii statului sîrb. 
Este epoca de autoritară stăpî- 
nire bizantină, cînd și decorul 
mural nu făcea decît să urmeze 
modelele statornicite în marile 
centre de artă grecești.

începutul secolului al XlII-lea 
coincide pe de o parte cu căderea 
Constantinopolului sub cruciați, 
pe de altă parte, cu întemeie
rea statului sîrb care va cunoaște 
de aici încolo o strălucită ascen
dență pe plan politic și artistic.

Frescele bisericilor Sf. Fecioa
ră de la Studenica (1209), sfinții 
apostoli din Pec (1250), Moraca 
(1252), dar mai ales cele de la 
Mileseva (1235) și Sopocani 
(1265) impresionează prin ținuta 
artistică elevată, uneori deru
tant de avansată în raport cu 
resursele epocii. Fecioara din 
compoziția Buna Vestire de la 
Mileseva este o emoționantă ca
podoperă, îneîntătoare prin me- 
lodicitatea desenului, prin sua
vitatea coloritului, prin puritatea 
expresiei. Fără echivalent 
pictura contemporană, 
compoziție reprezentînd 
mirea Maicii Domnului, 
Sopocani, impune prin 
mentalitatea viziunii în __
descifrăm plenitudinea resurselor 
unui mediu artistic în continuă 
afirmare. Așa cum în arhitectu
ră constructorii sîrbi reușiseră o 
valoroasă sinteză între bizantin 
și romanic, în pictură, pe fondul 
bizantin, receptivi la sugestiile 
orientale și occidentale, pictorii 
sîrbi și macedoneni împlineau 
o operă de o sesizantă autentici
tate și originalitate.

în secolul al XIV-lea, pe trun
chiul viguros al tradiției locale 
constituite, pictura murală din 
Serbia și Macedonia se va dez
volta neîntrerupt, nuanțîndu-se 
și diversificîndu-Se în raport cu 
noile sugestii ale epocii. *

Legăturile artistice deosebit 
de strînse, care de-a lungul evu
lui mediu au apropiat țările ro
mâne de Serbia și Macedonia 
oferă motive suplimentare de in
teres pentru expoziția de la 
Dalles, manifestare importantă 
atît pentru specialiști cît și pen
tru publicul larg. Alături de ca
litățile artistice proprii origina
lelor trebuie să subliniem excep
ționala calitate a copiilor reali
zate la mărime naturală, lucrări 
capabile să evoce valoarea ori
ginalelor în mod convingător. 
Experiența aceasta, cu numeroa
se realizări pozitive în mai multe 
muzee ale lumii se cuvine a fi 
luată în considerare și în țara 
noastră. Este vorba aici nu nu
mai despre necesitatea organi
zării unui muzeu al frescei me
dievale române, dar, totodată, 
despre constituirea unui fond de 
copii de bună calitate care să 
fie itinerat pentru a deveni un 
mesager al patrimoniului nostru 
artistic.

Dincolo de această 
care privește 
valorificare, 
Dalles oferă 
tație pentru 
plexă și aprofundată a valorosu
lui tezaur de frescă, medievală 
din Serbia și Macedonia.

VASILE DRĂGUȚ

în
ampla 
Ador- 
de la 
monu- 

care

sugestie 
nevoile noastre de 
expoziția de la 
o irezistibilă invi- 

cunoașterea com-

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN

rulează la Floreasca (orele
9,30 ; 13,15 ; 16,30 ; 20).

OPERAȚIUNEA SAN GENARO 
rulează la Aurora (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30)

TREI COPII „MINUNE" 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
18).

PENTRU CIȚIVA DOLARI IN
PLUS
UN DOLAR GĂURIT 

rulează la Munca (orele 16— 
19).

DUELUL LUNG
rulează la Cosmoa (orele 10,30; 
18 ; 20,15).

SURPRIZELE DRAGOSTEI 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
19).

JURNALUL UNEI FEMEI IN 
ALB

rutomă Ia Arte (orele ft-15.4®)

După ce ne-a surprins, în urmă 
cu cinci ani, cu o peliculă de o 
mansuetă ironie, „Cînd vine pi
sica", filmul cehoslovac părea re
întors la o tradițională onorabili
tate care, fără să cunoască prea 
multe piscuri, era, totuși, ferită de 
căderi în marile goluri de aer. în
tre timp, chiar și fără acel tam
tam manifest al teoreticienilor, au 
apărut o serie de filme care au 
trezit o deosebită atenție pentru 
ceea ce s-ar numi — dacă terme
nul n-ar fi ajuns numai publicitar 
— noul val cehoslovac. Unul din 
reprezentanții acestuia, Miloș For
man a fost cunoscut și la noi cu 
filmul său „Iubirile unei blonde", 
Dintr-o aceeași generație, Uri 
Menzel poate fi acum prețuit 
prin excelenta producție, tragi-co- 
media „Vară capricioasă", reco
mandată de două jurii care i-au 
acordat anul acesta la Karlovy 
Vary, după o formulă nouă și 
binevenită de apreciere, cite un 
Mare premiu: juriul autorilor și 
juriul tehnicienilor.

Vitriolant, comicul filmului are 
ca obiect mediul filistin al unui 
orășel de provincie, pluvios ca in 
poemele lui Fundoianu cu „case 
bătrîne-n care n-a trăit / nimic, pe 
după geam, decît pustiul...“

Eroii, niște bărbați în pragul 
bătrîneții, nu-și merită nici mă
car tristețea pentru că la ei totul 
este falsificat, de la discuțiile ba
nale despre vreme, politică etc., 
etc și pînă la aspirațiile erotice 
stimulate de libertinajul unei blon
de, dansatoare ori așa ceva, afla
tă în trecere, în tovărășia unui 
saltimbanc, prin orășel. „Asediul" 
sentimental pe care-l încearcă 
maiorul pensionar Hugo, preotul 
Roch și Dura, administratorul dă
răpănatei plaje fluviale, ar părea 
grotesc, sau în cel mai rău caz cu 
rezolvări grosiere, dacă n-am ob
serva că autenticul erou al filmu
lui este doar mediul burghez, su
focant și timp de provincie ten
taculară unde nu se mai poate 
întîmplă nimic. Se știe de mult că 
provincie și provincialism nu e 
atît o geografică determinare cit 
o somnolență, dacă nu o dezar
mare a spiritului, o totală never
tebrate.

„Capriciile*  verii țin de ploile 
intermitente care dereglează ta
bieturile eroilor. Spectacolul ofe
rit de acrobat are și el ceva trist, 
descurajant, de nesimulată cerșe
torie. Accidentul lui banal-drama- 
tic pune capăt acestei scurte po
vești care e fără început, fără 
sfîrșit și mai ales fără speranță.

Recapitulând, eroii s-ar afla o- 
proape de un sublim al banalită
ții. Ceea ce îi „salvează*,  îi și 
condamnă : infirmitatea lor mo
rală.

Filmul lui Menzel e monogra
fia unui insectar, văzută cu în
cetinitorul și în detaliu, și e mai 
înfiorător decît nu știu cite filme 
de groază, cu nu știu cîte spec
taculare orori și cu nu știu cîte 
teribile suspansuri...

La fel, șl vocația domestică a 
doamnei Durova, pe care filmul 
o prezintă pieziș și în fugă, poa
te „umili*  prin cinism toate me
lodramele celebre ale ecranului.

Acest film în care urîtul face 
stripteas e de neuitat. (Un alt „fel 
de*  capriciu ?).

Ar fi nedrept să nu detașăm, 
dintr-o excelentă distribuție, pe 
actorul Rudolf Hrusinsky — în- 
tr-un alt gen de rol decît acela 
care îl făcuse demult celebru: 
Svejk, bravul soldat.

15.30
HO-

(orele

15.45 ;

PO-

(orele
‘•’■5
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pagina studenților, scrisă de ei înșiși — va ® 
popasuri succesive într-un anumit institut 

mic. Astfel, vom putea remarca împreună, ® 
permanentă, în unic fluid al experiențelor, 

apropiate dar și profund specifice, climatul 
reliefa mai adevărat personalitatea inte-

Cu această ediție, GAUDEAMUS — 
străbate un itinerariu în întreaga țară, cu 
sau oraș universitar — lumi studențești în 
prin concentrarea investigației și conexarea 
ceea ce reprezintă, cu problematică, trăiri 
vieții universitare. Vom putea distinge și 
lectuală a studentului, condiția sa umană, sen șurile acestei vîrste de aur.

Colegii de la Academia de studii economice din București fac prima încer
care, de început. Exprimîndu-se pe ei, invi tă totodată la dezbatere.

Așteptăm propuneri din partea celor 
ginii GAUDEAMUS, doresc să participe la

care, fiind autorii următoarelor ediții ale pa- 
această întîlnire colegială.

Ca orice inițiativă finali
zată în timp prin acțiune or
ganizatorică și creație, re
vista aceasta studențească , 
își are povestea ei...

In aprilie 1968, discutînd 
într-o seară despre activita
tea studenților din Academia 
de studii economice, Mihu 
Biji din anul II-Economie a- 
mintea despre proiectul apa
riției unei reviste a cercu
rilor științifice. Antrenat de 
această idee, la sfârșitul dis
cuției, Mihai Cotfas din anul 
IV-Statistică, a propus crea
rea unei reviste studențești 
cu r--~- —_ ----- ~
un grup de colegi de la 
alte — T—z,
Mircea Ciumara, Sandu Stoi- 
chiță, Petre Crețu, Valeriu 
Bălașa și asistentul Ilie 
Simion ne-am întîlnit pen
tru a discuta posibilitatea 
realizării acestui atrăgător 
proiect...

Am studiat, prin diverse 
tatonări, interesul studen
țesc, opiniile despre oportu
nitatea revistei, discutînd cu 
numeroși studenți și cadre 
didactice.

Prin proiect stabileam un 
pjofil variat, predominînd 
partea economică și cea de 
cultură generală. Unele ru
brici urmau să fie constituite 
din prezentări de lucrări e- 
conomice, manuale universi
tare, altele erau destinate 
discuțiilor pe teme econo
mice, lucrărilor din cercu
rile științifice studențești. In 
același timp, o mare parte 
din spațiu era destinat lite
raturii, avînd în proiect pa
gini de proză, poezie, ilus
trate cu desene și fotografii 
— creații ale colegilor.

In urmă, ne-am organizat, 
pentru succesul activității, 
într-un colegiu de redacție.

Inițiativa, munca și pre
ocupările noastre pentru a- 
pariția unei publicații stu
dențești în institut au fost 
simultane cu inițiative iden
tice ale unor organizații 
U.T.C. și asociații ale studen
ților de la medicină — Ti
mișoara, Politehnica din Bra- 
șav, Universitatea și Insti- 
tftul de arhitectură din 
București. Acestor propuneri 
ale studenților, Consiliul 
U.A.S.R., Ministerul Invăță- 
mîntului le-au dat un răs
puns favorabil, inițiativa e- 
ditării revistelor studențești 
în institute se bucură de a- 
precierea și sprijinul condu
cerii partidului. O dată cu 
deschiderea noului an uni
versitar, am pornit la lucru 
cu plus de elan și dorința de 
a pune cît mai curînd re
vista sub ochii colegilor. O 
tipărim chiar în institut, cu 
instalațiile tipografice exis
tente. în următoarele zile 
primul număr va fi gata dc 
difuzare...

Expresie derivată a între
gii vieți care se desfășoară 
în Academie, revista noas^ 
tră își va putea realiza func-

profil mai larg. Cu

facultăți: Stelian Toma,

Problema integrării în viața 
universitară...

țiile, numai printr-un
trol permanent cu cititorii 
săi studenți, printr-o ilus
trare veridica în paginile 
sale a activității și aspirații
lor acestora. O dată cu în
ființarea ei, colectivul de re
dacție a hotărît să organi
zeze și să îndrume și activi
tatea literară studențească, 
în cadrul unui cenaclu care 
va purta numele Iul Alexan
dru -Macedonski.

Pe curînd, stimați colegi !

— Ce rezolvări se aduc 
pentru satisfacerea cerințe
lor de material bibliografic 
necesar studiului individual ?

— Recent, în forul suprem al institu
tului această problemă a stat în centrul 
analizei. Unele materiale sînt depășite de 
schimbări intervenite în studiul unor pro
bleme, capitole de curs, fiind necesară la 
multe discipline, o completare urgentă cu 
materiale avînd o problematică tratată „la 
zi", în studiul individual. Necesarul va fi 
rezolvat mai ales prin multiplicare în ca
drul centrului de specialitate din institut, 
a cărui dotare se află în permanentă îm
bogățire, dar și în cadrul editurilor spe
cializate. Pentru acest an universitar a fost 
tipărită în institut, pe lecții și cursuri, o 
mare parte din bibliografia necesară și se 
iau măsuri pentru mărirea capacității de 
multiplicare.

— Dezvoltarea tradiții
lor cultural-artistice ale in
stitutului nostru cere o mun
că susținută și bine gîndită. 
Ce noutăți ne oferă comite
tul U.T.C. și Consiliul U.A.S. ?

— Cred că la sfârșitul lunii viitoare „club- 
barul“ studenților economiști va fi deja 
inaugurat în clădirea din strada N. Iorga. 
Vor fi create condiții noi pentru reconfor- 
tare și manifestarea spiritului studențesc, 
Sincer vorbind am emoții în legătură cu ca
lificativul ce-1 vor da colegii acestui lăcaș 
al timpului liber, concepției și rîvnei noas
tre în a-1 organiza. Sper însă să găsim prin 
eforturi comune soluția cea mai bună. In 
curînd, își va face apariția „FORUM ACA- 
DEMIAE", revista mult așteptată de noi 
toți. Numeroase acțiuni vor purta de-acum 
înainte blazonul competent, elevat al „A- 
teneului Studențesc". De asemenea, dorim 
să diversificăm cercul de stenografie pe 
ani de studiu.

— Cunosc unele dificul
tăți întîmpinate de cineclub 
și de cercul foto, fără evita
rea cărora activitatea va ră- 
mîne sporadică deși sînt 
multi pasionați acolo. Ce-i 
de făcut ?

Ce propuneți pentru ediția următoare ? 
Itinerar succesiv in lumea amfiteatrelor

PAGINĂ REALIZATĂ 
DE STUDENȚII ACADEMIEI 
DE STUDII ECONOMICE

îmbunătățirea continuă a procesului de învățămînt dă stu
dentului suma de cunoștințe aduse Ia zi, sumă ce este în 
continuă creștere și perfecționare. Cel ce mîine va conduce un 
proces de producție, va preda o lecție sau va face o operație, 
va trebui să dispună de capacitatea de a opina în fata a nenu
mărate probleme. Tocmai acest lucru a determinat necesitatea 
apariției unei noi forme de abordare a diverselor probleme ce 
stau în fața studențului și în privința cărora el dorește să-și 
formeze o opinie proprie. Cadrul acestor discuții este azi deja 
format prin înființarea „Ateneelor studențești" în marea majo
ritate a institutelor.

In acest context, ca orice formă nouă de vehiculare a ideilor, 
„Tribuna opiniilor" a polarizat deja atenția unui mare număr 
de studenți. Posibilitatea concretă de a purta discuții pe un 
număr practic nelimitat de teme, într-un grup de 10—15 
studenți, chiar mai puțini, adunați la „masa rotundă" de atracția 
pentru un subiect anume, oferă prin dezbatere colegială intimă, 
un cadru deosebit de propice pentru verificarea cunoștințelor, 
îmbogățirea acestora.
„Tribuna" își propune să aducă față în față acest grup de 

studenți cu unul din cei mai competenți specialiști din domeniul 
respectiv — sociologie, știință, cultură, învățămînt. Concret, 
ca student în anul V la Comerț Exterior văd o discuție în 
cadrul „Tribunei opiniilor*  și pe o temă de pură specialitate. 
Pe mine și pe alți cîțiva studenți ne preocupă de 
exemplu, problemele de ultimă oră ale reclamei și publicității 
în comerțul exterior. Tema nu poate fi abordată la nivelul la 
care ne interesează în cadrul seminarului. Fiecare din noi am 
citit mult în acest domeniu, documentîndu-ne din presa de 
specialitate din țară și din străinătate. Fiecare din noi ne-am 
format o opinie proprie oare însă trebuie să-și găsească o veri
ficare și confirmare, prin completările și opiniile unui spe
cialist, cadru didactic de cea mai înaltă competentă, 
care fiind de față ar putea să ne îndrume și să verifice juste
țea argumentelor noastre.

Dar fiecare din noi avem o opinie proprie formată sau în 
formare despre n + 1 probleme. O opinie formată ce se cere 
verificată în focul concentric al unui grup de colegi și al unui 
specialist, abia după aceea ea ne dă certitudinea valabilității 
sale.

LIVIU MUREȘAN

— Ca și anul trecut noi singuri, fără 
sprijinul unui specialist nu putem acționa 
eficace. La cineclub, cei care se pricep 
întrucîtva să lucreze pentru un film nu 
au acces la aparatele de filmat existente 
în institut Rezolvarea va putea veni nu
mai prin sprijinul și solicitudinea conducerii 
institutului, a catedrei în dotarea căreia se 
găsesc aparatele. Eu consider că avem stu
denți care pot, sau pot ușor învăța, să 
realizeze filme (și utile procesului de în
vățămînt).

Evident, cercului foto este nevoie să-i 
fie eliberată pentru laborator camera de 
care a dispus anul trecut și care numai

întreabă: 
GEORGE ILIESCU, 

anul IV

* fel principalul aspect neplăcut — aglome
rația.

5
gramului 
rea unor 
ținut complex ?

— Nu găsesc că doar 
atît este dea|uns. Reuniunile 
ar trebui să fie și altceva 
decît dans. Cîntă formația 
„Academic". Nu este nece
sară oare îmbogățirea pro- 

cu numere atractive, organiza- 
carnavaluri, festivaluri cu con-

— Desigur. Concepția organizatorilor re
uniunilor noastre a fost pînă acum como-

este mult apreciată, găsesc și eu că dis
pune de elemente talentate. Nu le-au fost 
create posibilități de afirmare în afara in
stitutului întrucît este suprasolicitată la ac
țiunile noastre cultural-artistice. Săptămîna 
viitoare vom perfecta și un scurt turneu 
în județul Buzău. Le dorim succes.

— Credeți că o ștafetă 
cultural-artistică între institu
tele din Capitală ar fi bine
venită pentru afirmarea ar
tei studențești, pentru mai 
buna cunoaștere a studenți

lor din București ?

ÎNTREBĂRI
NOUA RĂSPUNSURI
RĂSPUND CONSTANTIN BOȘTINA, secretarul comitetului U.T.C.

RADU
temporar a fost destinată de administra
ție altui scop — cel puțin așa ni se pro
misese.

4 — Mie îmi place dansul, 
merg deseori sîmbăta sperînd 
să petrec o seară plăcută 
Totuși nu găsesc serile de 
dans de la noi atractive 
Multi colegi sînt de aceeași

părere. Exista o concepție nouă pentru 
organizarea reuniunilor?

— Vom încerca să le creăm un cadru 
mai restrîns de desfășurare, pe facultăți, 
simultan în mai multe locuri. Evităm ast-

Mult așteptata reuniune, dedicată de colegii mai mari 
Desene de SANDU VIOREL, anul IV, — Comerț

La fiecare început de an 
universitar, comitetul nostru 
U. T. C. adresează un 
chestionar, solicitînd opi
nia studenților în legătură 
cu diversificarea și sporirea 
caracterului atractiv al în; 
tregii activități studențești 
din institut, lată cîteva răs- 
ftunsuri ce ne confirmă uti- 
itatea practicării acestei 

modalități de sondaj :

• „Aș dori ca tematica 
informărilor politice sâ fie 
mai cuprinzătoare, sâ pot 
asculta tovarăși care sînt 
foarte buni cunoscători ai

problemelor ce fac obiectul 
discuției. De aceea, cred că 
trebuie să invităm la aceste 
întîlniri personalități din 
conducerea superioară a 
partidului și statului, zia
riști".

• „M-ar interesa simpo
zioane cu teme ca : Există 
oare „farfurii zburătoare" ?” 
„Poezia lui Ion Minulescu", 
„Colocvii Brâncuși", „Meda
lion poetic — Marin Sores- 
cu".

• „Tn cadrul activităților 
culturale este bine să se or

ganizeze o întîlnire cu tineri 
poeți din Capitală. Doresc 
să se continue seria progra
melor artistice la care să 
participe și invitați de la 
diferite teatre bucureștene".

• „Organizatorii excursii
lor de două zile să le pro
grameze mai bine, pentru 
ca să poată participa și cei 
care au ore sîmbăta dimi
neața. Aș vrea să particip la 
o excursie pe șantierul de 
la Porțile de Fier".

• „Să se organizeze o 
seară de dans la Complexul 
„Regie", în colaborare cu 
studenții de la Politehnică".

DUMITRU BARBUȚ 
anul IV, — Contabilitate

IRIMIA, președintele Consiliului

da, nu s-a investit fantezia necesară. Re
ținem observațiile dumitale și pentru a le 
pune în atenția comisiilor culturale, comi
tetelor U.T.C. din facultățile noastre.

— Cunosc bine formația 
noastră de estradă „Acade
mic", o apreciez, i-am feli
citat pe membrii săi. Multi 
susțin, și sînt de acord cu ei, 
ca merită să se afirme și în

afara Academiei. Cum credeți că s-ar pu
tea face, stimulîndu-i astfel și la perfec
ționare ?

6

— Sîntem de acord că formația de estradă

U.A.S.

— Acum un an «-a mai dezbătut a- 
ceastă problemă și chiar trecusem la pu
nerea ei în aplicare, prin acordarea de 
invitații la spectacolele noastre, schimburi 
de formații de muzică ușoară și altele. 
Cred că astfel ne-am cunoscut cel mai 
bine cu studenții de la Construcții, Con
servator, și cu cei de la I.P.G.G. în acest 
an ne propunem să pregătim totul de la 
început. Prin corelarea acțiunilor, prin dis
cuții bilaterale s-ar putea obține succese. 
De asemenea, prin Casa de cultură a stu
denților, ar putea fi stimulate și mai mult 
formațiile fiecărui institut, programîiidu-le 
adecvat, de comun acord. Afirmarea artei

studențești ar trebui însă extinsă și prin 
turnee în provincie, sub egida comisiei cul
turale a U.A.S.R. Solicitări există, nu nu
mai din partea publicului studențesc.

— Cum vor fi rezolvate 
acele cereri ale unor studenți 
care, solicitînd locuri la că
min n-au primit încă un răi- 
puns favorabil ?

8
— Mai mult de jumătate din cei 6 000 

de studenți ai institutului nostru locuiesc 
în cămine. Față de numărul de solicitări, 
deoarece n-a existat o perfectă corelare 
între mărirea cifrei de școlarizare și darea 
în funcțiune de noi cămine, 30 de cereri 
nu s-au putut rezolva deocamdată. Acestea 
urmează a fi satisfăcute cu sprijinul Minis
terului Învățămîntului, prin acordarea locu
rilor disponibile în căminele altor institute 
din Capitală. Pentru viitorul an universitar 
Academia de studii economice va dispune 
de două noi cămine, cu o capacitate de 
1 200 locuri.

— La recenta Plenara a 
Consiliului U.A.S.R. au fost 
discutate și probleme ale 
familiilor de studenți. Ce mă
suri noi intervin anul acesta 
pentru a le asigura cadrul

de viață necesar ?

— Mulți dintre studenții căsătoriți din 
institutul nostru locuiesc acum la căminul 
destinat lor în complexul social-studențesc 
„Regie**.  După cum probabil știți, la pro
punerea studenților, pe baza cererilor for
mulate de Ministerul învățămîntului și 
Consiliul U.A.S.R., conducerea partidului 
a aprobat nu de mult ca studenților care 
au copii să li se acorde alocația de stat 
pe care o primesc toți părinții. Totodată, 
la propunerea U.A.S.R. s-a aprobat să fie 
lărgite preocupările pentru a asigura con
diții de locuit familiilor de studenți în 
cămine, mărindu-se numărul de camere 
pentru aceștia. în studiu se află, de ase
menea, crearea de posibilități pentru mări-*  
rea numărului de locuri la creșe pentru 
copiii studenților.

VASILE ȚIPA : Așteaptă so
cietatea desăvîrșirea intelectualu
lui de mîine, sau este oportună, 
ba chiar obiectiv necesară, credi
tarea încă de pe acum, din anii 
studenției, a acestui intelectual în 
formare ? Care sînt cauzele ne_ 
aplicării unor idei științifice crea
toare ale studenților economiști? 
Sînt ele obiective ? Sînt de ne
trecut ? La baza acestora, stau 
doar necesități ale dezvoltării 
sociale 1

NICOLAE TEODORESCU: 
Majoritatea creațiilor pot fi apli-

!a dispoziția unui an de 170 de 
studenți), face imposibilă opta- 
rea pentru un conținut adecvat 
propriilor înclinații și cerut de 
cea mai stringentă actualitate. 
Sini convins că proiectele și-ar 
îmbunătăți conținutul și mări va
loarea aplicativă prin cooperarea 
studenților de diferite speciali
tăți, la realizarea unei teme com
plexe. De exemplu, cooperarea 
între un student la arhitectură și 
un economist în comerț Ia rea
lizarea unui complex comercial.

Ț. V.: Dar oare ministerele de 
resort sînt gata să coopereze pe

studentul-creator, se lasă încă 
așteptată.

T. N.: Este adevărat că în ac
tivitatea didactică actualele le
gături între cadrele didactice și 
studenți se limitează, mai întot
deauna, la cursuri, seminarii, e- 
xamene și cercuri științifice. 
Dar numai unele seminarii ur
măresc dezbateri creatoare, ar
gumentate științific.

Ț. V.: Care sînt factorii ce 
limitează manifestarea personali
tății creatoare a studentului, încă 
din anii IV—V, chiar III ?

conducerii întreprinderii conclu
ziile noastre, măcar cu titlu in
formativ (nu avem pretenția u- 
nor adevăruri absolute), deoa
rece nu am fost primiți de tov. 
director coordonator, deși tov. 
director comercial și-a exprimat 
adeziunea, în principiu, asupra 
soluțiilor.

Ț. V.: Mai ales că întreprin
derea nu își realizase planul 
pentru trimestrul I 1967 — în
deplinit numai cu puțin peste 70 
la sută — de desfacere și dato
rită celor semnalate de noi.

Ș. G.: De aceea propun dez-

țiile de profil economic, dar și 
în presa cotidiană.

Ț. V. : Propun ca prezenta
rea dărilor de seamă la sfârșitul 
perioadei de practică, să aibă loc 
în cadrul unor discuții la care 
să participe conducerea între
prinderii, cu obligativitatea aces
tora de a reține, aplica și răs- 
Îiunde în termen scurt, sugestii- 
or și soluțiilor preconizate de 

studenți și acceptate în aceste 
discuții. Sînt convins de eficien
ța unei astfel de metode.

T. N.: In felul acesta s-ar e- 
limina discrepanța care apar» în-

ISTE VAEORITICATĂ CBEAIIA 
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cate imediat. Factori subiectivi 
împiedică realizarea lor, factori 
adesea organizatorici, care blo
chează în mod nejustificat impor
tante resurse de inteligență și en
tuziasm tineresc.

ȘERBAN GEORGE: Nu
mai gîndindu-ne la numărul 
imens de lucrări de diplomă, 
proiecte, ce necesită un impre
sionant volum de muncă, ne pu
tem imagina bogăția de resurse, 
ce rămîne în stare potențială.

Ț. V.: Ar fi ideal ca tematica 
proiectelor să fie elaborată de 
comun acord cu ministerele de 
resort, axată pe probleme ce pot 
fi aplicate actual, probleme ce
rute de îndeplinirea sarcinilor de 
plan ale ministerelor respective.

Ș. G.: Caracterul limitat al te
maticii (un student din anul V 
îmi indica, circa cincizeci de 
teme, care, la ora actuală, sînt

această linie cu rectoratele, cu 
conducerile facultăților ?

Ș. G.: Ministerele ar putea so
licita prin concurs rezolvarea de 
importante procese economice. 
La acestea să aibă acces și stu
denții.

T. N.: După cîte înțeleg eu, 
vă referiți la importanța aplică
rii studiului, a ideilor științifice 
în practică, sub aspectul satis
facției supreme a omului ce-și 
vede munca finalmente valorifi
cată,

Ș. G. : Imboldul ce ți-1 dă un 
zece pe un proiect neaplicat, 
este incomparabil mai mic !

Ț. V.: In acest sens, eu ob
serv că marea majoritate a stu
denților noștri, au legături cu 
catedrele, decanatul și rectoratul, 
pe linii pur organizatorice, admi
nistrative, iar colaborarea profe
sor — discipol, atenția pentru

S. G.: Consider că pot fi adu
se îmbunătățiri prin dezbaterea 
mai largă asupra unor probleme 
actuale, studiate în referate în 
urma documentării și analizării 
activității unor întreprinderi de 
profil, referate care trebuie să 
abordeze cît mai multe din pro
blemele nerezolvate de întreprin
deri. Acestea sînt sesizate de stu
denți, dar prezentarea soluțiilor 
date rămîne doar la cadrul semi
narului.

T. N.: Concret: pentru pre
gătirea referatului despre eficien
ța activității întreprinderii O.C.L. 
Confecția — București sesizam 
o serie de aspecte care puteau 
intra în atenția conducerii în
treprinderii spre rezolvarea lor 
bună, dar nu am putut supune

baterii factorilor interesați (con
ducerea întreprinderilor, a mi
nisterelor, cadrelor didactice, 
studenților) oportunitatea orga
nizării unor simpozioane care 
să analizeze concluziile diferi
telor lucrări economice prezenta
te de studenți.

Ț. V.: La cercurile științifice, 
consider că se pot aprofunda și 
mai mult unele probleme, că pot 
fi valorificate și mai creator. Po
sibilitatea ca activitatea cercu
rilor să treacă hotarul dezbate
rilor, prin aplicare în practică 
este reîmprospătarea continuă a 
temelor, și cu propuneri ale stu
denților.

Ș. G.: Cred că o eventuală 
dezbatere a unor probleme de spe
cialitate (economice), sesizate de 
studenți și prin contactul direct 
cu întreprinderile ar pune în a- 
tenție sau ar sugera parțial re
zolvări aplicabile dacă ar apărea 
în articole semnate în publica-

tre entuziasmul studențesc și 
inerția unor specialiști din între
prinderi.

Ș. G.: Să nu uităm că un cri
teriu principal care ar trebui luat 
în considerație în mod deosebit, 
poate cu pondere capitală, în 
momentul repartizării specialistu
lui la locul de muncă, se impune 
a fi tocmai numărul sugestiilor, 
ideilor, soluțiilor ce au rezolvat 
Sractic diferite aspecte dificile, 

in activitatea economică a în
treprinderilor.

T. N.: Sînt convins că multe 
din problemele economice care 
cer un răspuns astăzi în între
prinderi ar putea fi rezolvate și 
de către studenți. Mă refer 
la :

— problema studiului cererii 
și ofertei

— problema metodelor de re
clamă și eficiența lor

— probleme de organizare și 
dotare interioară.
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MORENA — își întitulează scrisoarea „Pînă 
unde poate merge fantezia unor tineri". Din 
cuprins reiese însă că fapta se încadrează 
perfect în articolele Codului Penal: huliga
nism sau tîlhărie de drumul mare. Patru 
tineri — Crenguș Vasile alias „Sfîntu", Ver
de? Aurică, 
rică — au 
Ioana). Din 
vehemente, 
comună.

Tînăra a deschis un proces împotriva „ră
pitorilor" dar, datorită relațiilor „Sfîntului", 
totul s-a dat uitării. Corespondentul nostru 
voluntar, politicos, adresează celor în drept, 
in final, o întrebare : DE CE ?

comuna Cumpăna, județul Coa
ce semnează știrea, GEORGE

Cristescu Gheorghe și Gore Au- 
răpit o fată de 18 ani (Hulea 
fericire, în urma protestelor ei 
huliganii au adus-o înapoi în

9 ODISEEA LUI NECULAI

BREBAN

Tînărul acesta, pe pareanul unei singure 
luni, a purtat cea mal intensă coresponden
ță, din cîte cunoaștem pînă acum, cu ziarul 
nostru. Fără exagerare, aproape că nu a 
existat zi în care să nu primim un plic, o 
telegramă, o carte poștală, o vedere. Și, in 
toate, omul ne implora cu un adevărat „me
mento mori" : amintiți-vă de mine !

De fapt, ce trebuia să ne amintim ?
Omul vrea să devină inginer. Noi l-am fe

licitat pentru intenție și i-am urat succes la 
examene. Le-a dat la Iași, Je-a luat și s-a 
întors la Hunedoara, unde-i era locul de 
muncă. Deschiderea anului universitar se a- 
propia, dar Neculai mai avea de trecut un 
examen : să obțină transferul. Aici i se pun 
întrebări încuietoare : hunedorenii : nu-ți 
dăm drumul pînă ce nu găsești loo la Iași : 
ieșenii : nu-ți dăm post pînă nu primești 
transferul de la Hunedoara. Și uite așa, una 
peste alta, s-au adunat 20 de zile. Gata, 
gata să piardă omul anul !

Ultima scrisoare (cu ștampila de sosit la 
București — 19. X. 1968) ne transmite un alt 
S.O.S. : tovarăși, am luat transferul din Hu
nedoara, dar la Iași nu se găsește un post 
unde să lucrez dimineața și seara să merg 
Ia învățătură.

Scrisoarea tânărului o punem în plic CU 
mențiunea : în atenția binevoitoare a tova
rășului prim-secretar al Comitetului muni
cipal U.T.C.-Iași. Așteptăm răspuns.

9 artă rezervată ?

— Citesc In săptămîna culturală că la 
clubul „Modern" — ne scrie VASILE CHI- 
TIMIA, muncitor Ia „Electronica" — are loc 
prezentarea formației „Roling Stones" și un 
concert al formației „Discipolii". M-am ho
tărît Să merg și eu. La intrare sînt reținut 
cu aplomb :

— Pentru ce credeți că sîntem noi aici T 
îmi spune o persoană. Și continuă : intrarea 
este cu invitații.

— Cine este în posesia lor ? De unde se 
pot lua ? Cine are acces ? — întreb, în cele 
din urmă.

— Activiștii clubului care, cu trudă și 
nervi tociți, pun pe picioare programul clu
bului (replica este strict autentică).

Și eu, care credeam că arta care ni se 
prezintă la clubul „Modern" nu este „rezer
vată" ?

• MICA PUBLICITATE

colegi de clasă și cu mine 
toți elevi în anul II la Școala 

„Muntenia" din cadrul
Paisprezece 

cincisprezece, 
tehnică de maiștri 
Ministerului Industriei Alimentare — Bucu
rești, adresăm cititorilor, care dețin manua
lul intitulat „Cazane și turbine cu abur" ru
gămintea să ne trimită neîntîrziat volumul I. 
Școala a început-o de la coadă, dindu-ne mai 
întîi volumul II să ne uităm, probabil, la 
poze. Notați adresa noastră : TURCU FLO- 
REA, strada Spătarul Preda nr. 16, sectorul 
6 — București. Grăbiți-vă, că s-ar putea să 
audă cei de la depozitul de manuale din 
strada Neculce nr. 1, lingă Piața 1 Mai, si 
n-avem ce face cu două exemplare".

I. BODEA
(după scrisorile sosite la 

redacție)

împreună cu tovarășul Victor Herciu, directorul Fabricii 
de cărămizi „Record" din Sibiu, urmărim situația statistică 
a realizării indicatorilor de plan pe ultimele luni. Iată cî
teva date : planul producției globale — martie 5=3114,5®/#, iu
lie = 84,8°/o, începutul lui septembrie = 82,49/«. Oscilații ase
mănătoare se constată și la alți doi indicatori — producția 
marfă vîndută și încasată și productivitatea muncii. Să pă
trundem în „labirintul" cauzelor care determină o activitate 
economică necorespunzătoare la Fabrica de cărămizi din 
Sibiu. O primă discuție o avem cu directorul întreprinderii.

— Că astfel stau lucrurile, 
e foarte adevărat. De mai 
multe luni nu mai reușim să 
ne redresăm. Dar să știți că 
nu noi sîntem vinovați...

— Cine este, totuși, răs
punzător de starea de lucruri 
existentă ?

— Forul tutelar...
Adică Direcția generală a 

industriei ceramice, materia
lelor de finisaj și izolatoare 
(D.G.I.G.M.F.I.). din Ministe
rul Industriei Construcțiilor.

— începînd cu 1064, conti
nuă interlocutorul nostru — 
întreprinderea n-a mai primit 
cifre de plan pentru cărămi
dă, ci numai pentru teraco’ă, 
al doilea sortiment al fabricii. 
Și, timp de doi ani, noi am 
lucrat doar cu o singură sec
ție...

Ce-a urmat Intre timp ? 
Muncitorii au fost transferați, 
personalul tehnic-administra- 
tiv, de asemenea. Iar utilajele 
au fost demontate !

Continuăm investigațiile 
noastre la forul tutelar. Aici 
stăm de vorbă cu tovarășul 
inginer ROMUL MARTA, " 
rector general.

— Fabrica de cărămidă 
Sibiu, ne spune dînsul, 
nerentabilă. De aceea, 
propus s-o dezafectăm.

Acestea se întîmplau 
1964. Ce ' : ' -___ ,
după „dezafectare" ? Să ascul- 
tăm, In continuare, relatarea 
tovarășului Herciu, directorul 
unității.

— în 1966, direcția genera
lă ne fixeaiă cifre de plan 
pentru cărămidă. Dar cu ce 
era să realizăm sarcinii*  fixa
te, dacă utilajele erau demon
tate, iar lucrătorii «e stabili
seră la alt*  unități industri
ale ? (Din cei calificați, »-»u 
mai întors doar.- 10 la sută — 
n.a.).

— La «tabilirea cifrelor de 
plan «• s-a avut In vedere ?

l-am întrebat pe tovarășul di
rector general Marta.

— „Foamea" de cărămizi pe 
șantiere — ne răspunde dîn- 
sul.

— Ca urmare a întreruperii 
fabricației de cărămidă, ne 
spunea tovarășul Ion Marian, 
contabil-șef, s-au pierdut pes
te 13 000 000 de cărămizi, fără

ma etapă s-au prevăzut în 
proiect o serie de lucrări cum 
sînt: montarea benzilor trans
portoare și a unui alimenta
tor, încărcarea cu autostivui- 
toare în vagoane și autoca
mioane a materialelor etc. Dar 
aceste lucrări n-au mai fost 
executate.

Proiectantul (Institutul de 
proiectări pentru industria 
materialelor și prefabricatelor 
de construcție — I.P.I.M.P.G.) 
și-a propus să le aibă „în ve
dere" în etapa a Il-a. Mai a- 
poi, însă, a constatat că nu 
mai sînt necesare (?!).

Toate acestea, în condițiile 
în care forul tutelar a „hotă
rît permanentizarea fabrica
ției", ca fiind prima condiție

și stația de cale ferată este 
desfundat, ducând la sparge
rea, în cantități apreciabile, a 
cărămizilor transportate. 3. Din 
cauza denivelărilor, a drumu
lui ■ devenit aproape impracti
cabil, nu numai că nu se asi
gură o viteză corespunzătoare 
de deplasare a mijloacelor de 
transport, dar, în același timp, 
se ajunge la deteriorarea, pur 
și simplu, a acestora. Dovada 
cea mai concludentă, în acest 
sens, o constituie și faptul că 
în curtea întreprinderii sînt 
adevărați „munți" de cărămizi 
ciobite, înjumătățite sau sfă- 
rîmate în întregime. De ce 
sînt aici, în parte, am arătat 
mai sus.

...Am văzut că în trimestru]

ACTUALITATEA ECONOMICĂ

Recorduri derutante

di

din
era
s-a

în
a fost mai tîrziu,

Iu „Record“-Sibiu

din discuțiile purtate cu fac
torii competenți din între
prindere, rezultă că în perioa
da ianuarie—martie a.c. — a- 
tunci cînd, de fapt, trebuia să 
se lucreze pentru PLANUL 
DIN ACEST AN, NOUA LI
NIE SE AFLA ÎN PROBE 
TEHNOLOGICE. Mai exact, 
pentru că nu s-au făcut pro
bele noii instalații, în ulti
mele luni ale anului trecut, 
ele au trebuit executate în 
primul trimestru al anului în 
curs, cînd un sfert din cele 
22 de milioane de cărămizi 
trebuiau deja fabricate.

Această chestiune n-am o- 
mis-o nici în discuția cu to
varășul director general Marta.

— Dacă mai trebuie probe 
și la asemenea instalație, a- 
poi...

Apoi — a vrut, probabil, să 
spună tovarășul director ge
neral, ce să mai spunem de 
instalațiile și agregatele ma
rilor unități industriale ? Nu 
ne propunem noi să-1 contra
zicem pe tovarășul director 
general. Acest rol l-a îndepli
nit însăși desfășurarea activi
tății productive la fabrica de 
cărămizi din Sibiu. Din pă
cate, cu repercusiuni serioase 
în special pentru acele șantie
re de construcții, cărora fa
brica n-a putut să le furni
zeze la timp cărămida contrac
tată. Pentru că planul de pro
ducție la acest sortiment a 
fost realizat în proporție de 
numai 77 la sută, din oare 
cauză peste 3 000 000 de cără
mizi n-au putut fi expediate 
diverșilor beneficiari. Ca să nu 
mai amintim că valoarea re
buturilor — doar pînă în pre
zent — este egală cu cea a 
întregului an 1967.

Considerăm că anomaliile 
existente în activitatea econo
mică a Fabricii de cărămizi 
din Sibiu, se datoresc, în cea 
mai mare parte lipsei de ini
țiativă din partea forului tu
telar, a soluțiilor greșite care 
se dau în direcția vitalizării 
activității întreprinderii de 
caro ne-am ocupat. De aceea, 
factorii răspunzători, direct in
teresați în rentabilizarea uni
tății din subordine vor trebui 
să acționeze neîntîrziat. Bine
înțeles, este normal a se în
cepe cu schimbarea concepției 
despre rentabilizare și eficien
tă eeonomică.

PETRU G. BRATU

Intersecții gigantice. (Rafinăria 
Brazi)lua în calcul faptul căa

utilajele în toată această pe
rioadă n-au funcționat, că ele 
au fost supuse unui grad a- 
vansat de uzură fizică și mo
rală.

„împins" de la urmă de 
„foamea" de cărămizi, Minis
terul Industriei Construcțiilor 
a... studiat problema rentabi
lizării fabricației de cărămizi. 
In acest aoop au fost aduse 
utilaje noi pentru fasonarea 
cărămizilor și s-a întocmit un 
proiect pentru dezvoltarea — 
la început — * fabricii 
pacitatee de 20 000 000 
mizi pe an.

— Numai că, între 
preconizate de proiectant, ne 
spune tovarășul director Her
ciu — n-a existat nici o su
dură, nu s-a ținut cont de po
sibilitățile realizării primei 
părți. Astfel, de pildă, în pri-

se

la ca- 
«ărâ-

fazele

a rentabilizării fabricii, între
prinderii fixîndu-i-se deja, 
pentru acest an, o producție 
de 22 000 000 de cărămizi, fără 
a exista posibilități concrete 
de realizare a planului stabi
lit.

Stăm din nou da vorbă cu 
tovarășul Ion Marian, eonta- 
bilul-șef.

— Atunei eînd miniaterul a 
hotărît permanentizarea fabri
cației trebuia, în primul rînd, 
să se construiască o linie de 
garaj.

Tovarășul Marian are întru- 
totul dreptate. Construirea li
niei de garaj se impunea, cel 
puțin din 3 considerente i 1. 
manipularea (încăroarea-des- 
cărcarea) cărămizilor se face 
în prezent manual „din om în 
om“, fiind necesari, în. plus, 
30—40 de lucrători. 2. Dru
mul de legătură între fabrică

I unitatea și-a realizat, totuși, 
planul producției globale în 
proporție de 114,5 la sută. 
Cum s-a ajuns la procentul de 
82,4 la sută, în prezent? Dis
cuțiile de pînă acum contu
rează, în bună parte, cadrul 
numeroaselor deficiențe exis
tente în activitatea acestei în
treprinderi. Deficiențe ce se 
mențin de mai multe luni de 
zile și care își găsesc „justifi
cările" de la minister și pînă 
jos, la unitate. Sînt însă și 
alte elemente care au frînat 
activitatea productivă a între
prinderii, în ansamblul ei.

Așa, de pildă, rezultă că u- 
nității i s-a fixat „de sus", 
prin plan, o producție anuală 
de 22 000 000 cărămizi. Pe ce 
s-a contat atunci cînd s-au 
rotunjit aceste zerouri ? Pe 
funcționarea normală a noii 
linii de permanentizare. Or,

STAȚIUNILE 
MONTANE-GATA

DE PRIMIRE

ț

f

• • • • •

SUB SEMNUL
UNEI NOBILE

TRADIȚII pe-
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MICRO'
INTERVIU

• In sezonul de iarnă 
1968/1969 stațiunile montane 
internaționale. Poiana Bra
șov, Sinaia și Predeal vor 
găzdui aproape 5.000 
riști din R.S.C., 
U.R.S.S., Franța, 
Suedia și alte țări, 
organiza excursii la 
rești, vizitarea 7 
Bran și Feleș, mănăstirilor 
Bucovinei și altele. Turiștii 
care vor petrece seri româ
nești Ia Șura Dacilor, la 
Coliba Haiducilor, vor avea 
posibilitatea să petreacă se
jururi de neuitat. De aseme
nea, un corp bine pregătit, 
de instructori de schi, vor 
iniția sute de turiști, pe no< 
vicii pîrtiilor albe.

de tu-
R.F.G., 
R.D.G., 
Se vor 

Bucu- 
Castelelor

în satul

Basarabilor

într-ale undițatului, te-ai oprit 
pe-un trunchi de salcie pletoasă, 
la ceasul somnului dulce, în gea
na de lumină care vestea spulbe
rarea nopții. Și atunci, din flu
idul aburului topit în molcoma 
alunecare a fluviului, a răsărit 
ca-n basmele cu zîne un pod...

Poezia imaginii se traauce în 
termeni „stat majoristici" prin 
.‘sigurarea trecerii peste un curs 
de apă... De undeva, din negura 
nopții, după un marș de 24 de 
ore, la o comandă, pontonierii 
maiorului Nicolae Toader au 
țîșnit din mers... Și cum mai știu 
ostașii din * batalion să se 
bata cu timpul! In bărbăteasca 
lupta începută, primele secunde 
sînt zmulse o dată cu amenaja
rea drumurilor de acces, a ram
pelor de intrare și ieșire. Ra
poarte scurte marchează momen
tul determinării precise a curen
tului apei și efectuarea măsură
torilor speciale pentru ancorarea 
portițelor. Intrafi în acțiune, șa
lupiștii fac adevărate demon
strații de virtuozitate, etalîndu-și 
calitățile lor de buni navigatori.

La locul cel mai dificil, în 
sectorul de deschidere, acolo 
unde decuplarea porțiunilor de

pod în dane, derularea cabluri
lor de ancoră, dublarea și tri
plarea lor, iar apoi reluarea ope
rațiunilor în sens invers s-a rea
lizat de două sau trei ori pe zi, 
a acționat compania căpitanului 
Dumitru Cojocea. De fiecare 
dată, mai bine. Ar fi zis cineva 
că Dumitru Gavrilă, sergentul, e 
de fapt șofer ? Da de unde. A 
doua specialitate, cea de ponto- 
nier, și-a însușit-o la fel de 
bine. Iar șalupiștii sergentului- 
major Florea Neagu, ca leii a- 
veau să lupte în neuitata noapte 
cînd o furtună iscată din senin 
încolțise podul. Dar știu ei, pon- 
tonierii, să-l apere. Sub amenin
țarea stihiei naturii parcă l-au 
demontat și mai repede... A doua 
zi, danele aveau să plutească din 
nou, înlănțuite... Răsărise iar po
dul, în potolita alunecare a apei, 
ca și cum nimic nu se întîm- 
plase.

Cu fiecare misiune, urmașii 
vechilor podari îmbogățesc bo
gatele tradiții ale unității din 
care fac parte. Succesele dobîn- 
dite de ei pe cîmpul de instruc
ție la trageri și în aplicații merg 
mină în mînă cu ale tuturor os
tașilor din celelalte arme, nepre- 
cupețindu-și eforturile pentru a 
deveni buni apărători ai patriei.

Deschiderea stagiunii teatra
le la Paris, printre alte nou
tăți prezintă pe cunoscuții ac
tori de cinema Claude Rich și 
Nicolae Courcel, într-o piesă 
nouă a scriitorului englez Ar
nold Wesker „Patru ano
timpuri01 montată de teatrul 
Montparnasse. Tema piesei: 
un bărbat și o femeie se cla
ustrează timp de un an într-o 
casă cu scopul de a-și reme
mora trecutul comun. Dar ei 
nu ajung să comunice.

Observatorul 
tronomic al Acade
miei împlinește anul 
acesta 60 de ani de 
la înființare, prin 
strădania lui I. Co- 
culescu. Prof. dr. do
cent Constantin 
Drîmbă — membru 
correspondent al A- 
cademiei, directorul 
Observatorului din 
București, ne-a răs
puns cu acest prilej 
la cîteva întrebări.

— Dînd frîu liber 
imaginației, plasîn- 
du-ne într-un viitor 
nu prea îndepărtat, 
în era zborurilor 
interplanetare, care 
va fi atunci impor
tanța acestei științe?

— Astronomia a 
depășit de mult faza 
telescop-lunetă. I n 
curînd, observațiile 
nu se vor mai face 
de la sol, ci chiar 
de pe sateliți artifi
ciali. înlăturîndu-se 
astfel impedimentul 
cercetărilor făcute 
prin pătura opacă a 
atmosferei terestre, 
care modifică aspec
tul real al astrului 
studiat. Vor fi as
tronomi - cosmonauți 
și astronomi-cercetă- 
tori în laborator.

— Viitorul ne re
zervă lucruri pasio
nante. Ce ne puteți

spuue despre
valorificările actua
lelor cercetări din 
lumea astronomică ?

— Constat că vă 
referiți la un aspect 
destul de vast și bo
gat. în linii mari, aș 
putea să amintesc 
colaborările perma
nente pe care le 
realizăm cu diverse

observatoare din : 
Moscova, Pulkovo, 
Washington, Bel
grad, Praga, Varșo
via, Besanqon, San 
Fernando, Sao Pau
lo, Milano, Paris, 
Tokio etc., cu care 
avem teme de cer
cetare comune ; al
cătuirea catalogului 
de stele șlabe, apli
cațiile în ’ geodezie 
și geofizică a sateli
ților artificiali, de
terminarea și păs
trarea timpului etc. 
Participăm, de ase
menea, la „Uniunea 
astronomică interna
țională",

congrese se țin 
riodic la 3 ani.

— V-am ruga să 
vă referiți Ia cel mai 
apropiat eveniment 
— Sesiunea științi
fică a Observatoru
lui din București.

— Intre 19—21 oc
tombrie anul curent 
are loc la Casa oa
menilor de știință 
din Capitală, a IV-a 
Sesiune științifică a 
observatorului, 1 a 
care iau parte și in
vitați de peste ho
tare. Vor fi dezbă
tute probleme pri
vind astronomia cla
sică și modernă, cea 
întreprinsă de pe sa
teliți, folosirea aces
tora în geofizică, 
pentru transmiterea 
cu mare precizie a 
triangulațiilor cos
mice, atît de folosi
te la determinarea 
formei și dimensiu
nilor planetei noas
tre. In plus, o veste 
bună. Se va construi 
un nou Observator, 
la peste 700 de m al
titudine. Locul n-a 
fost încă ales, dar 
cele mai multe pro
puneri sînt pentru 
Valea Prahovei.

ANCA
ȘTEFANESCU

ORGANIZAREA Șl MECANIZAREA

înțelepciunea 
logodnicilor 

deveniti...
părinți

(Vrmare din pag. I)

prea mari (Grojdibod și Gura 
Padinii 20—25 kilometri , Tia 
Mare — 20 kilometri, Giuvărăști 
18 kilometri, Vîlcelele de jos 17 
kilometri etc). Dar ritmul încet 
al unor unități este o consecin
ță a neînțelegerii justa a măsuri
lor stabilite de către Uniunea ju
dețeană a cooperativelor agricole 
de producție. C.A.P. Jieni nu a 
respectat indicația dată ca în 
prima etapă să depoziteze recol
ta la capătul tarlalei. în loc să 
transporte doar pînă la 300—400 
metri distanță, au cărat porumbul 
și cocenii la C.A.P., mărind a- 
cest drum pînă la 4—7 kilometri. 
Aceeași tendință s-a manifestai 
și la alte unități (Bărăști de Vede, 
Spineni).

Iată cum organizarea și me
canizarea — prinse în chingile li
nei false „dispute" — se încurcă 
reciproc ! Și exemplele pot conti
nua.

Dacă privim din nou cooperati
va amintită, observăm că din su
prafața planificată 140 330 hcc- 

itare s-a însămînțat 101 677 hec-

tare. Evident, zilele următoare au 
adus o modificare în evidența lu
crărilor. Direcția agricolă jude
țeană estimează realizarea unui 
procent de peste 90 la sută la în- 
sămînțarea griului pînă la data 
de 20 octombrie a.c. Și la aceas
tă acțiune se constată aceleași 
mari diferențieri. In vreme ce 
unități ca Buciniș, Obîrșia Veche 
au terminat însămînțatul și alte
le (Rotunda, Cioroiu) sînt foarte 
avansate, multe altele nu au rea
lizat nici jumătate din plan. Iată 
spre exemplificare: Valea Mare 
din 1370 hectare nu a însămînțat 
nimic, Bălteni din 1140 hectare 
a semănat 370, Schitu din 1050 
numai 490, Caracal din 1200 a 
realizat 540 ; Scărișoara din 900 
doar 430, Bălănești din 600 nu
mai 260 ; Dăneasa din 500 hec
tare numai 170 și am putea ex
tinde mult această listă (dăm a- 
ceste date după ultima statistică, 
cea de săptămîna trecută — vi
neri). Aici cauzele, pe lîngă cele 
amintite (organizarea mijloacelor 
de transport, insuficienta forței 
de muncă) sînt și de altă prove-

niență. Așa cum s-au exprimat 
mai mulți conducători de unități, 
greutăți mari sînt provocate de 
către mecanizatori. Am întîlnit 
foarte multe cazuri cînd mași
nile ce deservesc unitățile agrico
le nu erau toate folosite, fie din 
cauza unor defecțiuni, fie din 
lipsa unor mecanizatori, fie, așa 
cum am spus, neavînd asigurat 
frontul de lucru. La Sprîncenata, 
din 32 tractoare 4 sînt în repa
rație ușoară, 2 fără tractoriști : 
din cele zece semănători lucrează 
doar 7. Aici au fost aduse o com
bină pentru siloz și una pentru 
recoltat porumbul, ambele nou- 
nouțe dar stau pentru că — așa 
cum afirma inginerul Băltărețu 
— nu sînt cunoscute de către 
cei care le deservesc. Președinte
le Ion Savu de la C.A.P. Mărun
ței se plînge că „de multe ori 
stau și cîte 10 mașini. Ne lipsesc 
4 mecanizatori. Din 17 tractoare 
merg în medie doar 8. Din 5 se
mănători funcționează 3. Ieri (14 
octombrie n.n.), a mers o singură 
semănătoare. Avem eliberat te
renul pe 100 hectare".

Cazurile nu sînt izolate. Și la 
C.A.P. Monmglav, Vărăști, Spi- 
eni, Izvoare au fost zile în șir 
cînd au stat cîte 3—4 tractoare. 
Chiar și atunci cînd „nu stau 
tractoarele" cum motivează ingi
nerul de la Sprîncenata, viteza 
zilnică nu se realizează, datorită 
deficiențelor de organizare din 
partea consiliilor de conducere 
ale unităților.

Revenind la recoltat amintim 
că județul Olt este posesorul a 
8174 hectare cu sfeclă de zahăr, 
dar din această suprafață abia 
s-au recoltat 3 804 hectare. Deși 
planul de recoltări este destul de 
indulgent, C.A.P. Buciniș, Stu- 
dina, Drăghiceni, Redea nu rea
lizează nici graficul acestui plan. 
Foarte multe C.A.P.-uri întîrzie 
recoltatul sfeclei de zahăr și aș
teaptă ca aceasta să crească în 
greutate ținînd seama de vremea 
bună care o avantajează în urma 
secetei și a ploilor. Dar aceasta 
nu-i îndreptățește pe cei în cau
ză numai în cazul unei toamne 
lungi. Dar dacă timpul se schim
bă risipa ce se va face recoltînd 
prin ploaie va fi mult mai mare.

Popasul la Izvarna — 
veche așezare geografică, 
îți oferă, dacă ești amator, 
un pescuit de păstrăvi. Dar 
nu numai atît. Fțnețftle, de 
o rară bogăție ale Văii Or- 
lea constituie un tablou de 
contrast cu dealul mare, , 
pietros. Ajuns sus, pe coama 
acestui munte pleșuv, de 
sub care țîșnește Izvarna, 
spre nord te întîmpină pa
norama unei văi lungi, în- 
guste, închisă între milnțvâ 
pietroși. E cetatea de piatră Ț 
a Sohodolului, după Nicolae 
Iorga și B. P. Hașdeu, cel 
mai vechi cuib de istorie 
românească.

Iar dacă acolo sus, lîngă 
Izvarna, admirasem ciudățe
nia și generozitatea firii, 
aci, înainte de a păși în So- 
hodol, satul ce se pierde 
undeva pe fundul văii, se 
cuvine să medităm sfios și 
emoționați la istorie. Căl
căm locurile de origină ale 
Basarabilor. Tihomir, tatăl 
marelui Basarab, venea, se 
vede, din 
fiindcă un i 
preajmă se
Tihomir...

Numele de 
amintire de 
sat, iar designarea lor de 
cnezi înainte de 1300 arată 
că el se afla aci mult mai 
demult și e foarte probabil, 
cum ne spune Nicolae Iorga, 
ca Litovoi, voievod al tării 
Lytua, menționat la 1247 în 
„Diploma Ioaniților" să fie 
el însuși un Basarab.

N. GORJAN

aceste 
sat vechi 

cheamă

locuri, 
din 

chiar

Basarab 
vechi în

e fără
acest

cărei

CICLOrISMUL

preocupărilor

ABC

CONCURS DE 
ÎNGHESUIALA

FISCALITATEA 
MINi-JUPEI

aproximativ 
de ani îna- 
era noastră.

(ta-
m, 

kg) 
din

Actorul fran
cez Alain Delon, 
turnează în pre
zent un film îm
preună cu cântă
reața de muzica 
ușoară Romy 
Schneider, 
menționat 
faptul că 
doi actori se re- 
întîlnesc pe e- 
cran după o des
părțire matrimo
nială de 5 ani, 
cînd cei doi 
s-au despărțit și 
fiecare și-a înte
meiat un cămin.

Iată ce au de
clarat ei cu 
prilejul reîntâl
nirii cinemato
grafice. Alain 
Delon: „In centrul j____
mele se află la ora actuală fiul meu 
Anthony". Romy Schneider: „Ni
mic riu m-a făcut mai fericită decît 
viața de familie și fiul meu, David". 
Iată cum timpul a transformat pe 
cei doi teribili logodnici în părinți 
înțelepți.

...această malfor
mație care l-a inspi
rat pe Homer, este 
foarte probabil ere
ditară. Doctorii Pe
ter Pfitzer și Horst 
Miintefering, de la 
Universitatea din 
Diisseldorf, au stu
diat o familie care 
are nu mai puțin de 
4 ciclopi. Fenomenul 
a fost atribuit unei 
malformații cromo- 
zomice precise.

înghesuie timp 
șase minute într-un 
Volkswagen-1300. Es
te vorba de un nou 
record mondial. Pre
cedentul aparținuse 
Universității din 
Chicago, cu un nu
măr de 16 partici- 
•panți.

talie în sus. 
„Fetițele"... care au 
crescut prea repe
de, vor trebui să 
plătească, ca toată 
lumea.

JURNALUL 
DE BORD AL LUI 

NOE

ROMY SCHNEIDER

... Nouăspre
zece studenți 
lia medie 1,75 
greutatea — 68 
ai Universității 
Oslo, au reușit să se

Tinerele engle
zoaice care îmbră- 
cau fuste de fetițe 
cu scopul de a evita 
plata amenzii im
pusă de cîtva timp 
în Anglia pentru 
mini-jupe, nu vor 
mai putea scăpa de 
fiscul britanic, care 
a hotărît să impună 
la taxă toate fustele 
pfentru fetițe, por
nind de la o anu-

...a fost descifrat... 
Tăblițe cu caractere 
cuneiforme, de cu
rînd intrate în Bri
tish Museum, se re
feră clar, la ceea ce 
Biblia a denumit di
luviul. Samuel N. 
Kramer, care a ra
portat această des
coperire T " 
Universității 
Pennsylvania, 
supune că inundația 
catastrofală s-a pe
trecut

Museului 
i din 

pre-

cu 3 000 
inte de
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SĂRBĂTORI
ALE ȘCOLII

VIBRANTE TELEGRAME ADRESATE
C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Presa inserează în ultimul 

timp numeroase relatări de la 
festivitățile ce au loc în școli 
din diferite colțuri ale pa
triei, festivități prin care se 
celebrează împlinirea unei ju
mătăți de veac și a unui 
veac de existență.

Despre o astfel de festivi
tate informam cititorii ziarului 
nostru în numărul de ieri — 
sărbătorirea semicentenarului 
Liceului „Cuza Vodă" din 
Huși. Cu acest prilej, profe
sorii și elevii de azi ai școlii, 
împreună cu reprezentanți ai 
promoțiilor care s-au instruit 
și educat de-a lungul unei ju
mătăți de veac, au evocat tra
dițiile liceului, au luat cunoș
tință, cu emoție, despre dez
voltarea sa în anii socialismu
lui, despre perspectivele ce i 
se deschid în față, datorită 
politicii promovată de partid 
în domeniul învățămîntului.

Sentimentele de adîncă sa
tisfacție, de mulțumire față de 
grija cu care partidul încon
joară școala românească, au 
fost exprimate într-o vibrantă 
telegramă, adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
■CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al C.G. al P.C.R. în care 
se spune :

„In aceste momente emoțio
nante prilejuite de împlinirea 
unei jumătăți de veac de acti
vitate a Liceului „Cuza Vodă" 
din orașul Huși, absolvenții și 
foștii profesori ai școlii, colec
tivul didactic și actualii elevi, 
toți cei prezenți la sărbătoarea 
de astăzi, își îndreaptă gloduri
le pline de dragoste și recunoș
tință către Comitetul Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, către dumneavoastră 
personal, tovarășe Nicolae 
CMnișescu, pentru grija per
manentă pe care o purtați in
struirii și educării tinerei ge
nerații, înfloririi științei și 
culturii în patria noastră și vă 
asigurăm de deplina noastră 
adeziune la politica clarvăză
toare, marxist-leninistă, pe ca
re partidul și statul nostru o 
promovează cu consecvență 
spre binele și prosperitatea 
poporului nostru, a socialismu
lui și păcii in lume.

Pătrunși de înalta răspunde
re ce ne este încredințată, pro
fesorii. organizația de partid 
și organizația de tineret vor 
uni eforturile, priceperea și 
talentul lor pentru a traduce 
in viață mărețele sarcini în
scrise în directivele Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român cu privire la 
dezvoltarea învățămîntului".

Be asemenea, din relatările 
corespondenților noștri, aflăm 
că și Liceul nr. 1 din Caracal 
a găzduit în zilele de sîmbă-

Concursul pentru ridicarea unui 
monument inchinat brigadierilor
La concursul public organizat de către Comitetul Central al 

Uniunii Tineretului Comunist, Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă și Uniunea Artiștilor Plastici, în vederea ridicării unui 
monument închinai brigadierilor de pe șantierele naționale ale 
tineretului — 1948, în localitatea Lainici, județul Gorj, se acordă 
următoarele premii :
PREMIUL I: lucrarea cu motlo „Scînteia", realizată de colecti

vul format din : Anton Dîmboianu — arhitect, Nestor Culuri 
și Lucian Teodorescu — șculptor.

PREMIUL II : lucrarea cu motto „023940-3", realizată de Petru 
Jocza.

MENȚIUNI au foit acordate lucrărilor : _
— „Forța", realizată de Doru Popovici,
— „13.1.59", realizată de Theodor V. lonescu.

tă și duminiea festivități im
presionante, dedicate aniversă- 
rii a opt decenii de existență. " 

Actualii elevi și cadrele di
dactice au participat la o e- 
moționantâ întîlnire cu foști 
elevi, cu scriitori și oameni de 
știință ce și-au făcut studiile gfe 
la acest liceu, cu reprezentanți 
ai organelor locale de partid 
și de stat, cu numeroși cetă- £ 
țeni ai orașului. O sesiune fes- w 
tivă de expuneri, precum și o 
înflăcărată adunare festivă au A 
marcat evenimentul.

într-o însuflețită atmosferă, 
participanții la festivitățile a- © 
mversative ale liceului din 
Caracal au adoptat o telegra- 
mă către C.C. al P.C.R., per-® 
sonal tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se _ 
spune: ®

„Profesorii, organizația de 
partid, organizația de tineret 
din liceu asigură conducerea w 
partidului, pe dumneavoastră 
personal că vor munci neobo
sit pentru traducerea in viață ® 
a marilor sarcini trasate de 
Directivele C.C. al P.C.R. cu 
privire la dezvoltarea învăță- ® 
mîntului. punînd în practică 
întreaga lor capacitate creatoa- _ 
re în scopul ridicării pe o ® 
treaptă superioară a învăță
mîntului românesc, a îmbogă- 
țirîi conținutului său științific V 
și ideologic. Nu vom precupeți 
nici un efort pentru educarea 
tineretului în spiritul glorioa- ® 
selor tradiții de luptă ale parti
dului nostru, devotat trup și 
suflet cauzei comunismului, ca- ® 
pabil să preia și să ducă mai 
departe nobila sarcină de ridi
care a României socialiste pe 
culmile cele mai înalte ale cui- ® 
turii și civilizației*.

Intre 19 și 21 octombrie 1968 a 
avut loc la București, consfătuirea 
președinților celor două părți în 
Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană.

Cu acest prilej au fost exami
nate posibilitățile de lifgire a co
laborării și cooperării economice 
și tehnice dintre cele două țări, 
îndeosebi în domeniul construc
țiilor de mașini, industriei electro
tehnice și electronice, siderurgiei 
industriei chimice ș.a.

Totodată, a fost examinat mo
dul de desfășurare a schimburile»

OLIMPIADA DE ȘAH
în ronda a 3-a a Olimpia

dei de șah pe echipe (mas
culin), România a terminat 
la egalitate : 2—2 cu echipa 
R. F. a Germaniei.

Clasamentul grupei : 
Brazilia 8 puncte (1); 
R. F. a Germaniei 8 ; 3.
▼e(ia 7,5 ; 4. România 7 (1); 
5. Porto Rico 6 (1) ; 4. Norve
gia 5 (2) ; 7. Hong Kong 2
(1) ; 8. Liban 1,5.

1.
2.

El-

de mărfuri între cele două țări, 
stabilindu-se recomandări privi
toare la încheierea Protocolului 
comercial pe anul 1969.

Intilnirea a decurs într-o atmos
feră de prietenie deplină și înțe
legere reciproca.

★
Luni seara a părăsit Capi

tala, îndreptîndu-se spre pa
trie, dr. Kurt Fichtner, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, în
soțit de Heinrich Meier, vier 
președinte al Comisiei de Sta 
a Planificării, și Friederich 
Leucht, adjunct al ministrului
economiei externe, care au 
participat la tntîlnirea preșe
dinților celor două părți în 
Comisia mixtă guvernamentală 
de colaborare economică între 
Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Ger
mană.

Luni a sosit în Capitală 
Damdîn Gombojav, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Mongole, pen
tru a purta discuții In legătură 
cu unele probleme de colabo
rare economică și tehnică din
tre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară 
Mongolă.

LOTUL 
NAȚIONAL 

DE
FOTBAL 

A PLECAT 
SPRE LI
SABONA

VOGL. Prima es- 
Metz-Franța, unde 

23 octombrie în 
începînd de la 

(ora Bucureștiului)

Ieri, la prînz, a plecat 
spre Lisabona, via Metz- 
Franța lotul național de fot
bal. Au făcut deplasarea ju. 
cătorii : COMAN (Dinamo 
București), GORNEA (U.T.A.) 
SĂTMAREANU, D. NICO- 
LAE (Steaua), DINU, GHER- 
GHELI (Dinamo), MOCANU 
(Petrolul), DELEANU (Poli
tehnica Iași), POJONI, PE- 
TESCU (U.T.A.), STRIM- 
BEANU („U**  (Craiova), 
PlRCĂLAB, LUCESCU (Di
namo), DOBRIN (F.C. Argeș,) 
DEMBROVSCHI (Dinamo 
Bacău), GROZEA i'Petrolul). 
OBLEMENCO („U“ Craio. 
va) și ȚARĂLUNGĂ (Pro
gresul).

Lotul este însoțit de antre
norii ANGELO NICULESCU 
și EM 
cală ia 
miercuri, 
nocturnă, 
orele 21 w____ t
în compania echipei locale 
F.C. Metz va susține o par
tidă de verificare după care 
antrenorii se vor fixa asupra 
echipei care va evolua în 
Portugalia. Joi dimineața va 
fi plecarea de la Paris spre 
Lisabona, iar duminică, 27 
octombrie, începînd de la 
orele 16,30 (ora Bucureștiu
lui) pe stadionul municipal 
va avea ioc înfilnirea oficială 
din cadrai preliminariilor 
campionatului mondial de 
fotbal între reprezentativele 
României și Portugaliei.

Ziarul nostru va publica 
cronici de la aceste meciuri 
ca și alte amănunte pe care 
le va transmite trimisul nos
tru special.

ZILELE CULTURII 
SOVIETICE

în cursul dimineții de luni, 
ambasadorul U.R.S.S. la Bucu
rești, A. V. Basov, a organizat 
o întîlnire prietenească între 
reprezentanții artei sovietice, 
care ne vizitează țara cu pri
lejul Zilelor culturii sovietice, 
și artiști români.

Au luat parte Mihail Ro- 
<:anu, președintele Consiliului 

•neral A.R.L.U.S., Ion Mo- 
raru, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Costache Antoniu,

I

I I I
președintele Asociației oame
nilor de artă din institutele 
teatrale și muzicale. actori, 
regizori, balerini.

In cadrai manifestărilor prile- 
jnite de aniversarea a 60 de ani 
de la nașterea ziaristului și scrii
torului comunist Alexandra Sahia, 
Uniunea Ziariștilor din Republi
ca Socialistă România a organizat 
duminică o vizită în comuna na
tală a acestuia — Mmâstirea, ju
dețul Ilfov.

Luni la amiază a sosit in Ca
pitală colectivul Societății Fi
larmonice din Budapesta.

(Agerpres)

CIUDAD DE MEXICO, PR.IN „A.T.S.-3"

ZILE DE AUR
PENTRU ATLETISM

întrecerile de atletism ale O- 
limpiadei de la Ciudad de Me
xico, cele mai fabuloase și mai 
rodnice în performanțe din istoria 
sportului s-au încheiat. Timp de 
opt zile am fost martorii unor 
dispute pasionante, a căror valoa
re și puritate atletică epuizează 
orice superlative.

Scepticismul unor specialiști 
care, invocînd altitudinea capita
lei mexicane prevedeau un fias
co, pare acum ridicol. Aici, pe sta
dionul olimpic, la 2240 m deasu
pra nivelului mării, unde aerul 
este mai sărac în oxigen și ini
mile bat mai repede, s-au stabilit 
15 recorduri mondiale, 27 olim
pice și alte numeroase recorduri 
naționale. A fost învinsă de mai 
multe ori granița celor 10 secun
de la 100 m plat bărbați, s-a a- 
lergat 200 m plat sub 20 secun
de, s-a sărit 8,90 m la săritura în 
lungime bărbați și 6,82 m la sări
tura în lungime femei, cinci atleți 
au corectat recordul lumii în fi
nala probei de triplusalt, iar în 
probele de ștafete au fost pulve
rizate toate recordurile.

In această „fiesta" urmărită cu 
emoție de milioane de amatori de 
sport din lumea întreagă, un rol 
de prim plan au deținut și atle
tele din România, cîștigătoare a 
patru medalii : două de aur prin 
Viorica Viscopoleanul la săritură 
în lungime și Lia Man oii u la a- 
runcarea discului și două de ar
gint prin Mihaela Peneș la arun
carea suliței și Ileana Silai la 
800 m plat. Cu aceste succese, 
cele mai importante de pînă a- 
cum, atletismul feminin românesc 
intră în concertul mondial și olim
pic clasîndu-se după S.U.A. Ia 
numărul medaliilor de aur și ar
gint.

Ne aflăm la cumpăna olimpia
dei mexicane, la jumătatea aces
tor extraordinare întreceri încăr
cate de pasiune sportivă, de sur
prize și momente dramatice. Ce 
ne rezervă a doua săptămînă a O- 
limpiadei ? Desigur noi emoții și 
să sperăm alte satisfacții din par
tea sportivilor noștri care vor in
tra în focul bătăliei olimpice. A- 
vem pînă acum trei medalii de 
aur și două de argint. Să sperăm 
că trăgătorii, boxerii, luptătorii de 
greco-romane, caiaciștii și canoiș- 
tii vor spori recolta olimpică.

Cei peste 75 000 de spectatori 
prezenți în tribunele stadionului 
olimpic pentru a urmări întrece
rile ultimei zile a concursului de 
atletism au fost din nou marto
rii unor performanțe senzațio
nale.

Prima dintre acestea, este noul 
record mondial și olimpic stabilit 
de reprezentanta R. D. Germane, 
Margitta Gummel, cîștigătoare» 
probei de aruncarea greutății, 
care a aruncat bila de metal la 
19,61 m întrecînd cu 74 de cen 
timetri propriul ei record mon
dial.

Kenyanul Kipchoge Keyno, li
nul din marii învinși ai cursei 
de 10 000 m, s-a revanșat de data 
aceasta cîștigînd medalia olim
pică de aur în finala cursei de 
1 500 m. El și-a întrecut catego
ric toți adversarii, printre care 
americanul Jim Rvun, deținătorul 
recordului mondial. De re
marcat că aceasta a fost 
cea de-a șasea cursă la startul că
reia a fost prezent Keyno ia ac
tuala Olimpiadă. „Aceasta a fost 
cea mai bună cursă pe care 
am alergat-o în decursul carierei 
mele- — a spus Keyno după fes
tivitatea de premiere.

Un alt atlet american dotat cu 
un stil inimitabil, Richard Fossbu- 
ly, (21 ani, 1,93 m, 93 kg), a cuce
rit medalia die aur în proba de să
ritură în înălțime. Fossbury a 
reușit din a trei a încercare, sâ 
treacă peste ștacheta înălțata la 
2-24 m înălțime, la care ultimul 
său rival, Edwajd Caruthers, a 
eșuat El trece peste ștachetă cu

ÎNTRECERILE ATLETICE S-AU ÎNCHEIAT CU 15 RECORDURI

MONDIALE, 21 OLIMPICE SI NUMEROASE RECORDURI NAȚIONALE

un plonjon dorsal, spre deosebire 
de ceilalți săritori.

Confirmînd pronosticurile, cele 
trei finale ale probelor de ștafetă 
au revenit sprinterilor americani, 
care de fiecare dată au amelio
rat atît recordurile mondiale cîl 
și pe cele olimpice.

în aclamațiile spectatorilor, 
maratonistul etiopian Mamo Wol 
de a intrat primill pe stadionul 
olimpic, încheind acest concurs 
atletic de neuitat. Un număr de 
72 de concurenți au luat startul 
la ora 15 pentru a acoperi cei 
42,195 km — cea mai lungă cursă

4^MUTISM

GREUTATE FEMEI
J. MARGITTA GUMMEL (R. D. Germană) — campioana 

olimpică (record mondial ,i olimpic) — 19,61 m. 2. MARITA 
LANGE (R. D. Germană) — 18,78 m. 3. NADEJDA CIJOVA 
(U.R.S.S.) — 18,19 m.

ÎNĂLȚIME barbați

1. RICHARD FOSSBURY (S.U.A.) — campion olimpic (re
cord olimpic) — 2,24 m. 2. EDWARD CARUTHERS (S.U.A.) — 
2,22 m. 3. VALENTIN CAVRICOV (U.R.S.S.) — 2,20 m.

ȘTAFETA 4 x 100 m. BARBAȚI
1. S.U.A. — campioana olimpica (record mondial și olim

pic) — 38,2 sec. 2. CUBA — 38,3 sec. 3. FRANȚA — 38,4 sec.

ȘTAFETA 4 x 100 m FEMEI
1. S.U.A. — campioană olimpică (record mondial si olim

pic) — 42,8 sec. 2. CUBA — 43,3 sec. 3. U.R.S.S. — 43,4 sec.

ȘTAFETA 4 x 400 m BARBAȚI
1. S.U.A. — campioană olimpică (record mondial si olim

pic) — 2.56,1. min. 2. KENYA — 2.59,6 min. 3. R. F. a Ger
maniei — 3.00.5 minute.

MARATON
1. MAMO WOLDE (Etiopia) — campion olimpic — 

2B20.26.4 ; 2. KENJI KIMIHARA (Japonia) - 2H23.31 ; 3. MI
CHAEL RYAN (Noua Zeelandă) — 2h23.45.

ULTIMELE REZULTATE
C. Cuțov și I. Covaci—calificați 

in sferturile de finală

Boxerii români își croiesc 
încet dar sigur, deocamdată, 
drumul spre partea finală a 
competiției, acolo unde se dă 
bătălia pentru medaliile de aur, 
argint și bronz.

După victoria obținută de 
Calistrat Cuțov la tunisianul 
Lahdhili, un alt reprezentant al 
țării noastre s-a calificat pentru 
sferturile de finală ale competi
ției. Este vorba de Ion Covaci 
fcateg. mijlocie mică,) care a ob
ținut o frumoasă și mult aplau
dată victorie la puncte în dauna 
boxerului italian Aldo Bentini 
Pugilistul român a avut o supe
rioritate evidentă punîndu-și 
adversarul în mai multe rînduri 
în dificultate. Loviturile sale 

â Jocurilor Olimpice. După pri
mii kilometri, căldura sufocantă 
a-provocat primele abandonări 
La km 20 în fruntea plutonului 
se afla belgianul Gaston Roelan- 
te, urmat îndeaproape de Harry 
Prowell fGuyana) și Mamo Wol
de. Pînă la jumătatea cursei, e- 
tiopianul Bikila Abebe, medalia 
tul cu aur la J.O. de la Roma și 
Tokio, a pierdut minute prețioase, 
fiind nevoit să abandoneze. înce
pînd de la km 30 (unde Wolde 
a trecut lh 39’ 20” ), trei atleți 
au dominat cursa : Wolde, keny- 

putemice la corp și la figură 
i-au adus o decizie unanimă.

Ștefan Haukler in turul următor

la spadă

în primul tur eliminatoriu 
din cadrul probei individuale 
de spadă, sportivul român Ște
fan Haukler s-a clasat pe locul 
patru în grupa D, obținînd cali
ficarea pentru turul următor.
Franța și Danemarca - medalii

de aur la ciclism

In cursul dimineții de luni pe 
velodromul olimpic au fost de- 

anul Naftali Temu și japonezul 
Kenyi Kimihara. Aproximativ 12 
alergători alcătuiau plutonul din 
față, în timp ce restul concuren- 
ților, învinși de căldură, de alti
tudine și de ritmul cursei, se în
șirau de-al lungul traseului. Si
tuația rămîne neschimbată pînă 
la sosire, Wolde terminînd învin
gător în clasica probă de mara
ton cu un avans de 5”4/10 față 
de al doilea clasat. Din cei 72 de 
concurenți care au luat startul, 
59 au terminat cursa.

ATLETUL
COSMIC

înaintea începerii Olimpia
dei din Mexic, celebrul pictoi 
mexican Salvador Dali a dă
ruit orașului olimpic o crea
ție intitulată simbolic „Atle
tul cosmic".

îndată după deschiderea 
Jocurilor, atleții pămînteni au 
scris în centimetri și secunde 
o splendidă replică la fresca 
lui Salvador Dali. îmbogățiți 
prin experiența cosmică a 
contemporanilor lor, atleții ce
lei de-a XlX-a Olimpiade 
moderne au ridicat la Ciudad 
de Mexico limita efortului fi
zic omenesc pe culmi incredi
bile încă. Octombrie 1968 des
chide o nouă pagină, poate o 
nouă eră în istoria atletismu
lui ; aici, în Mexic, se nasc 
eroii săi, aici se scriu legen
dele lor.

Cine anume dintre virtuoșii 
mișcării, cuceritori ai podiu
mului dimpic și purtători ai 
ramurilor de măslin e mai 
vrednic de titlul frescei lui 
Salvador Dali ? Tînărul ame
rican Bob Beamon, care a rea
lizat un zbor neîntrerupte de 
aproape 9 metri, englezul Da
vid H emery, campionul aler
gării pe 400 de metri garduri, 
românca Viorica Viscopoleanu, 
care a adus recordul mondial 
feminin în vecinătatea grani
ței, astăzi fragilă, a celor 7 me
tri, sprinterul american Jim 
Hines, al cărui record olimpic 
se scrie cu numai două cifre, 
sovieticul Victor Saneev, bra
zilianul Nelson Prudeneio sau 
italianul Giuseppe Gentile, 
care au acoperit în trei pași 
mai mult de 17 metri ? Me
ritul sportiv al tuturora este 
egal. Ei au adus dovada că. 
unind în teorie mișcarea cu 
materia, civilizația modernă 
nu se desparte nici ea însăși 
de mișcare.

s. stAnescu

cernate două noi titluri olim
pice. în proba de tandem, me
dalia de aur a fost cîstigată de 
cuplul francez Morelon-Tren- 
tin, care a cîștigat cele două 
manșe ale finalei disputate în 
compania perechii olandeze 
J ansen-Loevesjin.

★
Finala probei de urmărire pe 

echipe (4 000 m) a avut un dez- 
nodămînt neașteptat. După ce 
echipa R.F. a Germaniei ter
minase învingătoare în disputa 
cu formația Danemarcei, la ter
minarea cursei juriul de arbi
tri a hotărît descalificarea 
echipei vest-germane. în urma 
acestei hotărîri medalia de aur 
a revenit echipei Danemarcei.

Toctombrse-Sneiembne

LUI BIMBO ÎI SURÎDEA
A y

FINA DEUNĂZI NOROCUL
(Urmare din pag. I) 

lief ce se fălește de pe o tîmplă 
a casei, data inaugurală a ctito
riei : 1966. O potcoavă care a- 
duce noroc... Uitasem un amă
nunt : suprafața desfășurată a 
fasc', 220 mp. Da, douăsute 
douăzeci de metri pătrați, exact 
cît cinci apartamente cu două 
camere la bloc, în care locuiesc 
tot atîtea familii cu cel puțin trei 
persoane. Dar poate că Bimbo e 
un artist, un filozof, poate că 
ideile sale cer o largă respirație, 
o solitudine activă, absolut ne
cesară creației P Oare grădina 
curții sale, ce se lățește pe cî- 
teva sule de metri pătrați și cei 
doi dulăi de stînă ce-i asigură 
liniștea stăpînului cu prețul oa
selor mușcate a trecătorilor ce 
cutează să-i calce trotuarul, nu 
sînt argumente că dincolo (sst... 
liniște 9 se lucrează, se creează ? 
Da. așa stau lucrurile.

Bimbo e măcelar în Pitești, 
consoarta gestionară la un maga
zin de produse industriale, dar 
deseori, cine are îndrăzneală să 
treacă prin dreptul acestei case 
poate vedea. în una din cele 
nouă încăperi, mereu alta, o lu
mină aprinsă. Bimbo lucrează.

Desen de DORIN DIMITRIU

Lucrează' cu cifrele și creează 
zeci de mii de lei. O neo-alchi-

cameră luată

mie ? Aparent 
da: Bimbo a 
descoperit urmă
toarele numere 
(nu cele ale po
etului simbolist) 
care pot ferici: 
9, 12, 20, 21, 22, 
27, 28, 35, 37, 38, 
39, 40 și (neapă
rat) 46. Destul 
de multe (deși, 
ce-i mult stri
că 1). Ziua împar
te cinstit carnea : 
calitatea-ntîi, ca- 
litatea-ntîi, atîta 
os la gramaj, a- 
tîta, nu tu un ban 
mai mult, înca
sat, noaptea gîn- 
dește profund și 
descoperă o ci
fră, alcătuiește 
statistici și com
pară statistici. U- 
nii (neavizații) 
spun că cearcă
nele lui Bimbo
sînt din nopțile 
pierdute într-o 
cu chirie —

fără știrea consoartei — la o a-

dresă specială, dar nu, nu e a- 
devărat: cearcănele vineții pot 
fi și zgura arderilor din nopțile 
tirzii. Iată ce scrie Bimbo, al
bastru pe alb: „Mai arăt că noi 
ducem, în general (remarcați re
lativizarea filozof ală I) o viață 
modestă, nu am fost la restau
rante (mai vin și ele, ca muntele 
la Mahomed), nu am făcut pe
treceri, nu obișnuim băuturi al
coolice, nu am fost la stațiuni de 
odihnă în perioada concediilor, 
am fost destul de ieconomici 
(sici) pentru a nu risipi bani" 
Oameni sîntem și trebuie să-l 
credem pe cuvînt. A nu risipi 
bani... magnifică descoperire. Sin
gurul exces pe care și-l permite 
Bimbo e jocul la Pronoexpres. 
Joacă și cîștigă. Joacă la sigur: 
ai cîștigat dumneata la Prono
expres, Bimbo te așteaptă în pra
gul agenției și... Asta e meteahna 
lui: îi place să-i apară fotografia 
în vitrina agenției, numărtnd 
sute de sute. Costă, dar face. E, 
credea el, o investiție renta
bilă, un fel de dovezi albe pen
tru zile negre. (Uneori se mai în-

fîmplă sâ fie și crezut, cum cred 
procurorul 1. Rădulescu ri dele
gatul administrației financiare 
care fac „opinie separată" tn 
procesul verbal al comisiei de 
control al averilor însușite ilicit. 
Nu prin analogie se spune: ce 
știe tot satul, nu știe bărbatul!). 
Totuși, veți întreba, de unde în
treține luxul de a fi fotografiat 
numărînd sute de sute ? „în a- 
ceastă perioadă am crescut porci 
(în care din cele patru dormi
toare încărcate cu mobile și co
voare persienești ?), pe care i-am 
valorificat sau întrebuințat în fa
milie". Oricum, afacerea cu car
nea explică desigur bunăstarea 
familiei lui Bimbo, gradul său 
nemaiîntîlnit de confort pentru o 
familie în care cele două salarii 
nu trec prea mult peste două mii 
yi care reușește să agonisească 
bunuri (pe care nu le poate jus
tifica) numai în ultimii șase am 
de aproximativ 150 000 lei, adi
că, bugetul cinstit al familiei pe 
șaptezeci de luni, adică pe cinci 
ani fără apă, fără pîine, nu tu 
haină, nu tu odihnă, nu tu re
staurant etc. Și, cum rămîne cut 
cifrele pomenite aici de față ? 
S-au cam dovedit, citind hotărî- 
rea judecătorească, fatidice: 
„Toate aceste cîștiguri la loto- 
pronosport nu pot fi luate în 
considerație, deoarece se consi
deră că buletinele cîștigătoare 
fiind la purtător, au fost,cumpă- 
rate de aceștia (Bimbo și con
soarta, n.n.) de la alte persoane. 
La această concluzie se ajunge 
ca urmare a condițiilor existente

in declarațiile celor doi nți și m 
raport cu adresa v 24147 din 
22 iulie 1968 a Administrației de 
Stat Loto-Pronosport București 
(și mai departe...). Broșteanu Ion 
in declarația sa a indicai nume
rele pe care le-a jucat și a pre
cizat câ seria respectivă a folo
sit-o constant din anul 1962 pînă 
în anul 1965, cînd i-a adus pre
miul cel mare de 68 000 lei, că 
în total l-au costat, buletinele 
cumpărate pe această perioadă de 
trei ani, aproximativ 1000 lei. 
Broșteanu Valeria, din contră, în 
declarația sa arată că nu s-a fo
losit nici o serie de numere, s-a 
jucat sporadic cu sume de cîți- 
va lei, iar totalul sumelor cheltu
ite pe bilete nu depășește 100 lei. 
Cei doi soți au mai susținut că 
biletul care le-a adus în anul 
1965 cîștigul de 68 000 lei a fost 
nominalizat încă la cumpărarea 
lui, deși din adresa nr. 24147! 1968 
a Administrației de Stat Loto- 
Pronosport București, rezultă că 
buletinele Pronoexpres în anul 
1965 erau la purtător și se no
minalizau cu ocazia depunerii lor 
de către posesor. Și cîte și mai 
cîte apasă acum pe umerii vîn- 
joși ai lui Bimbo. Cine trece azi 
pe strada lui Bimbo (dacă nu-l 
mănîncă dulăii hrăniți cu sită de 
vită și vrăbioare) poate vedea o 
lumină zi și noapte aprinsă. 
Bimbo nu se roagă, ci gîndește 
că poate la recurs se va verifica 
că ce știe tot orașul nu știe nă- 
nașul. Nevolnică iluziei
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Vizita delegației 

parlamentare române 

în Tunisia
Primire la președintele Bourguiba

la Moscova 
a tovarășului->

Alexandru
Birlădeanu

Ministrul de Externe al
României in Venezuela

Trimisul 
Ionescu, 

afacerilor
Cornelia

TUNIS 21 (Agerpres). — Pre
ședintele Tunisiei, Habib Bourgui
ba, a primit astăzi delegația Ma 
rii Adunări Naționale a Republi
cii Socialiste România condusă dc 
Ștefan Voitec, președintele 
M.A.N., care face o vizită oficia
lă în Tunisia. La întrevedere a 
participat președintele Adunări: 
Naționale a Tunisiei, Sadok Mo- 
kaddem.

Președintele Bourguiba a ofe
rit un dejun în onoarea delegației 
române.

Delegația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România, condusă de președin
tele M.A.N., Ștefan Voitec, care 
se află în Tunisia în cadrul li
nei vizite oficiale, s-a înapoiat 
duminică seara la Tunis, după 
o călătorie făcută în sudul țării.

Vineri după-amiaza, parlamen
tarii români au sosit în orașul 
Sousse, situat pe malul Medite- 
ranei, unde Amor Seșia, guver
natorul regiunii Sousse-Nabeul. a 
oferit un dineu în timpul că
ruia Abdel Madjid Razgalla’. 
membru al Biroului Politic a'. 
C.C. al Partidului Socialist Des- 
turian, președintele Comisiei po
litice a Adunării Naționale Tu
nisiene, și Ștefan Voitec au toas
tat pentru prietenia și dezvol-

tarea colaborării multilaterale ro- 
mâno-tunisiene.

Sîmbătă, delegația română a 
vizitat Palatul prezidențial de la 
Skanes, construcție de o nuă 
frumusețe care îmbină armonia 
elemente arhitectonice modeme 
cu stilul clasic arab.

După o scurtă oprire la mos
cheea din Monastir, una din 
impunătoarele edificii ale isla
mismului contemporan, a fost 
vizitată uzina de textile de la 
Ksar HeîbaL Numele acestei 
localități are un puternic ecou 
in întreaga țară, deoarece aid 
in anul 1934 au fost puse bazele 
Partidului Socialist Desturian p 
a fost dat semnalul marii lupte 
de eliberare națională a Tuni
siei. întreprinderea vizitată este 
dotată cu utilaj modem <i are 
o producție anuală de 26 mili
oane metri țesături de bumbac, 
satisfâcînd întregul consum in
tern.

Duminică. delegația M.A-N. a 
vizitat orașul Kairouan, impor
tant centru economic, reședința 
regiunii cu aed ași nume. Gu
vernatorul a oferit un dejun în 
cnoarea oaspeților român-.

în caisul călătoriei prin țară, 
delegația română a fost înso
țită de Beșir Bemdjima, mem
bru al Biroului Adunării Na
ționale Tunisiene, președinte al 
Comisiei economice, precum si 
de ambasadorul României la 
Tunis» Nieolae Șipoș.

MOSCOVA 21. — Cores
pondentul Agerpres, N. Cris- 
toloveanu transmite: La inci
tația Comitetului de Stat, 
pentru Știință fi Tehnică al 

la 21 octombrie a 
sosit la Moscova delegația 
Consiliului Național al Cer
cetării Științifice, condusă de 
tocorățul Alexandru Birlădea
nu. cicepresedinte al Consi
liului de Miniștri, președinte
le Consiliului Național al Cer
cetării Științifice din Republi
ca Socialistă România, pentru 
a participa la o consfătuire 
științifică. Din delegație fac 
parte acad. Remus Răduleț și 
Nicblae Teodorescu, membri 
ai Biroului Execuție al 
C^.CS.

La sosire în gara Kiev de
legația a fost înt-.mpinată de 
tocarășul V. A. KiriUin, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al UJLSS^ președin
tele Comitetului de Stat pen
tru Știință și Tehnică, și de 
alte persoane oficiale.

GKRACAS 21. — 
special Agerpres, I. 
transmite: Ministrul
externe al României. 
Mănescu, care a efectuat o vi
zită oficială în Columbia, a pă
răsit luni Bogota. La plecare 
pe aeroport au fost de față mi
nistrul afacerilor externe al Co
lumbiei, Alfonso Lopez Nîichel- 
sen, min-Xtr-.il apărării naționale.

Gerardo Ayebre Chaux, și alte 
persoane oficiale.

In aceeași zi, Corndiu Mâ- 
nescu a sosit Ia Caracas la in
vitația guvernului venezuelean. 
El a fost întâmpinat de Rei- 
naldo Leandro Mora, ministrul 
de interne, însărcinat și cu re
lațiile externe, precum și de 
funcționari superiori ai Ministe
rului de Externe.

SESIUNEA
NEW YORK 21. — Trimisul 

special Agerpres, N. Ionescu, 
transmite : Luni dimineața au 
fost reluate în Adunarea Gene
rală a O.N.U. dezbaterile de po
litică generala. Ministrul de stat 
pentru afacerile externe al Indiei, 
Shri Bhagat, a subliniat necesi
tatea aplicării constante în prac
tica principiilor coexistenței paș
nice, exprimîndu-și părerea că 
înrăutățirea climatului de pace și 
progres în lume se datorește „ne
socotirii deliberate a principiului 
inadmisibilității folosirii forței în 
relațiile dintre state".

Regres al P.N.D. în alegerile

municipale vest-germane

0. N.U
Pledînd în intervenția sa pen

tru consolidarea și sporirea efi
cienței Organizației Națiunilor 
Unite, reprezentantul Indiei a de
clarat : „Sînt necesare eforturi 
mai hotărîte pentru a stimula des
fășurarea relațiilor dintre state 
pe baza respectului reciproc și a 
suveranității. Sînt, de asemenea, 
necesare înțelegerea și coopera
rea reciprocă în căutarea solu
țiilor pașnice pentru disputele și 
conflictele internaționale".

Au mai luat cuvîntul în aceeași 
ședință reprezentanții statelor Ca
merun și Mali.

în cadrul manifestărilor 
consacrate aniversării revolu
ției germane din 1918, la 
Berlin a avut loc un miting 
al tineretului Ia care au 
participat 150 000 tineri din 
capitala R. D. Germane ri 
numeroși invitați străini. Din 
țara noastră a participat o 
delegație a C.C. al U.T.C., 
condusă de tovarășa Floarea 
Ispas, secretar al C.C. al 
U.T.C. La miting a luat cu- 
vîntul Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, care 
a adresat o chemare tinere
tului de a participa cu toa
te forțele sale la desavîrși- 
rea construcției socialiste în 
R. D. Germană.

în fața cartierului genera! 
al Agenției japoneze pentru 
apărare, anunță agenția 
ASSOCIATED PRESS, a a- 
vut Ioc luni o puternică de
monstrație studențească des
fășurată sub lozincile „înce
tării agresiunii Statelor Uni
te în Vietnam". Intre cei 
peste 1200 de demonstranți 
și detașamentele de poliție cu 
un efectiv de 1000 de per
soane, a avut loc o ciocnire 
violenta care a durat aproa
pe o oră. S-au înregistrat nu
meroși răniți- Au fost opera
te peste 200 de arestări.

România la Tirgul 
de la Cairo

Hcsssn Abbas 7airi, t-ârâs- 
trul e^pteen el eetK^mei n 
comerțului exterior, a mou- 
guret dunvmci prima ediție 
a tirgului industrial de la Ca
iro, la care participă 21 do 
țâri din Europa, Asia și A- 
fries. Republica Socudutâ 
România este prezentă cu <r» 
cheia comercial de vdemeța 
cl Camerei de Comerț.

Mirsstrtd economiei ai 
JLA.C. Abb*s  Zefa, hwof*  de 
yfehnmd Hanza, directond 
tirgubd, precum p de ake 
înalte oficialități egiptene au 
vizitat pe rind paedzousd fie
cărei țâri pertzeiperie. La ps- 
, * -i_«- ■ 7 - s- T.r'.l’râ ' - rcutomu roman, cnczc^sati^e 
R-A.U. au fast primite de Du
mitru Masară, miruxtrui con- 
rîrucfidor. Titss Sma. amba
sadorul României la Cairo, p 
Stefan Vatili, țehd egexțai 
economice române la Cairo.

„Apollo-7"

iți încheie azi 
misiunea

Rezultatele alegerilor municipale care au avut Ioc ieri în 
trei landuri din Germania occidentală denotă o relativă 
stabilitate a pozițiilor principalelor partide politice și un 
regres remarcabil al Partidului național democratic de ten
dință neonazistă.

In landul Hessa. unde sînt 
deja cunoscute rezultatele com
plete ale alegerilor, Partidul 
«ocial-democrat a obținut 49,9 
la sută din voturi, Uniunea creș- 
tân-democrată a totalizat 29,7 
la suta din voturi, Partidul li be. 
ral — 10,4 la sută, Partidul nați
onal democrate a pierdut mai 
bine de o treime din voturile pe 
care >-a obținut la alegerile 
pentru Dieta landuhc dbi 1966.

Rezultatele din landul Baden-

Wurttemberg sînt cunoscute 
doar parțial din cauza sistemu
lui complicat de numărătoare a 
voturilor. Din analiza cifrelor 
parțiale, observatorii trag con
cluzia că și în acest caz pierde
rile extremei drepte sînt sub
stanțiale, probabil de amploarea 
celor din Hessa.

în Saar, tot potrivit unor re
zultate parțiale, performanța 
electorală a național-democrați
lor este slabă.

în Comitetul pentru proble
mele economice și financiare al 
Adunării Generale a O.N.U. au 
început dezbaterile pe marginea 
problemei privind „suveranitatea 
permanentă asupra resurselor na
turale".

Delegatul român, Petre Tănă- 
sie, a subliniat că în societatea 
contemporană, caracterizată prin 
ritmul deosebit de accelerat al 
exploatării resurselor economice, 
soluționarea problemei suverani
tății permanente asupra proprii
lor resurse și bogății naturale 
este de extremă urgență și im
portanță. „Mai mult ca oricînd 
în trecut, a subliniat vorbitorul, 
în condițiile actuale exercitarea 
acestui drept inalienabil este un 
atribut esențial al suveranității și 
independenței naționale a sta
telor".

Vorbitorul s-a referit în conti
nuare la acțiunile întreprinse de 
România în Organizația Națiu
nilor Unite și în diferitele orga
nisme ale acesteia în vederea re
cunoașterii internaționale a aces
tui drept

• DE LA BORDUL CABINE 
SPAȚIALE APOLLO-T-. cu » 
de ore înainte de reîntoarcerea 
pe Pămînt, cei trei r—■■■■■:{ 
americani, Walter Schirra. 
Donn Eisele fi Walter Czzzii- 
fham. anunța» că zberal x des
fășoară în condiții neraaaie. As
tăzi dimineață, cei trei sărbă
tori în spațiu urmează să efec
tueze ultimele operații ta ve
derea amerizării la sad-est de 
Insulele Bennude, pentru a fl 
recuperați de către porta vă—al 
Essex. UJLSS. — Meacev? gglri Constroctia unui nou Moe de Io cuințe pe Bulevardul Smolensk

! Știrile din Nigeria vorbesc despre continuarea luptelor în 
perimetrul foarte redus pe care mai continuă să-l controleze 
forțele biafreze. In spatele comunicatelor mai laconice decît 

■ în trecutul apropiat, se ascunde însă aceeași dramă teribilă 
I a unei întregi populații pradă foametei, pradă morții lente 
prin înfometare. Imaginea aceasta, document fotografic reve- 
lator a fost făcută recent într-una din taberele de refugiați 

biafrezi. Ea vorbește despre tragedia copiilor Biafrei

U. E. 0. și disputa

candidaturii britanice
Ieri au început la Roma lucră

rile de două zile ale Consiliului 
Ministerial al Uniunii Europei 
Occidentale, organism care gru
pează cele șase țări membre ale 
Pieței comune și Marea Britanie. 
Problema principală de pe agen
da Consiliului, la lucrările că
ruia participă miniștri de exter
ne ai țărilor membre, cu excep
ția celor ai R.F.G. și Franței, re
prezentate de adjuncții lor, este 
discutarea planului pentru o 
cooperare mai strînsă intre Ma-

reu Britanie și „cei șase**.  Acest 
plan, elaborat de ministrul de ex
terne al Belgiei, Pierre Harmel, 
preconizează o mai strînsă cola
borare între cele două părți, mai 
ales în domeniile care nu sînt cu
prinse în Tratatul de la Roma. 
Agenția U.P.I. este de părere că 
acest plan, care are în vedere 
domeniile tehnologic, militar, mo
netar și al politicii externe, în
cearcă eludarea veto-ului francez 
față de intrarea Angliei în Piața 
comună.

Problema nr. 1

a insulei de guano
La opt luni după dobîndirea independenței politice, micro- 

statul Nauru (22 000 km p, 2 800 locuitori) a făcut un pas decisiv 
in asigurarea independenței economice. Folosind „bunele oficii" 
ale O.N.U., autoritățile micului atol din Pacific au negociat un 
acord prin care tînăra republică Nauru preia din mina con
sorțiului Bemp (o societate cu participare engleză, australiană 
și neozeelandeză) exploatarea fosfatului — principala bogăție 
a țării.

In anul 1900 se făcea descoperirea că întreaga insulă este 
așezată pe un uriaș zăcămînt de guano w— produs de dezagre
gare din excremente și cadavre de pasări acvatice și animale 
marine, mult apreciat ca îngrășămînt fosfatic. Mai întâi ger
manii, apoi australienii, englezii și neozeelandezii au exploatat 
intens această veritabilă comoară.

La un moment dat, prin anii 1950—1960, populația insulară se 
gîndea la o nouă patrie. Fosfații naturali, unica sursă de venit, 
urmează să se epuizeze peste maximum patru decenii. Emi
grarea părea unora singura ieșire din ruina economică în per
spectivă. Unul dintre planurile vînturate a fost achiziționarea 
unei insule nepopulate din arhipelagul Fidji. Acum, însă,^ după 
ce au obținut independența de stat, ei sînt hotărîți să rămînă 
pe insula lor. Preluînd (cu plata unor considerabile despăgu
biri) exploatarea fosfaților din mina concernului străin, autori
tățile din Nauru obțin astfel resurse mult mai mari decît cele 
oferite pînă acum de redevențele primite pentru fiecare tonă 
de fosfat extras. Fondurile de dezvoltare care vor sta Ia dis
poziția guvernului din Nauru vor fi de circa opt ori mai mari 
decît cele provenite pînă acum din redevențe. Craterele pe 
care Ie lasă în urmă extragerea anuală a 1,4 milioane de tone 
fosfați vor fi rambleiate și pămîntul va deveni folosibil pentru 
agricultură. Este prevăzută construirea a cîteva întreprinderi 
textile, a mai multor hoteluri ultra moderne, precum și a unui 
mare aerodrom internațional, care să permită dezvoltarea tu
rismului.

Președintele micii republici, Hammer de Robert, spunea zia
riștilor Ia semnarea actului de preluare a exploatării fosfaților : 
„Vrem să fim o mică națiune independentă și liberă, vrem să 
ne conducem și să existăm ca un popor cu o identitate pro
prie. Iar pentru aceasta, problema nr. 1 este să fim stăpîni 
integrali ai bogățiilor teritoriului nostru".

Problema numărul 1 a- liliputanului Nauru este problema 
numărul 1 a tuturor statelor care și-au dobîndit independența.

E. R.

In timp ce staruri 
de cinema și alte 
personalități ale lu
mii moderne occi
dentale etalau și ad
mirau recent, în sala 
teatrului „Sistina" 
din Roma, diferite 
podoabe la obișnuita 
prezentare anuală a 
bijuteriilor de ar
gint, observatorilor 
piețelor de metale 
prețioase nu Ie scă
pau oscilațiile cursu
rilor „metalului alb“.

Ce se întâmplă cu 
acesta ?

Aflat multă vreme 
în umbra metalului 
galben, argintul a 
ieșit pe primul plan 
o dată cu perturba- 
țiile monetare occi
dentale. Așa s-au 
petrecut lucrurile la 
sfîrșitul lui 1964, 
cînd devalorizarea 
lirei, în Anglia, a 
determinat o adevă
rată goană după ar
gint, tot astfel s-a 
întâmplat în vara a- 
nuluî trecut, iar de 
mai bine de jumă
tate de an, de cînd 
s-a declarat „febra 
aurului", argintul a 
devenit pur și sim
plu un satelit al a- 
cestuia. îndeosebi, în 
Statele Unite, unde 
tezaurizarea aurului 
fiind interzisă, este 
înlocuită cu cea a 
argintului. Aci, însă, 
intervine un alt ele
ment. Reuniunea A-

sociațlei utilizatori
lor argintului, care 
a avut loc în urmă 
cu puțină vreme la 
New York, a atras 
atenția asupra fap
tului că, în cazul 
continuării creșterii 
tezaurizării de ar- 
gint-metal de către 
marile societăți și 
particulari, ca pro
tecție monetară, se 
poate ajunge la o si-

i tocurile uinxlr.? 
in tâmp au feet ra
pid (pulnf*  De

stocurilor provoacă 
griji și astăzi. O co
mis ie oficială aeeeri- 
?ană se strlMește 
să găsească moda li - 
ițile de sporire a 
tșa-zis ului .foad 
strategic*  al STA. 
prevăxut de lege la 
IM milioane uocu

4 la sută peuzru vii
turii șaje iz. — *aU 
de C la sstâ cxî era

prevede •

GOANA DUPĂ
ARGINT

previzui. Cit priveș
te srruațr» dza alte 
țâri — Bad ea n 
«te prea szrilac- 
taare. Din Ladxa par
vin caxmâtâ recuse 
pe piața argmtalm. 
deaareee. după cit se 
pare, asetalal alb ră
sune -refugiul prin
cipal iwparnn de
precierii rnpieî*.  De 

dese perspective de 
sporire a producției 
— si deci de apruvi- 
ri—ire a pieței ar
gintului — in țări ea 
Ckik. Canada. Me

tuație critică pentru 
industrie. Și aceas
ta pentru că, în pre
zent, în timp ce 
„consumul" de aur 
nu reprezintă decit 
jumătate din totalul 
producției, la argint 
consumul atinge du
blul producției. S-a 
ajuns, potrivit apre
cierilor unor comen
tatori, Ia o situație 
asemănătoare „crizei 
cauciucului**  din 1925, 
cînd, în urma dez
voltării rapide a in
dustriei de automo
bile, consumul a de
pășit brusc produc
ția cu 20 la sută și

(o uncie — 28-2M gr). 
Aceasta pentru câ 
după cum se subli
niază, actuala dez
voltare a industriei 
— îndeosebi a celei 
electronice și spația
lă — necesită o can
titate mult mai ma
sivă de argint decit 
în timpul războiului, 
de pildă, cînd s-au 
consumat 900 milioa
ne uncii. Este nece
sară, așadar, pentru 
soluționarea penuriei 
de argint, o creștere 
a producției. Dar, 
deocamdată, nu se 
prevede o sporire 
simțitoare a produc-

xic. Peru. Deocam
dată, pentru a men
ține in mod artifi
cial prețuri relativ 
scăzute pe piața ar
gintului. trezoreria 
am e ricană 1 anseaxă 
săptăminal. în ciuda 
scăderii îngrijoră
toare a rezervelor, o 
cantitate de 14—13
milioane uncii. Dar, 
subliniază observa
torii, acest ritm nn 
poate dura decit a- 
proximativ șase 
luni...

I. C.
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• CU pnlejul sk: {orțrior «-

ale Rețxiixxxi SocxaHce 
Rodaia. atafat^l mT.Tta, fi aer: 
al Repnbbei Socalâee Rod- 
xa !a UațarX eoloessl Ea> 
_*3  Bîrîea. a dețns ccm=e de 

enske nd.-; «'izați pe 
zxâxfzînl UngySri în renta îm
potriva rescssacrini în rxabtă- 
țue Debeețm, Gwdr,
Nyregybaxa. Croind Tsaa- 
xecsse, Megșasz?. Tszalax. 
HzȘdzbâKzăcmeny. Au fost de 
fiU reprezeEtxnți ad armatei 
prprix:*  uzxire și af erzane- 
îcc noâe de partid și de stat.

• LUNI A AVUT LOC LA
VIENA desriiderea a
Simpcrim‘ri:n miemarima. 
-Tc-amna anriri. 1915*.  organi
za*.  de Insrimrri austriac pee^u 
stadii sm-es-. eurooeze în co
laborare cu însrimii de învă- 
lâmlm superior și Ministerri 
Educației. Temele care vor 3 
prezeniate în cadrul dezbaieri- 
lor se referă la ere nimeni: le 
petrecute in loamna auriri 
1918 in imperiul hahrixirgic, 
precum și la urmările lor. La 
discuții participă istorici din 
Ausuia, Anglia, Cehoslovacia. 
Canada, Elveția. R.F.G„ Franța, 
Iugoslavia. Italia, Poiouia, Ro
mânia, U.R.S.S.. Ungaria și 
Statele Unite. Din țara noastră 
participă o delegație condusă 
de prof. univ. Miron Constantâ- 
nescu.

• LA INVITAȚIA ministru
lui de externe al R. P. Ungare,

Ired a sosit la Budapesta, Ahti 
ministrul afaceri

lor externe al Fir.lar.dei.
La aeroport, carpetele a fost 

pr.mit de Janos Peter, tninis- 
trul afacerilor externe al Un
garie: și de alre pers-oana ofi-

încordare in relațiile 

greco—cipriote
• CORESPONDENȚII din 

N.ccsia al agenției FRANCE 
PRESSE, anunța câ fcrțele arma
te grecești staționate in insula Ci
pru. snt in stare de alaruri. Co
mandantul Gărzii Nap-onale din 
insulă, generalul grec Mcronis, a 
dat ordin ofițerilor și soldaplor 
din trupele grecești sâ refuze ori
ce control din partea poliției lo
cale.

Această stare de lucruri se 
datorește încordării create în 
relațiile greco-cipriote, în urma 
acuzației adusă de gu\emul de 
la Atena ministrului de interne 
cipriot, Polycarpos Georghadiis 
de a fi amestecat în tentativa 
de asasinare în luna august a. c. 
a premierului grec Papadopou
los.

slclul r*  rt
• ÎN PORTUL FLUVIAL 

DIN VIENA a avut loc cere
monia predării către Uniunea 
Sovietică a remorcherului flu
vial ..Gurzuf’* construit la șan
tierele navale din Komeiburg. 
Acesta este ultimul din seria 
de zece remorchere de acest fel 
construite pentru Uniunea So
vietică.

• LA BELGRAD A FOST 
SEMNAT un protocol referitor 
Ia schimbul de mărfuri între 
Iugoslavia și Albania pe anul 
1969. Documentul prevede o 
creștere importantă a volumu
lui comerțului între cele două 
țări în comparație cu cel pe 
1968. anunță agenția Taniug.

Noul guvern libanez
• PRIMUL MINISTRU AL 

LIBANULUI, Abdullah Al Yafi, 
a format un nou guvern, la cî- 
teva ore după ce președintele 
țării. Charles Helou, a revenit 
asupra hotăririi sale de a demi
siona. Actualul cabinet are nu
mai patru membri. Șeful guver
nului, Abdullah Al Yafi, deține 
în același timp portofoliile fi
nanțelor, educației, problemelor 
sociale și informațiilor. Consti
tuirea noului cabinet a pus ca

păt gravei crize politice declan
șate în Liban cu zece zile în 
urmă, ca urmare a neînțelege
rilor ivite între diversele gru
puri parlamentare în legătură 
cu reprezentarea lor în guvern.

• POTRIVIT UNUI COMU
NICAT militar dat publicității 
duminică la Umuahia, forțele 
biafreze continuă să înainteze 
în sectoarele Aba și Onitsha. în 
celelalte zone de luptă situația 
este staționară, biafrezi! reușind 
în continuare, în ciuda inferio
rității numerice și a armamen
tului, să stăvilească presiunea 
forțelor federale.

• ÎN CAPITALA STATULUI 
QATAR, Doha, a început dumi
nică o nouă conferință la ni
vel înalt a țărilor membre ale 
Federației Emiratelor din Gol
ful Persic. Pe agenda reuniunii 
figurează probleme fundamen
tale pentru existența federației, 
printre care cele ale progra
mului apărării colective, consti
tuției, capitalei, șefului federa
ției etc.

Sfaturile 

Pretoriei
Menținerea „triunghiu

lui alb" în Africa, alcă
tuit din R.S.A., Rhodesia 
împreună cu Angola ți 
Mozambicul „portughe
ze" se dovedește dificilă. 
Această întreprindere a- 
nacronică evocă un tip 
sui-generis de neocolo
nialism concretizat în ali
anța colonilor albi de la 
Pretoria și Salisbury, avizi 
să-și modernizeze econo
mia, cu autoritățile portu
gheze, adepte ale exploa
tării coloniale primare.

Erijindu-se în por| drapel 
al dominației omului olb la 
sud de Zambezi, guvernul 
sud-african oferă „protecția 
sa" pentru desfășurarea în
tregii acțiuni. Iar această o- 
fertâ este însoțită de „sfa
turi" a căror aplicare condi
ționează însăși acordarea 
„ajutorului" pentru repre
siuni... Pe lingă armamentul 
achiziționat din America sau 
din diferite alte state ale 
N.A.T.O., în schimbul căruia 
acordă diferite înlesniri de 
ordin economic, guvernul 
sud-african a anunțat recent 
crearea unei industrii proprii 
de armament. Autoritățile 
sud-africane vor dispune de 
bombe cu' napalm, diferite 
tipuri de mine terestre, avi
oane ușoare de luptă pro
prii și, bineînțeles, de unităti 
de luptă antiguerilă, pregă
tite spre a fi trimise oriunde 
la sud de Zambezi, interesele 
omului alb ar fi în joc.

Primul pas concret a fost 
făcut atunci cînd unități sud- 
africane au venit în sprijinul 
rasiștilor de la Salisbury 
pentru a contribui la repri
marea mișcării de elibereze 
Zimbabwe. Ministrul suo'4- 
frican al apărării, P. W. Boi- 
ha, a declarat că trupele sale 
sînt gata să atace oricare 
tară unde sînt instruiți „re
beli", cum sînt denumiți per- 
ticipanfii la mișcarea de eli
berare națională. Amenința, 
rea se referă la orice stat 
african unde ar fi instruiti 
luptătorii împotriva colonia
lismului. Dacă serviciile de 
informații sud-africane ar in
dica existența reală sau ilu
zorie a unei tabere militare 
intr-o țară africană vecină, 
unitățile Pretoriei ar putea 
fi trimise „să facă ordine" 
Această politică se încadrea
ză în concepția expusă cu 
deosebită claritate de primul 
ministru sud-african, Vorster: 
„Africa de sud nu s-a ame
stecat și nu se amestecă în 
treburile altor națiuni, cu 
excepția situațiilor cînd in
teresele ei au fost direct a- 
tinse". Deci, dacă la Preto
ria se consideră că interese
le sud-africane „au fost di
rect atinse", atunci se dă au
tomat ordin de acțiune...

în privința Rhodesiei, sfa
turile provenite de la Preto
ria nu merg, dacă ar fi să 
dăm crezare unor comenta
tori occidentali, în direcția 
așteptată, și anume de a se 
aplica politica de apartheid, 
după modelul sua-african. 
„Dl. Vorster, scrie săpfămî- 
naiul londonez ECONOMIST, 
vrea mai presus de orice să 
vadă problema rhodesiană 
rezolvată și scoasă din ac
tualitatea arzătoare și își dă 
seama că nu există vreo spe
ranță dacă Rhodesia adoptă 
constituția propusă luna tre
cută la Congresul Frontului 
rhodesian". Așadar, la Pre
toria se consideră că mode
lul sud-african poate incita 
și mai mult acțiunea majori
tății africane în Rhodesia șî 
structura societății rhodesie- 
ne — un sfert de milion de 
albi la 5 milioane de afri
cani nemulțumiți — nu este 
avantajoasă. Dar acceptînd 
concepția „societății multira- 
siale' în Rhodesia, guvernul 
sud-african acționează pen
tru păstrarea mai departe a 
supremației colonistului alb. 
împreună cu armamentul și 
unitățile speciale, Pretoria 
furnizează și sfaturi care con
firmă elocvent că și-a asu
mat misiunea de a conduce 
operațiunea menținerii domi
nației albe în întreg sudul 
Africii.

Z. FLOREA
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