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Wkl PINA LA ULTIMUL GRAM
30 DECEMBRIE IN HAMBARE!

O datorie patriotică a fiecărui tinăr
participarea cu toate forjele, cu toată
răspunderea la urgentarea lucrărilor

agricole de toamnă

HUNEDOARA CUM S-A PIERDUT BUCUREȘTI 4000
0 ZI BUNĂ DE LUCRU SI STUDENTI SPRIJINĂ• »

încă o zi bună pentru recol
tat n-a fost fructificată cu ma
ximum de randament în jude
țul Hunedoara. Dimineața, în 
curțile celor 7 licee din muni
cipiul Deva s-au strîns pentru 
a participa la acțiunea de strân
gere a recoltei sute și sute de 
elevi. Ploaia care căzuse în pri
mele ore ale dimineții n-a fost 
atît de puternică Incit să-i de
termine să rămînă acasă. Dar 
plecarea n-a avut loc. Cineva

de la municipiu — nu l-am pu
tut încă identifica — s-a depla
sat la fiecare școală In parte, a- 
nunțîndu-i. pe elevi că „Astăzi 
nu se recoltează". Cine a avut 
„geniala" idee, și mai ales, ce 
argumente îi stau la bază este 
greu de spus. Pentru că, sub
liniem, ploaia care a căzut pînă 
la orele 6 a fost de mică inten-

(Continuare in pag. a Il-a)

REPUBLICĂ, MĂREAȚĂ VATRĂ

PITEȘTIUL
cetatea
numărul

3 a
industriei 
românești

După ce am străbătut doar 
o mică parte a Piteștiului in
dustrial, mi-am dat seama că 
ceea ce-mi pusesem m gmd 
era irealizabil în fapt, -mi 
propusesem ca în timpul unei 
săptămîni să cunosc pe viu 
întreprinderile și șantierele ae 
pe raza acestui municipiu. Dar 
numai pentru a vizita toate 
unitățile Grupului industrial 
de petrochimie nu știu daca 
mi-ar fi fost de ajuns o săptă- 
mînă. Iar în Pitești mai există 
Uzina de autoturisme, Combi
natul de articole tehnice din 
cauciuc, Fabrica de motoare 
electrice, Combinatul de in
dustrializarea lemnului, Fa
brica de stofe „Argeșana", 
Fabrica de încălțăminte, în* 
treprinderea de poduri metali
ce și prefabricate din beton, 
— în total 28 de întreprinderi, 
din care 21 sint de importan
ță republicană...

Răsfoiesc împreună cu tova
rășul 
primul 
tului 
U.T.C., 
grafice,

Constantin Voineag, 
secretar al Comite- 

Argeș al 
pliante.

județean
o serie de

______ albume, pentru a-mi 
forma cit de cit o imagine ce 
ansamblu a transformărilor 
petrecute în Pitești în cei 25 
de ani care s-au scurs de la 
instaurarea Republicii.

Pe pagina de început a unui 
album găsesc un citat din cu
vîntarea rostită de secretarul

VASII.E VĂDUVA

(Continuare în pag. a ll-a)

ZIONAREA POPULAȚIEI CU
In planul operativ întocmit 

de către comandamentul pen
tru aprovizionările de toamnă 
in Capitală este prevăzut* ca 
pînă la data de 20 octombrie 
a.c. „Acțiunea Cartoful" să fie 
încheiată, deci întreaga canti
tate de peste 90.000 tone car
tofi, transportată din județele 
producătoare — Covasna, Su
ceava, Brașov, Neamț, Harghi
ta — să fie descărcată, sortată, 
înmagazinată sau distribuită pe 
piețele bucureștene. Pînă 
data de 9 octombrie a.c. 
manipulaseră peste 16 000 tone 
ceea ce reprezintă, desigur, un 
procer.t destul de redus. Rit
mul mai slab la depozitarea și 
valorificarea pe piață a carto
filor este determinat de mai 
mulți factori : pe de o parte, din 

j multe județe furnizoare, can- 
I titâțile trimise sint cu mult

la 
se

Primiri la tovarășul 
MCOLAE CEAUȘESCU

• Ministrul economiei din Iran,

dr. Hushang Ansary
se vor dezvolta In continuare.

Mulțumind pentru mesajul ce 
i-a fost transmis, președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a adresat la 
rîndul său șefului statului ira
nian un mesaj de salut și cele 
mai bune urări, exprimînd do
rința României de a promova 
In continuare, pe multiple pla
nuri, relațiile fructuoase de 
colaborare și cooperare dintre 
cele două țări.

Tn timpul convorbirii au fost 
relevate posibilitățile ce pot fi 
puse In valoare, prin eforturi! 
comune, în. vederea adîncirii și! 
extinderii colaborării economi
ce și tehnico-științifice româno- 
iraniene, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii și coo
perării internaționale. Au fost 
abordate, de asemenea, unele 
probleme actuale ale vieții po
litice internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă de cordiali
tate.

Presed .-.:e> Consiliului de 
Sta: al Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
CeMțeseo, a primit marți pe dr. 
Batnac Ansary. ministrul e- 
-ococnre: din Iran, care se află 
In tara noastră eu prilejul lu- 
rrâr_:r relei de-a VIU-a se- 
snci a C-r*.:«:ei mixte româno-• 7^. - .

La irtre-edere a participat 
•? iriv_. Ioc Pățan. vice- 
zreaec—.te al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior.

A luat parte, de asemenea, 
tarir țr Sadrieh. ambasadorul 
Iranului la București.

Oaspetele a traeimais tovară- 
salm ' Nicolae Ceaușescu un 
mesa; <tr. uartea Maiestății 
Sale Imperiale. Mohammad 
Reza Pahlavi Ariamehr, Șahin- 
sahxl Iranului. prin care ii 
adresează un salut călduros și 
ir. expmmâ satisfacția pentru 
evntatia relațiilor dintre Româ
nia și Iran, convingerea că ele

Michel Pierre Hamelet

și J. Guilleme-Brulon

APROVI

• Ziariștii francezi

CARTOFI

Lauri
pioniereștiINVAȚATAMdeclară* despre actualii

F^r GR CVCV

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
OKnmîst Romă."., președintele 
rmnH i: â de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit 
mari: duoă-amiază. pe ziariștii 
francez: Michel Pierre Hamelet 
si J. Guilleme-Brulon de la co
tidianul _Le Figaro*.

La primire au participat to
varășii Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
ții-, secretar al C.C. al P.C.R., 
si Constantin Mitea, membru al 
C.C. al P.C.R., consilier.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu ziariștilor francezi.

DE ELEVI

sub cifrele stabilite în grafi
ce (determinate ia rîndul lor 
de greviăjde intimpinate la 
recoltare) iar pe de altă par
te de insuficienta folosire 
a forțelor existente pe ram
pele de descărcare, de în
curcăturile care se mai produc 
pe calea ferată, de defectuoasa 
folosire a mijloacelor auto puse 
la dispoziția întreprinderii pen
tru producerea și valorificarea 
legumelor și fructelor din mu
nicipiul București. Așa cum se 
aprecia la ultima ședință ope
rativă a comandamentului sus- 
amintit este necesar ca în ur
mătoarele zile să se impulsio
neze atît trimiterea de cartofi 
de către furnizori dar mai ales 
accelerarea operațiunilor de 
descărcare, sortare și depozi-

(Continuare în pag. a Il-a)

Vedere panoramici nocturni a Combinatului petrochimic Pitești

Interviu cu ALEXANDRU IVASIUC,
directorul Casei de filme nr. 1 București

— Care sint scenariile pe 
care le aveți in portofoliu, sce
narii a căror acțiune are eroi 
tineri, este inspirată din viața 
tineretului si se adresează ti
nerei generații ? Este prima în
trebare pe care vreau să v-o
pun.

— Și a doua ’
— A doua : in ce 

Casa dv. de filme oferă 
lități de afirmare tinerilor re
gizori •

— Atunci, să încebem cu a 
doua întrebare... Deci: cine
matografia noastră are nevoie

măsură 
posibi-

evidentă nu numai de noi fer
me organizatorice ci și de idei 
și forțe proaspete. Aceste idei 
și forțe proaspete pot să vină 
dacă nu numai, mai ales în ori
ce caz și de la regizorii tineri 
care, pe lingă entuziasm și 
dorință de afirmare, au o pri
vire mai puțin viciată de lun
ga serie de pertractări ce au 
limitat multă vreme afirmarea 
talentului autentic in filmul 
românesc...

— Mai exact.
— Mai exact am impresia că 

dv. ați venit la sigur.

— Adică ?
— Cred că știați. sau dacă nu 

știați ce mal contează, vă spun 
eu acum : Casa noastră de 
filme își propune să fie un loc 
nu numai care să aprobe sce
narii și să ofere onorarii ci
neaștilor pentru realizarea de 
filme, ci să constituie în jurul 
ei un colectiv de oameni care 
să învețe unii de la alții, regi
zor de la regizor, actor de Ia

TUDOR STÂNESCU

(Continuare in pag. a Il-a)
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săi consăteni: 571
OAMENII;

CUNOSC
LOR LE

DATOREZ TOTUL!"

Membrii ansamblului de es
tradă al Consiliului județean 
Sibiu al Pionierilor care, îm
preună cu un grup de purtători 
ai cravatelor roșii din comuna 
Costești, județul Teleorman, au 
participat la cea de-a zecea edi
ție a Festivalului internațional 
„Bucuria Europei", desfășurat 
la Belgrad s-au înapoiat în 
țară. Ei au adus de la această 
tradițională întrecere artistică, 
în cadrul căreia au cucerit sim
patia publicului din capitala 
Iugoslaviei, premiul întîi al Fes
tivalului, acordat pentru spec
tacolul tematic „Hai la drum !“, 
în care au prezentat 6 zi din 
vacanța copiilor din țara noa
stră.

TINEREȚE,
EDUCAȚIE,

RĂSPUNDERI
ATESTAT
PENTRU

RATARE ?
Pe. afiș stătea scris, cu lite

re de-o șchioapă : dans spaniol 
cu Carmen, Viky și Luminița. 
Mai in dreapta afișului, o fres
că. „Fresca" reprezenta o dan
satoare creolă, roză în obraz, 
cu păr negru și castagnete mari 
In palme. O mină sus, o mină 
jos, doar că nu striga ole !

Grupului de balerine care (se) 
dădeau (în) spectacol la barul 
de la etajul XI al hotelului a- 
râdean .,Astoria*, i s-a dus 
•vestea repede. Vestea că își a- 
duc aportul la realizarea unui 
program de înaltă valoare es
tetică, sau că, atît pe scenă, cit 
și In afara ei. au o ținută dem
nă. corectă, disciplinată ? Ci
tași de puțin ! Ca să spunem 
lucrurilor pe nume. încă de la 
început — și aceasta nu este 
doar opinia noastră, ci și a u-

ANDREI BÂRSAN

(Continuare in pag. a ll-a)

Nu mulți se :pot lăuda cu a- 
ceastă performanță : doctorul 
Mihai Gangură are 3Q 000 de 
prieteni ! 30 000 de oameni, ti
neri și vîrstnici, băieți și fete, 
care-i răspund zilnic la binețe, 
cu care schimbă zilnic vorbe 
purtate cu inima, 30 000 de prie
teni, gata oricînd să-i vină în 
ajutor — 30 000 de prieteni, 
pentru care cel de-al 30 001-lea 
este el însuși gata, la orice 
ceas al zilei sau nopții, să se 
devoteze.

O performanță demnă de cea 
mai nobilă invidie ! Cu atit mai 
bogată In semnificații, cu cit în 
urmă cu V ani. doctorul Mihai 
Gangură, studentul 
din ultimul 
bucureștene. 
cu cel mult 
legii Iui de 
studiu și aspirații. Performanța 
de la 30 la 30 000 constituie un 
raport care dimensionează în
săși devenirea tlnărului intelec
tual.

Spre o mai deplină înțelegere

medicinist 
an al facultății 

se putea mîndri 
30 de prieteni, co- 
grupă adică, de

I. ANDREIȚĂ

(Continuare în pag. a V-a)

în ipostază de proiect
și de lucru

Convorbire cu conf. univ. dr. ing.
ALEXANDRU DĂNESCU,

prorector al Institutului Politehnic București

— Cunoaștem, tovarășe pro
rector, că Institutul Politeh
nic, urmînd indicațiile condu
cerii de partid și de stat cu 
privire la legarea invățămintu- 
lui de practică, își formulase 
încă înainte de 1 octombrie lin 
plan de măsuri privind inte
grarea activității institutului în 
producție, plan revăzut și îm
bogățit în ultimele zile potri
vit îndrumărilor exprimate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
cuvîntarea rostită la Cluj cu 
prilejul deschiderii anului uni
versitar. Care sint principalele 
coordonate ale programului pe 
care institutul dv., cel mai 
mare de profil tehnic, il va ur
mări ?

— Fără a detalia, aceste di
recții sint următoarele : core
larea planului de cercetare al 
institutului cu cerințele pro
ducției ; amenajarea și înfiin
țarea de ateliere de proiectare 
în cadrul cărora să organizăm 
o activitate pe bază de contract

cu unități economice ; desfășu
rarea unei activități de micro- 
producție cu. studenții în atelie
rele școală ; realizarea de pro
totipuri de mașini și aparate ; 
integrarea activității catedrelor 
în unități economice ; intensi
ficarea legăturii activității prac
tice a studenților cu producția ; 
încadrarea specialiștilor din 
producție ca profesori asociați, 
pentru predarea cursurilor cu 
caracter tehnologic și pentru 
îndrumarea lucrărilor de labo
rator sau de proiectare. Aceste 
obiective vor fi urmărite si 
realizate în prima etapă 1972—■ 
1973, etapa următoare, 1973— 
1975 vizînd o aprofundare' cali
tativă în înfăptuirea acestora.

— Vă propunem să reluăm 
pentru a concretiza modalitatea 
specifică în care ați conceput 
îndeplinirea acestui plan.

GEORGETA RUȚA

(Continuare in pag. a V-a)
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ÎNTREG RODUL CÎMPULUI, PINA LA
A

.Pentru asemenea tineri har
nici și entuziaști important e 
să ai de lucru. Price grăma
dă de cartofi, fie ea cît de 
mare, „dispare" dt ai clipi 

din ochi.
Foto: GH. CUCU

ULTIMUL GRAM, IN HAMBARE! ^7
DOLJ LA CATALOGUL

PRODUCȚIEI PREZENȚA SE FACE IN ClMP
că si comitetele

ACCENTE

CEVA DESPRE EMOȚIE

Au unii secretari ai organiza
țiilor U.T.C. de la sate obiceiul 
de a declara, fără nici un temei 
— atunci cînd discută despre 
antrenarea uteciștilor la campa
nie — că .treburile stau cum nu 
se poate de bine. Pornind de la 
o constatare, indiscutabil reală, 
participarea masivă a satului la 
lucrările cîmpului — consideră 
că nimic nu-i reține de la astfel 
de afirmații. Că a făcut, sau nu 
ceva organizația, că sînt sau nu 
tinerii prezenți susțin catego
ric : din organizația noastră ni
meni nu-i absent la cerințele 
cîmpului. Mi se spusese asta și 
la Poiana Mare. în județul Dolj. 
Carnetele de evidență ale orga
nizațiilor din cele 4 cooperative 
ale acestei comune numără 3S4 
de uteciști și reprezentanții co
mitetelor U.T.C., împreună cu 
activistul comitetului județean 
al U.T.C. prezent și el în comu
nă, îmi atrăgeau atenția că în 
calculul forței de muncă al ac
tualei campanii cifra trebuie 
prinsă în întregime.

Realitatea era insă cu totul 
alta. Intr-o singură organizație, 
la cooperativa agricolă „Tmpuri 
noi" mai bine de 20 la sută din 
numărul membrilor erau total 
absenți de la muncă. Nu într-o

zi, două. Prezența lor nu fusese 
semnalată în această toamnă 
absolut de loc. De ce ? In fața 
confruntărilor evidenței deținu
tă de organizație cu cartea de 
muncă a cooperativei nimeni 
nu a putut răspunde. „Chiar pe 
fiecare în parte nu i-am urmă
rit noi", mi s-a răspuns, pentru 
ca apoi. Constantin Olaru, se
cretarul organizației, să declare 
că de fapt pici nu s-a făcut ni
mic pentru mobilizarea lor în 
campanie. Nici ei, reprezentanții 
organizației din C.A.P. și nici 
comitetul comunal U.T.C. „Si
gur, ceva s-ar fi putut face, re
cunoștea și tovarășul Toma 
Radu, activist al comitetului ju
dețean U.T.C., venit aici anume 
pentru a sprijini organizația 
U.T.C. în campanie. Drept este, 
însă, că nici nu și-au propus". 
Și dacă nu și-au propus ei, nici 
dumnealui, instructorul jude
țean nu s-a obosit să îi ajute 
să-și propună.

Iar pentru că la Poiana 
Mare, în privința preocupărilor 
comitetelor U.T.C. treburile ie
șiseră contrar așteptărilor, la 
propunerea activistului jude
țean am mers și în altă comu
nă, unde se spera la cu totul 
altceva. Prea mult, însă, lucru-

rile nu diferă nici aici. E drept, 
participarea tinerilor la muncă 
este mult mai bună. Conducerea 
cooperativei contează nădej
de pe marea lor majoritate. Dar 
nu pentru
U.T.C. ar fi Ieșit din anonimat. 
Președintele
relatase un fapt care, cu cinste 
ar fi putut purta însemnul ini
țiativei organizației U.T.C. dacă 
ar fl fost al ei. Despre 
vorba ? într-una din zilele 
cute era nevoie de 22 de 
meni care să deservească 
mănătorile ce intraseră 
brazdă. Cum toți cooperatorii 
recoltau porumbul de pe parce
lele în acord global, alte brațe 
erau greu de găsit. Și totuși 
trehuia. „Atunci, relatează pre
ședintele, am mers noi, condu-

■ cerea cooperativei In sat și am 
apelat la cei care vin dpar din 
cînd în cînd la muncă la 
C.A.P. Le-am spus că nu le vom 
da cal și căruțe pentru a-și 
face treburile la nunți, dacă nu 
ne ajută. Și ne-au înțeles". De 
prisos să mai amintim că viito
rii nuntași erau chiar tinerii 
satului, uteciștii satului, pe care 
l-ar fi putut mobiliza cu un 
mic efort. In primul rînd, orga
nizația lor.

N. COȘOVEANU

cooperativei îmi

ce e 
tre- 
oa- 
se-
In

HUNEDOARA

(Urmare din pag. I)

SI SINCERITATE

Tinerii și filmul
(Urmare din pag. I) 

actor, redactor de la redactor 
și chiar director de la o casă de 
filme la alta, ce înseamnă un 
climat de activitate în care fil
mul nostru, filmul românesc de 
azi și de acum, și de aici, să se 
afirme. Nu o școală de artă ci
nematografică cît o școală — 
dacă termenul nu este preten
țios, și nu cred să fie — de dez
batere a unor probleme auten
tice a unei vieți ca a noastră, 
a unei societăți ca a noastră 
cu o autenticitate care n-are 
nevoie de adjective.

— Găsiți că e nevoie de un 
efort întrunit, că trebuie depă
șită o stare precară ?

Viciul fundamental al filmu
lui nostru a fost și încă mai 
este neautenticitatea și con
venționalismul. Cum se știe că 
este greu să faci lucruri la 
care nu te gîndești cred că a- 
ceasta este vina unor prizo
nieri — știu, termenul este 
grav dar din păcate exact, — 
ai unei mentalități mic bur
gheze ce nu e deloc străină 
unora dintre creatorii noștri, 
mentalitate ce-î determină să 
mai întoarcă spatele esenței 
relațiilor noastre sociale, 
orice film, indiferent c 
biectul manifest

de ani ai săi, vîrstă 
cinematograf poate fi 
cu un fel de pubertate — este 
în faza de început, adică de
cupaj regizoral după un scena
riu de Ion Băieșu, o comedie 
contemporană ai căror eroi sînt 
tinerii,... Ducem, sau mai bine 
zis încheiem discuțiile cu Ada 
Pistiner și Dan Pița în ceea ce 
privește alte două filme.

— Ne întoarcem deci la pri
ma întrebare ?

— Asta am și vrut, amintind 
de tinerii cineaști cărora Casa 
noastră de filme le girează in
trarea in producție cred că ne 
putem întoarce la prima între
bare. De vreme ce lucrez, a- 
vînd o nețărmurită încredere 
In regizorii tineri, neîndoios că 
problemele tineretului, ale ge
nerației lor vor exista mani-

care in , 
asemuită

fest sau latent în creațiile lor. 
Deocamdată încă ne mai între
băm nu care sînt problemele 
autentice ci care sînt posibi
litățile noastre de a sublinia 
că singura cale de a exprima 
unele din multiplele probleme 
de ordin moral și social ale ti
neretului este participarea ac
tivă, plenară a lui la viața con
temporană, conștienți că 
ceastă participare 
mai necesară ci 
sau mai bine-zis, 
juca cu cuvintele, nu doar po
sibilă ci necesară.

— Cînd putem recepționa în 
creații aceste generoase 
ții?

— Primele filme ale 
noastre vor începe să 
pe ecrane o dată cu primăvara 
anului viitor.

conștienți că a- 
este nu nu- 
și posibilă, 
fără a ne

inten-
Casei 

ruleze

sitate șl nu putea oferi nici un 
motiv pentru a-i opri pe elevi 
să nu iasă la muncă. In cel mai 
rău caz plecarea putea fi amî- 
nată cu circa o oră, nu însă de
finitiv contramandată. Școlile 
pe la care n-a apucat să trea
că „harnicul" activist de la mu
nicipiu, au fost liceele „Dece- 
bal“ și de muzică, de unde au 
plecat spre lanurile I.A.S. Min
tia circa 400 de elevi. Dar nici 
deplasarea acestora nu s-a fă
cut fără . surprize. în primul 
rind, au apăru* greutăți din 
cauza transportului pentru că 
agenția județeană B.T.T. In loc 
de două autobuze, așa cum se 
angajase față de I.A.S. Mintia, 
a trimis numai unul (celălalt a 
transportat elevii la amenaja
rea bazei turistice de la Mureș, 
care își va primi oaspeții... la 
vară! Curat spirit de gospodar 
și acesta, nu?). Dar șoferul de 
pe autobuzul pus la dispoziție 
n-a vrut să transporte elevii a- 
colo unde era nevoie, pe motiv 
că .«autobuzul se poate strica", 
fiind necesar să se ducă < 
multă muncă de lămurire.
vii au așteptat plecarea
curtea liceului aproape două 
ore. De ce? Pentru că cei de la 
I.A.S. nu erau pregătiți pentru

a oferi elevilor de lucru. Aco
lo, In direcția liceului, după în
delungi parlamentări cu direc
torul școlii, a hotărit inginerul 
Pamfll Fugaciu de la I.A.S. 
Mintia unde să meargă elevii la 
muncă. Ne întrebăm: planul de 
acțiune nu putea fi stabilit din 
vreme? Concepția că se mai 
poate aștepta cu recoltatul, că 
elevii n-au voie să se murdă
rească, este din păcate foarte 
răspîndită în Deva. Un direc
tors, de liceu ne-a spus ieri că 
elevii vor ieși la recoltat doar 
atunci „cînd li se vor crea 
condiții". Ni se pare rizibilă o 
asemenea mentalitate care, din 
păcate, nu este întîlnită numai 
la directorii de școli, ci și la 
unii activiști U.T.C. și cadre 
din agricultură.

te același trust: „Deși au lucrat 
doar cîteva ore. cei 400 de elevi 
din Deva, au făcut o treabă 
bună: au încărcat și transportat 
20 tone porumb, au sortat 20 
tone cartofi, apoi au încărcat și 
transportat spre magaziile 
I.A.S. 12 tone cartofi". Ingine
rul Koska Carol. directorul 
trustului I.A.S. : „Tj fermele 
Unirea și Orlea a LA.S. Hațeg, 
au fost prezenți 300 ee elevi ai 
Liceului din Hațeg care ar sor
tat 10 tone de cartofi, au Încăr
cat șiț transportat alte 15 tone 
de cartofi, au depânușat și În
cărcat în remorci 40 tone po
rumb".

O întrebare se pune firesc : 
Numai la Deva nu s-a putut?

Am participat, 
In zilele din urmă, 
la cîteva adunări 
pionierești, deose
bite printr-o anu
mită structură a 
lor: devii claselor 
a opta țineau ulti
ma lor întîlnire cu 
purtători ai crava
telor roșii, ocazie 
cu care îți propu
neau să. lase in ur
mă organizații noi, 
formate din pioni
erii cei mai 
elevi în clasa a 
ua. Aproape 
toate cazurile 
pînea o emoție 
nerală, 
bara 
veniți 
dar și în 
celor mari, înduio
șați că predau un 
ceremonial al copi
lăriei romantice pe 
mina unor gîndaci 
firavi, în ochii că
rora vibrau lumini
țele bucuriei 
speranței.

Deși venisem 
pentru unii mici, 
mărturisesc că 
m-am mtat mai a- 
les la „cei mari" : 
la ultimul sunet de 
trotrmetă își deș

mici, 
do- 

în 
stă- 
ge- 
ta- 

mici,
atît în 

celor 
cu părinții,

> tabăra

fi

prindeau din jurul 
gitului temnul 
fu de mătase 
copilăriei, care

□ el 
Ele- 

în

ALEX. BALGKADEAN
P.S. In timp ce marea majo

ritate a elevilor din Deva se 
îndreptau spre casă (la recol
tat nu a ieșit nici măcar o ze
cime din numărul lor!) sau bă- 
teau bulevardul, în alte locali
tăți ale județului ploaia n-a în- 
spăimintat pe nimeni, n-a in
fluențat participarea cu toate 
forțele la recoltat. Iată cîteva 
telegrame fulger, primite de la 
cei care au condus acțiunile. 
Ele ilustrează entuziasmul, hăr
nicia cu care tinerii au muncit. 
Dumitru Fin:ină. inginer sef la 
Trustul I.A.S. : _Pe*te 300 de 
elevi de la licee si școli profe
sionale din Simeria au recoltat 
sfecla furajeră la ferma BIrcea. 
Suprafața recoltată: 3 hectare. 
Marin Constantinescu, inginer

BUCUREȘTI
(Urmare din pag. I) 

tare a cantităților recepționate. 
Un sprijin intens în această 
acțiune patriotică îl dau cei 
peste 4.000 de elevi și studenți 
bucureșteni care se găsesc de 
cîteva zile pe cele 7 rampe de 
aprovizionare ale Capitalei. 
Raidul pe care l-am efectuat 
pe la aceste puncte de lucru 

“ aprecierile elo- 
!e făcea direc- 
I.P.V.L.F. Bucu- 
Rareț Constan-

r.e-a c 
zi oase pe care 
torul adjunct a 
reșxi. tovarâ$uî 
tinescu :

— Trebuie sâ recunoaștem 
că fără ajutorul acestor tineri 
ne-am fi descurcat foarte greu.

OCTAVIAN MILEA

ro- 
al
se 

încheia pentru ei. 
Mi-a venit in min
te povestirea unui 
scriitor din genera
ția mea, a celor 
nâscuți prin 1935 : 
era vorba tot de-o 
despărțire de copi
lărie, dar al cărei 
semn nu era trăit 
intr-un moment a- 
tît de emoționant, 
ci era realizat din 
tristețea solitară a 
privirii 
poartă

spre o 
căzută-n 

drum, poarta aceea 
care, cit fusese co
pil, îl despărțise 
de restul lumii... 
Grație organiza
ției de pionieri, ie-

Or, 
de su- 

_ ___  „__ ___ social sau 
doar general- uman are loc în
tr-un cadru social dat care-i 
dă pregnanță și autenticitate. 
Pregnanță și autenticitate — 
iată imediatul nostru obiectiv 
pe care trebuie să-l atingem. 
Tinerii regizori sînt chemați, a- 
vînd toată prospețimea minții 
și a sufletului, să se întrebe 
înainte de toate despre lumea 
în care trăim. Să se întrebe a- 
devărat, curajos, responsabil și 
liber. E ce] mai frumos drept 
al lor și e cea mai gravă da
torie a lor...

— Concret, din filmele pe 
care Casa dv. le are într-un fel 
sau altul în lucru, cîte sînt în
credințate cineaștilor tineri ?

— Concret, *'* **
filme care sînt 
verse faze la 
nr 1, cinei au 
neri sau foarte

— Adică ?
— Notați : Radu Gabrea a 

început filmările după scena
riul „Dincolo de nisipuri" de 
Fănuș Neagu, Mircea Veroiu 
așteaptă să intre în producție 
cu filmul „Șapte zile", Andrei 
Cătălin Băleanu — la numai 25

din cele șapte 
în lucru în di- 
Casa de filme 
ca regizori ti- 
tineri cineaști.

(Urmare din pag. I)

general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, în 
ziua de 20 august 1968, cu pri
lejul inaugurării Uzinei de 
autoturisme Pitești : „Gindi- 
ți-vă ce industrie exista in 
Pitești în *38 sau în *45, în *50 
sau mai tirziu. Și nu numai în 
Pitești, ci aproape in întreaga 
țară...".

— Intr-adevăr, ee industrie 
exista în Pitești în anii citați ? 
îl întreb pe tovarășul Constan
tin Voineag.

— Se poate spune că nu 
exista industrie. Piteștiul nu 
era decît un orășel cu circa 
20 000 de locuitori — cifră de
pășită în prezent numai de 
numărul elevilor — un orășel, 
un tîrg oarecare de provincie 
a cărui principală activitate, 
ca să nu spunem singura, 
consta în valorificarea diferi
telor produse agricole, a fruc
telor...

— Vorbiți-mi despre prime
le începuturi industriale ale 
orașului Pitești.

— Prima întreprindere in
dustrială a apărut în Pitești în 
primăvara anului 1951 : Fa
brica de tananți, care a fost 
o bună bucată de vreme cea 
mai mare întreprindere de 
chimie din această regiune a 
țării, fabrică pe care acum 
uităm nu o dată s-o mai luăm 
în seamă în fața giganților in-

(Urmare din pag. I)
nul număr destul de însemnat 
de tineri spectatori cu care am 
discutat — vizionarea progra
mului artistic al barului ne-a 
edificat asupra capacităților 
profesionale absolut mediocre 
ale „baletistelor".

...In holul hotelului discutăm 
cu tinerele Carmen Ghiță, Viky 
(Victorița) Dode și Luminița 
Creciu, dansatoarele ' de bar, 
prezentate de afiș în stilul care 
ar face gelos pe orice pictor de 
factură naivă. Ce gindesc ele 
despre profesia pe care o prac
tică ?

Carmen : E o meserie bună. 
Se cîștigă binișor, dimineața te 
scoli cînd vrei, iar dacă o scoți 
la capăt cu programul n-ai 
treabă cu nimeni... Luminița ■ 
Dacă te descurci cu „reflecto
rul pe tine“e suficient, 
se vede 
greu cu

Nimic 
dansator 
almente, 
bilă. Pentru aceasta este însă 
nevoie de talent, de pregătire. 
Ce pregătire au cele trei ? Nici 
una nu posedă certificatul de 
absolvire ale vreunei școli de 
specialitate, act In măsură să 
confere îndeletnicirii lor o ba
ză adevărată, denumirea de 
profesie. Carmen, de pildă, a 
urmat un an liceul de coregra- , 
fie, apoi l-a părăsit. Luminița 
a făcut același lucru cu școala

populară de artă (după ce „pă
răsise" și „suspendase" legătu
rile cu părinții, căci n-o înțe
legeau...), Viky a urmat și ea, 
cu „sîrguință" cursurile nece
sare calificării în meseria pe 
care ne-a mărturisit că o în
drăgea. Dar... numai șase luni I 

Iată, dar, cam cu cine avem 
de-ă face. Domnișoarele noas-

ATESTAI
PENTRU

Atunci 
știi. Ecită meserie 

reflectorul...
mai adevărat 
de bar constituie, re- 
o îndeletnicire onora-

RATARE ?
că a fi

tre n-avuseseră curajul să dea 
ochi cu cartea, să stea cu răb
dare în băncile școlilor, să tru
dească la repetiții, căci orice 
balerină adevărată le va spune 
că munca artistei adevărate este 
cel puțin la fel de grea ca și a 
unui miner, dar avuseseră cu
rajul să iasă în fața oamenilor 
apeltnd mai mult la tupeu și la 
alte aptitudini, deloc onorabi
le. Și fiindcă acasă la ele, la 
București, nu puteau înșela pe

oameni, s-au dus la Arad să 
caute (cum le zic ele)... agea
mii.

Ne-am întrebat pe ce anume 
poate să se bazeze inducerea în 
eroare a unor asemenea tinere, 
ratarea lor ? Ne-au spus ele : 
au fost „atestate" ca artiste ! 
Cum ? Prin ce minune ? De că
tre cine ? Din cîte am aflat in- 
teresîndu-ne la Școala popu
lară de artă, totul se petrece 
fulger, fetele sînt trecute prin 
fața unei comisii, iar rezulta
tele sînt, evident, în funcție de 
inspirația candidatului și, 
Ales, a sus-zisei comisii, 
creează și' pe ce bază 
de organisme examinatoare ? 
Există, așa cum ar fi normal, 
un for unic; centralizat, dirijat 
fie de către școlile populare de 
artă, de către comisii speciali
zate ale teatrelor de revistă, 
de către ARIA ? Nicidecum ! A- 
ceasta ar conferi, evident, cri
teriilor de selecție o reală o- 
biectivitate, împiedicînd astfel 
strecurarea unor elemente „ar
tistice" de tipul celor pe care 
le-am întîlnit la „Astoria" șl, 
implicit, lunecarea unor tineri 
pe panta mediocrității, a ratării. 
Și iată cum, tinere-fluturași de 
noapte cad în mrejele unor ilu
zii, pierzînd ani de pregătire, 
de muncă, alegîndu-se, în 
schimb, cu o tinerețe irosită 
sub niște reflectoare care, ori- 
cît de colorate, nu le pot as
cunde lipsa de valoare.

mai 
Cine 
astfel

CRONICA TEATRALA
„Corupătorul tineretului" și 

„dascălul său de ateism**, cum 
era denumit Moliere de dușma
nii săi contemporani, a scris după 
„Tarttufe**, interzis un timp, 
„Don Juan**, diatribă a ipocriziei 
și cabalei Nu corupător ci, în 

■ realitate favorit al tinerilor, ma
rele autor de comedii dovedea 
că umorul său impetuos e funda
mentat pe o judecată gravă și un 
spirit matur ; autorul de farse 
ascundea pe filozof, adept al lui 
Gassendi și Descartes. Sătul de 
pretinsa „bună cuviință** și de 
restricțiile impuse de curte și bi
serică — restricții resimțite chiar 
atunci, cu prilejul prezentării pie
sei „Tarttufe** — Moliere scrie 
„Don Juan". Un Don Juan ra
ționalist, ateu, contradictoriu, 
dușman al bigotismului și preju
decăților, tip realizat de marele 
clasic într-un moment culminant 
de exprimare a ideilor sale pro
testatare. Deși sfîrșitul piesei e 
convențional — cerul trăznește 
pe seniorul păcătos — sensul mai 
adînc al reacțiilor lui Don Juan

n-a scăpat cercurilor aristocra
tice și catolice, care, la început, 
au reacționat violent. „Don 
Juan" a fost apoi jucat (în 1665), 
contemporanii lui Moliere sau 
chiar unii urmași alegînd, însă, 
din 
mai 
tor.

ipostazele acestui personaj 
ales tipul eternului seducă-

DON

dustriali de pe platforma 
petrochimică a orașului, ceea 
ce este firesc dacă ne gîndim 
că acești -giganți dau o pro
ducție zilnică de 6 milioane de 
lei, producție care se va dubla 
în 1975 și se va tripla în 1980, 
făcînd din Pitești cel mai 
mare centru petrochimic din 
țară și unul din cele mai mari 
din Europa. Un alt început a 
fost în toamna anului 1952, 
cînd la marginea pădurii Co- 
libașului s-au pus bazele ac-

PIT
tivitățil viitoarei 
piese auto de către 
format din numai 37 de sala- 
riați : 18 muncitori, 12 ingineri 
și tehnicieni și 7 funcționari...

— Au trecut de-atunci doar 
20 de ani...

— Doar 20, dar fiecare din 
acești ani valorează pentru 
Pitești cît cel puțin un dece
niu. Aproape tot ce există a- 
cum în oraș a fost ridicat în 
acești 20 de ani. Numai în ul
timul cincinal s-au făcut in
vestiții în valoare de 14 mi
liarde de lei, iar în cincinalul 
actual valoarea investițiilor va 
ajunge la 21 miliarde de lei...

— Cum a influențat această

Uzine de 
un colectiv

spectaculoasă explozie indus
trială viața oamenilor de aici ?

— In primul rînd populația 
orașului a crescut vertiginos. 
Dacă în 1948 Piteștiul avea 
doar 29 000 de locuitori, în 
1956 —■. după darea în folosin
ță a primelor întreprinderi 
industriale — numărul locui
torilor a crescut la 54 000, 
pentru ca în anii următori, pe 
măsură ce noi obiective intrau 
în funcțiune, creșterea să fie 
tot mai accelerată : în 1965

tere fața Piteștiului... In al 
doilea rînd, a crescut foarte 
mult numărul tinerilor. Se 
pare că în Pitești avem cea 
mai tînără medie de vîrstă 
muncitorească pe țară : 25 de 
ani. Avem chiar unele între
prinderi ca Fabrica de stofe 
„Argeșana" sau Fabrica de 
motoare electrice, unde media 
de vîrstă a lucrătorilor nu de
pășește 20 de ani. Tinerii au 
fost puși așadar în fața unui 
examen de foarte mare răs-

E § T
numărul 
la 71 400, 
1969 la 104 000, pentru ca în 
prezent să avem o populație 
de peste 119 000 de locuitori, 
adică de peste 4 ori mai mare 
decît în 1948. Orășelul de odi
nioară nu putea oferi adăpost 
atîtor oameni, drept care s-a 
trecut la construirea masivă 
de blocuri moderne, însumînd 
zeci de mii de apartamente. 
Au apărut astfel noile cartie
re de locuințe : Traian. Calea 
București, Craiova, Trivale, 
Exercițiu, Pitești-Nord, cartie
re care, împreună cu noul 
centru al orașului, au 
gchimbat pînă la nerecunoaș-

locuitorilor ajunsese 
în 1967 la 81 000, în

I U L
pundere, dîndu-li-se practic pe 
mină soarta industrială a 
Piteștiului, examen căruia 
i-au făcut față cu entuziasm 
dar și cu seriozitate, obținînd 
lună de lună succese tot mai 
mari și tot mai concludente 
pentru puterea de muncă și de 
dăruire a tinerei generații, 
pentru maturitatea acestei ge
nerații născute și crescute 
o dată cu Republica- Semnifi
cativ este faptul că în mai toa
te întreprinderile piteștene au 
luat ființă brigăzi ale tinere
tului, „Brigăzi de producție și 
de educație socialistă" — bri
găzi a căror denumire spune

mai mult decît aș putea spune 
eu despre ele...

♦
Vizitez Uzina de autoturis

me Pitești, care dă țării în 
fiecare zi o producție de 8 
milioane de lei. Tovarășul 
Cicu Ion, secretarul comitetu
lui de 
spune 
banda 
melor 
lucrul 
blîndu-se astfel producția de 
autoturisme a țării.

— Cîte automobile „Dacia" 
a produs uzina de la 20 august 
1968 pînă acum ?

— 70 534. Dar pînă cînd veți 
scrie dumneavoastră reporta
jul, pînă cînd îl veți publica, 
numărul nu va mai corespun
de realității. Va trebui să-1 
corectați, făcînd socoteala că 
la fiecare 6 minute de pe ban
da de montaj iese o mașină...

Continui să vizitez uzina, 
mi se dau fel de fel de expli
cații, mai simple sau mai com
plicate, explicării pe care la un 
moment dat nu le măi pot 
asculta, pentru că în gînd 
mi-a apărut pe neașteptate 
pădurea care era aici acum 20 
de ani, pădurea în care au 
început să lucreze, fără vestia
re și fără dușuri și fără can
tină și fără atâtea altele, 37 
de oameni : 18 muncitori, 12 
ingineri și tehnicieni și 7 func
ționari...

partid al uzinei, îmi 
că de o săptămînă la 
de montaj a autoturis- 
..Dacia" s-a introdus 

în două schimburi, du-

firea din copilărie, 
trecerea în adoles
cență se desfășura 
zilele acestea ca o 
sărbătoare a creș
terilor copiilor, a 
maturizării lor.

Dar, nu numai 
pentru a înregistra 
emoția momentu
lui scriu aceste 
rinduri, ci și pen
tru o observație pe 
care am făcut-o cu 
acest prilej.

Spuneam că, în 
cea mai mare par
te, adunările la ca
re am participat se 
desfășurau într-o 
atmosferă de plină 
vibrație, colectivă 
ți individuală. Am 
văzut copii care, 
înainte de a o pre
da, sărutau îmbu
jorați cravata roșie, 
întrebați dacă do
resc să ia cuvîntul 
la adunare, mulți 
se ridicau, vorbele 
lor calde ți fru
moase nu mai con
teneau. Se despăr
țeau de o vîrstă a 
bucuriilor, organi
zate și inițiate de 
ei. In urma acestei 
adunări lisau o lu- 
me — bogată, rea
lă, (repetabila,. Ie

de viața de
lă.
gata
organizație, de pi- 
onierie. Am fost 
inso și la adunări 
unde lucrurile erau 
exact deandoase- 
lea. In acele ca
zuri totul se arăta 
evident regizat, și 
încă destul de ne
putincios, 
monialul 
lași, dar 
părea încorsetată, 
poate chiar searbă- 

. dă. Cîte unul ros
tea o vorbă-două 
(conform 
lui"), ’ 
Apoi,
trompetei, a tobei, 
a steagului — ga
ta...

Cere- 
era ace- 

emoția

„planu- 
la sfîrșit... 

predarea

De ce ? m-am

însă, în spectacol, drama : Don 
Juan e acum singur și marea sin
gurătate e cea care-1 determina 
pe acest raționalist să adopte 
comportamente cu totul ieșite din 
comun. Intr-un cadru scenic me
reu mai întunecat — decorurile 
și costumele alternează negru- 
alb pentrii a deveni chiar negre 
— Don Juan își urmează desti
nul. Personajul e înfățișat , de' 
regizor într-o dinamică logică, 
dialectică : Don Juan, cinicul li
bertin, încalcă orice opreliști, dar

întrebat. De unde 
diferența ?

Dar am găsit re
pede răspunsul: e- 
moția și sincerita
tea copiilor față de 
organizație (sau in
versul...) erau co
pia fidelă a emo
ției (sau a lipsei 
ei...), la profgsorul- 
mstructor. Era de- 
ajuns să privești 
cum trăiește profe
sorul respectivul 
moment, ca să-ți 
dai seama de tot. 
Acolo unde vedeai 
că se desprinde 
din inima lui o 
flamură țesută de-a- 
lungul anilor de 
activitate, pentru a 
urca cu o nouă ge
nerație, acolo co
piii își sărutau e- 
moționafi cravate
le la încheierea pi- 
onieriei. Dincolo... 
Dar ce să mai 
zic ? Dincolo scîr- 
țîia totul. în primul 
rînd el. cel care 
asculta formal 
timul raport ah 
mandantului 
detașament...

Pricindu-l pe 
asemenea om
m-am mai întrebat 
— de ce?, ci: cu 
ce drept ? Vor fi, 
probabil, puțini cei 
ce-și îndeplinesc 
cu spirit de func
ționari seci atribu
țiile tn cadrul or
ganizației politice 
a copiilor, dar ce 
vid poate să lase 
în urma sa fie fi 
unul singur! Și cu 
ce . repercusiuni 
pentru viitorul a- 
cestor copii care 
știu, poate, multe 

utile, dar 
le-a lipsit 
care să a-

ul- 
co- 
de

un
nu

lucruri 
cărora 
cineva 
prindă in ei flacă
ra aceea care lu
minează toate și 
tot...

EUGEN 
FLORESCU

diversitate ca stil de joc a 
fost probabil destul de dificil de 
•armonizat " Actori de frunte ai 
teatruTuiȚ curii e Costel Rădules - 
cu, adept al unui joc serios, so
bru, dar evident tradiționalist, 
greu se poate armoniza,~ de pildă, 
cu Ștefan Velniciuc. Mai de
grabă Nicu . Nicțilescu a realizat 
această performanță, în rolul lui 
ȘgStrarelle. printr-o oportună ex
presivitate și mai ales prin devo
tament față de postura aleasă de 
regizor : un valet învechit în

JUAN" de Moliere

la Teatrul de stat din Sibiu —secția română

Tn spectacolul Teatrului din 
Sibiu regizorul Mihai Dimiu, ur
mărind filonul filozofic al textu
lui, a descoperit unele sensuri 
relevante : Don Juan este aici 
aristocratul imoral care face parte 
dintr-o clasă devenită inutilă și 
care, din singurătate ;și deznă- 

Idejde, schimbă virtuțile în vicii. 
Evoluția personajului nu e nici I veselă, nici reconfortantă : re- 
prezentanția urmărește firul unei 
desfășurări stranii ce se î'ndreap- 

I tă pas cu pas către un tragic 
1 sfîrșit. In piesa de față comicul 

molieresc ar putea proveni nu
mai din simetria mecanică a sce
nelor de seducție, dar autorul nu 
prea s-a oprit asupra lor. In spec
tacol, de asemenea, cuceririle ga
lante sînt fugitive, regizorul 
impunînd protagonistului doar să 
cocheteze cu ideea de cuceritor. 
Și totuși, inițial, atmosfera e mai 
destinsă: Don Juan este epicurei
cul de început, încă neconfruntat 
cu împrejurări grave și tulbură
toare. Decorul, ca și costumele 
epocii sînt viu colorate, luminile 
sînt puternice. Don Juan e un 

| fluture care zboară, fără prea 
multe griji, din floare în floare ; 

[predicile plicticoase ale lui Sga- 
narelle nu ajung pînă la el, sau 

Iii amuză. Momentul despărțirii 
lui de Dona Elvire, declanșează

I

fără să se ascundă, așa cum nu-și 
ascunde nici ateismul, nici refu
zul față de prejudecăți și super
stiții. Un timp scapă din tot 
felul de încurcături, fiindcă în 
afară de vicii, Don Juan are și 
mari virtuți : e curajos, inte
ligent, abil și, cum spuneam, tot 
timpul sincer. Dar reușindu-i to
tul, Don Juanul acestui spectacol 
se îmbată cu propria-i persoană. 
El adoptă, pînă la urmă, ultima 
conduită reprobabilă ce-i rămă
sese străină : ipocrizia. Scena în 
care îi înșeală pe toți cei din jur, 
făcîndu-i să creadă în pocăința 
sa anunță, revelator, sfîrșitul fa
tal. Singur, lipsit chiar de 
tutea care-1 susținea față 
sine însuși, lui Dori Juan 
mai rămîne decît să arunce
nușa tuturor. Lipsa oricărui ideal 
moral îl va pierde, însă: con
testarea universală îl va duce 
inevitabil la pieire.

Spectacolul Teatrului din Si
biu a vrut să fie deci un spec
tacol de idei care, dacă nu im
pune virtuțile comice ale textu
lui, îndeamnă în schimb la re
flectare. Din această pricină el 
poate da impresia unei repre
zentații reci, uneori chiar exce
siv austere. Și cîteodată nu 
întrutotul unitare ca reali
zare artistică; echipa colec
tivului libian întrunind o mare

vir- 
de 

nu-i 
mă-

idei, om mai în vîrstă care se 
înfruntă cu Don Juan și pe pla
nul generațiilor diferite. Se re
marcă, de asemenea. Mir
cea Hîndoreanu, burghezul Di- 
manche, autor absolut excelent 
al unuia dintre cele mai bune 
momente de comedie (dar și de 
satiră) din spectacol. Rolul titu
lar a fost încredințat de Mihai 
Dimiu tînărului actor Ștefan 
Velniciuc, asistent la I.A.T.C., 
care a venit la Sibiu cu dorința 
justificată de a interpreta un rol 
în stare să-i ofere cu adevărat 
satisfacții. Cred. că dorința i-a 
fost împlinită, partitura sa com
plexă fiind realizată cu inteli
gență și luciditate. Don Juanul 

a fost remarcabil mai 
ca spirit, deși actorului 

elegan- 
Sceno-
Erwin 

panouri 
desfă-

său 
ales 
nu- i-a lipsit nici ținuta 
tă și noblețea necesară, 
graful spectacolului, 
Kuttler, a creat cîteva 
cam improprii pentru
șurarea spectacolului în pri
ma parte, dar potrivite pentru 
atmosferă (mișcarea lor, culoarea, 
plus luminile), către sfîrșit, cînd 
cadrul general a devenit aproa
pe impresionant. Aici a contribuit 
și ilustrația sonoră plină de fan
tezie, bine adecvată de Wolfgang 
Weber.

VIORICA TANASESCU



• București
La 25 septembrie și-a reluat activitatea socie

tatea literar-artistică „G. Călinescu" a elevilor 
din Capitala țării. întreaga activitate de pe pri
mul trimestru a celor trei secții ale societății va 
fi orientată in vederea cinstirii unui sfert de veac 
de la proclamarea republicii.

Cenaclul „Săgetătorul" va fi angajat intr-un 
concurs literar tematic, deschis tuturor liceelor și 
școlilor profesionale, din Capitală. Creațiile pre
miate și menționate vor fi incluse in a șasea an
tologie „Săgetătorul” care va apare la sfirșitul 
lunii noiembrie. De asemenea cenaclul și-a pro
pus deschiderea unei expoziții a publicațiilor șco
lare, pregătirea unui montaj poetic închinat re
publicii, participarea activă la noul ciclu de con
ferințe „Etica și arta tînărului scriitor", inițiat ca 
și anul trecut de Universitatea populară și care 
va include teme privind dezvoltarea literaturii 
noastre in anii republicii.

Studioul de poezie și teatru pregătește asiduu 
o piesă a elevei Geta Matei, laureată a con
cursului „Tinere condeie” și un montaj de versuri. 
Ambele premiere, care vor avea loc in lunile 
noiembrie, respectiv decembrie, pe una din sce
nele bucureștene, vor fi închinate aniversării re
publicii.

Cercul de arte plastice va deschide piuă la 30 
decembrie 4 expoziții de pictură >1 grafică cu 
tema „Tinerețe, creație, prietenie” undo Ișl vor 
oxpune creațiile cel mal talentațl membri al cer
cului. Vernisajul primei oxporițll, susținut do pa
tru elovo : Anca Uariton, Călina Pândele, Ioana 
Ncstorescu, Dana Codarena, a avut loc ta 2 
octombrie, In saloanele „Atonoulul tinerelului**

• Tîrgoviște
Respectind >1 perpctulnd o frumoasă tradiție, 

loclntataa literară „Al. Vlaliuță”, a elevilor tir 
govlștnnl, organizează cu sprijinul Comllolulul 
municipal U I.C. șl a Culei județene de croație 
col da al treilea (estival do poezie „Testament 
literar” caro vu avea loc In vechea coterie de 
scaun In zilele do 14-15 octombrie, Au I 
sale perle 130 do Invlluțll. festivalul oslo închinat 
aniversării a 25 de ani do hi proclamarea repu
blicii.

pionierești
Un foarte izbutit caiet de „Plastică și poezie”, 

a editat unitatea de pionieri a Școlii generale 
nr. 86 din București in cinstea aniversării repu
blicii. N-am fi zăbovit poate asupra acostai țipă 
rituri, dacă nu ne-ar fi izbit plăcut excelonla re
prezentare grafică, originalul sincretism dintre 
plastică și poezie realizat in paginile tavlslnl. 
Vladimir Hălălău (felicitat de U 1 liant pentru ta
bloul dăruit O.N.U.-ului In numele organizației 
de pionieri din România). Anca Mihăilescu, Ml- 
haela Florea și Aurelia Ursuloscu no oferă In 
limitele candorii șl universului copilăresc imagini 
de o reală frumusețe șl Ingeniozitate,

• Botoșani
In noua antologia de versuri Contemporani cu 

viitorul, editată de Comitetul județean llutoșanl 
al U.F.C., semnează IV autori dintre r are ramai 
căm pe Valerian fopo, Oeorgo tura, Dolari IU 
zercu - care au reprezentat județul șl Iu tabăra 
națională a tinetelor condeie de la l'ăușrr,

• Bistrița
A doua ediție a antologiei Ascendență, editată 

dă Comitelui județean Bistrița NAsAud ol ui1 
InmAnuncheasA creațiile In versuri si presă a W 
do elevi din liceele dm Nosnud, Hlslrlța, Beclean, 
Slnglotz, I eldru, Telclu, Maleru, Hunt u Salvei, 
dintre cate se detașează nume lumlllote cltllerl 
Ies Preludiului precum liana Huligan, Mmlnnu 
I lămlnd, Petri Domnița, Săi van Origme.

ACȚIUNI • INIȚIATIVE • ACȚIUNI

• Slobozia
O nouă itnlulogle Mugurii Bărăganului care, 

do rialii n< ortsla. InmAnuncheasA șl pa pionieri 
șl pe acel liceeni sau absolvenți ialomljonl de- 
vnniu ..ulrtsuil rrtie străbat țara* (Mircea Dlnescu, 
Vrtslle Poenotu) realizează ptlnlr un «fort eon- 
|ugrit Comitelui U I.C., Consiliul |udețean al 
pionierilor șl Inspectoratul școlar județean Ia
lomița.

• Galati
Pmtldului, inima șl versul, noua r alegere de 

versuri lor hlnrrlă seml< catenarului Uniunii line 
telului (omunlșl, pe tare n edlleulA In < olulm 
r.rre < rimllelul pldețOOn Șl lersper .......... I polar
Oulitll. esptlmă „glodurile lins ore trio unei nuleri 
Ihieds |»mil« «lin ihIIik ui Khnll ți tlln |h« 
In llv«l« IiiihIivhih « • !• «IA In fnță .
un prinos de reeunoșIInlA Im Islmtl șmrll-lulul, 
versuri Isvorlle din dragutleu luță de popie șl 
partid, esprlmlnd rilrișrsmonlsd prtrluml «I ține 
tel generalii peirlig Iul «o IV inlăpluil și se ln< 
lăpluleșl» In polrui ......Pră” țM k<r„- ,
Irițrilmul iPtlulogiei, prut 
!•• • I «b < lltile» I«i • «iiuillulwl |u'I»|«hh hI •levlltH

O f.

UT PICTURA POESIS
(treimi trepida d« rmirmu 

rd ole „(.'tisei tinerilor", te In 
timplmt. In esporl/le despre 
„Tiuctefe, mumii, Hn|d” ni 
bele panouri trie IhlHlelel Co- 
datcea, /mrișcimfe sini, ou 
toate, dăruita unhtorsului 
poetic b/rlștlrin. Desenul oi o 
Simplu, încărcat «mo/iorMi. 
In ««inul acrlai Irzlrdre comu
nicări cri natura, cerută tio 
poeme de lumind ea „Din 
adine", „l)ln pârul tău", „Pd 
mint",

I.a Călina Pândele gestul 
grafic o mai lin și mai con
strucția legal de poezie. Cu
loarea oi o subtiU, melodioa
să, fălii asperități, ea însăși 
curgerea unui riu de femini
tate. Ea descoperii in medita
ția filozoficii a Emily ei Dic
kenson posibilități de expri
mare, sau mai bine, de re
compunere a propriilor gin- 

duri. Apoi li remliii o ire IU 
plrt onnu, «rit do nilului T'o 
plri eanu, și ne fmo «d pisăm 
o târlo maro, rit topor/i lom 
nallt o fi desena «ulr|lrl, dos 
pre greieri, pilmăiori, Intim 
no șl sdpext. o caile tio elilu 
timp fi de ,111/01 ti'Otl.i

Imine Cristina Nestoroseu 
propune o comunicare direc 
td, nuri osterlorluitd ponte, 
dar expresivii, cu poezia li 
norilor «i colegi. („Anotimpul 
do rod" do Paul Balaliur, 
„Nafierea’ do Ion Cristina 
Nestorescu, „Tinerii comu
niști" de Marian Constanți 
nescu).

Expoziția e încheiată de 
Anca Ioana Hariton, un fel 
de „Alice în (ara oglinzilor" 
(cum se cheamă unul din de
senele sale).

Încăperea peste care este 
stăplnă mustește de tinerele, 

fi enumerarea color moi tu 
Ueitn-e imagini ar fi egala cu 
însuși calalogid oipoilfltinei, 
InoeptoNl tu linbirul „Aul<> 
portret" fi «/Irfitul cu „Caii" 
de poveste.

pipazi/la propusă de Alo 
mud Tineretului face un 
drum ciudat, do la abslrtu’lio 
la figurație, șl drumul acesta 
nu o Inllmpldtor, oi ziimpo 
IritVI, ol no litiw/d «4 prețuim 
din nou liceanul, ne Intwi/ă 
cd In ilndrn grafică Iriăd. sa 
știe desena fi „a tlcsona" o 
un rriolnt de laudă, de maro 
lautlil..,

„Ateneului" trebuie să i 
mulțumim, deci, pentru cli
pele de emo/ie dăruite notai 
de această intilnire tinerească 
ou poezia fi imaginea.

MIRUNA GOLOGAN

Gttlims Pândele Emily l*i<Atnson| 
„Virilul n a venit ad din livatln'

Anca Hariton — Demostene Botez: 
„Floarea soarelui"
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Către 
cititor, 
colegul 
nostru

O natrik lonmnA șeolard. eu e< «leiișl «moții 
«l« <«qo«iiii, tu același ritual «ti earmdui, In 
ll< «lușl «!•< H< «II pl.lllltll da lOAUlI HrAmll Șl 
glllbono

Șl inlușl, mHiUI lm«m«n ș< <«l«ii A «« anu 
Iul I*// «■« i • «., il1)11 ■< .11
UmiIhiA pa euro Hike li«ea<« «I țAiil •< «Ue 
«•ine ,1 h irAieșie A. o«l liitopul ile an șea 
Im ««le pulemlt marial da olmlurlle iiiiiiilie 
ale Iul.....I pțovl «.•'•, , u- .
mun»l șl InvAța hșh supt •«• *••• ni imrlldul, 
hșh «wm a roleșil eu «laiiiele din evdnlmea 
■ upilui lir.ulne < .......... . «om
pi«« A# iMume u afestenșol generale a In 
«•IAiniui.ii.il lomAaoe» No a* ■•««ui mal 
maluri mți ȘHt<«4, mal mart «a d« uptopi 
n.«aiiii|le« i«odili.mple ale ««««miței M * a 
mlli^Hi «aiiiIm. Ha unu» «ile do șua

Hptaapo do H>«<e prubOmo J*e smteldțil 
•««•Mie |n >1'4 elan »ĂM««w»W« nh«b »»<i Ml 
• •• H*»l «la a«ma«A maia t4s*a«»4e" m 
»n»ie au r*"• im*«*"«ul «te«i«.> a.ș«ie«eot»i 
«le eeniemn'mt p «iitdiu dtndu I am «liman 
i><>*" i* «am.uh.nH*

Vn«em »«meMonp «4 ao pțiepșiSA un an 
do mmuâ •••«••> «A. de lup«4 iadl.pl* p«<>l<<r 
ș»«<ioepiMa«a miaimkm'4, mmtetme e«»«* 
Integrata SașiaM bt nițelul e«iae*>țeiu« din 
«o o. .« m«i i»H««e ale oșteob «oaiemp..

do ««mmiIIii tinerești li ș a a»mdm «Ha ai 
«ea«ia luamnd a ssandoto den««i.iia I un 
soma «4 «♦«««* ștobstd v*« II lave «IHA «u «m 
piui de soiIoiiihIa, do demnitate de eonii i 
detație «m-iuld

Șl potto IhhM meatlA lob.n .............. ..
»me a ilutiieut* oeemplai m«Așl a«llvHaloa 
noebasllA a «andutAleiulul «laiului «uitlru, 
IhviiiAșiiI Ni* alee Ceoii«e«« u, plutatle naiul 
«Ailmimew el aproplHloi anlvor«4<i el unul 
«leii de vo.h de la proclamarea ropuldi.il.

Ne v«m uA«i șl nel, ll«oenl, In tlndul aee 
l»«a < ma, oAlAullțl de imrlld. vor înțelege «A 
cinsteai. A a«osl eveniment «me n <lo»< hit 
pnlilel ninitlie nel «I stiAlur.lle poi spor live, 
prin iloveil ile muncă șl ntdjninent nețâimu- 
ill mutllor Ideuluil socialiste.

Cnlllnlen rezultatelor nomlie la InvățAIurA, 
Cumporlnrerr naailră civică fără reproș, vot II 
rluvarllo cele mal groitoore. Șl noi, c«l caro 
deprindem In timpul liber șl plăcutul mo>Io- 
«nu al scrisului, ne vom pune la locuri peni
ța de diamant, pentru a aduce tinereții 
noailre fericite, partidului, patriei nemuri
toare un imn cald șl sincer de prețuire >1 
slavă.

In paginile „Preludiului* vom găti, ca >1 
pină acum, șl chiar mai mult, locul unui viu 
dialog cu elevii din oricare școală șl clasă, 
vom putea da curs preocupărilor noastre, 
vom incerca să facem un permanent schimb 
de experiență, in cadrul căruia, pe primul 
plan, vor trebui să stea, cum esle și firesc, 
temele muncii și vieții noastre, întrebările și 
răspunsurile pe care ni le punem și ni le 
dăm noi, în mijlocul organizațiilor noastre 
de tineret, alături de profesorii, educatorii 
noștri.

MIHAELA OPRIȘI
Liceul „M. Eminescu* București

PATRIE, IUBIRENTRE

kum pol s4 «beare Wmpoa la«l.«nii șl s4 le«A
iadul do pui și vo«d« la simbol do teilaal, 

I rnd de u«l|lu muguil, «Iad do allțla n««l, 
V SumpOn a .. ............... . >...« ml ta plen.O I

FĂCLIA DE MIRT
Otlundo e«le țeta eeoatia
• u miros do miere taldd 
l«a« pAsArl prin Irupul meu 
«a prinlt un mboro, 
p«elullndenl mine gAioșIe 
■lapOrl.irau ik eluleșl oat 
lo«a d« nlrorupe«o cuts 
In mol llmpeil egllnsl, 
Nu poete II picture 
dincolo do lAclio do mht. 
u patriei, 
nu poate fi desprindere 
din Inelul ei, 
veșnic rotund și «gol 
precum aerul in jurul cimplol.

DOINA DORII tiiKUreșii
IMII, 

Vrtfertii «fi

IUBIRI
Rm«amu«lnd In ștoumo eoboetă loemna rnlmA 

platul do lumina «U fluturii «Itsll...
*4 Io Hdes* «am «Umonl nu șl e Inrhipuil 
tor timpului șsosole de Irumusoțl In palmă,
* sensul «Au atesta șl n basm a*4 dramul țlo 
b4 10 ogllndoH do a puttal din ape «on mei vio.

At'MOMA lOI’At llI 
fim uroșll

C1NTEC DE ȚARĂ
lo om la aține, țara moo de dot, 
la rAivrdHtoo mOrilet de eetdo, 
Ciad pAtAula adu« «u ele toatele la «bor 
țl platul iau la mine te toi plotdo

MO ptlml «a nlaldaawna su «ielele n albastra nunȘi i 
I timpul Img, dossbis, bt Sate «urneai
In doino Șl pe ««osiele de munți 
Islorla acosloi tara moarte oameni,,

In cumpăna legendei
Meandrele de vinturi ne-ngropară 
Dar in Carpații dorului ne-am prins, 
Ne adincim cu păsări inafară 
De cerul mioritic

La noi stejarii-au 
Din care singele 
Zvicnim in vers ca 
Pasărea măiastră

verde-nins.

rădăcinile-nstefate 
iși amintește 
sarea in bucate, 
cintă românește...

Mâ-mbată unda unui fluier sfint 
In munte inflorind și in baladă 
Mi-e lacrima - iubire de pămint — 
Cind patria-i cu griul sub zăpadă.

Proiiml rodirea calmă din lucruri In cuvinte 
Sub flamura amlesii desăvirșindu-ș| ora.
Din braidelo albind de osominte. 
Un curcubeu de grine-și zidește aurora
Presimt o boltă-naltă cu falduri do grădini, 
Nicicind mai pur izvorul, nicicind mai pur avintul 
Aurifere raze tresar peste fintini 
La
Să
Să 
Să
Unduitoare-n verde la osteneala miinii.

ION EVU Hunedoara
\A

cumpăna legendei știu munca și știu cintul. 
mă aplec in doina ca intr-o apă vie 
beau, păstrată rouă, ca-n griu, sudoarea piinii 
mai rodească setea-mi in oameni o cimpie

%25e2%2580%25a2IAiniui.ii.il
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Pentru a șasea oară, de 
data aceasta la Păușa, pe 
malul Oltului, nu departe de 
locul unde amintirea vitea
zului Mircea e mereu pre
zentă, și-au dat întîlnire 
membrii cenaclurilor de elevi 
în tradiționalul colocviu or
ganizat în fiecare vacanță 
de vară de C.C. al U.T.C. 
în colaborare cu Ministerul 
Educației și Tnvățămintului.

Peste 260 de elevi din toa
tă țara, laureații primei ediții 
a concursului „Tinere con
deie”, conducătorii cenaclu
rilor și societăților literare 
școlare, precum și cei mai 
dotați plasticieni au petre
cut în pitoreasca tabără vil- 
ceană două săptămini.

„Excelsior ’72* a însemnat 
pentru ei o valoroasă expe
riență.

Pentru prima oară, la Pău
șa s-a încercat și s-a realizat 
o formă superioară de cola
borare dintre plasticieni și 
literați, aplicată în elabora
rea coperților și ilustrațiilor 
de carte și revistă. Tot cu 
acest prilej o grupă de elevi 
a fost familiarizată cu mun
ca de cercetare socio-etno- 
grafică a cărei finalizare a 
constituit-o întocmirea „schi
ței monografice* a satului 
Păușa, o incercare mai mult 
decit meritorie.

Vor rămine neuitate In o- 
mintirea „păușanilor” pasio

nantele reuniuni de cenaclu 
desfășurate in evantai pe 
malurile Oltului, „expedițiile* 
etnologice, animatele serate 
literare, concursul de 
literară închinat zilei 
August, unde au fost 
tate peste 1 000 de 
colaborările la presa 
concursul de artă plastică - 
concretizat intr-o expoziție 
deschisă in orașul Colimă- 
nești și vizitată de sute de 
amatori de artă. Rezultatele 
eforturilor comune stau in 
cele 12 caiete lirice ilustrate 
ale grupelor de creație.

creație 
de 23 

prezen- 
creații, 
locală,

AURORA TOCACIU 
București
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RONDELURI MIT
îmi singerează crinul vocii, tată, 
Și oasele mi-s corn de vinătoare 
Sunindu-mi prea aproape deodată 
Ninsorile de tei, mistuitoare...

Mi-e roata cărnii fin catifelată

Îii șarpele din pleoape-o să-mi coboare 
mi singerează crinul vocii, tată,

Și oasele mi-s corn de vinătoare.

Si lava verii-n umeri o să-mi bată 
înmiresmat tipar ca să-mi măsoare 
Petrecerea însemnelor, bogată
Și jocul inelarului de care

îmi singerează crinul vocii, tată...

Femeile zidite intre noi 
Au asfințit in coapsa viorie 
Lopeți de trandafir chemau in ploi 
Mireasa apei care nu ne știe...

Și nici un drum nu duce inapoi 
Carul de oase-al virstei intirzie 
Femeile zidite între noi 
Au asfințit in coapsa viorie—

Nu-mi spune cine ești, un pițigoi 
De platină a ars in colivie,
Cu tot ce-am adunat in pumnii goi 
Ne depărtează de copilărie

SORINA VISSARION
Găești

PRIN MUZEE
Fotografii cu chipuri chinuite, 
Chipuri ca niște vapoare 
Cu două lumini plutind in beznă, 
Chipuri tăcute ca amintirea, 
Chipuri solemne ca așteptarea, 
Chipuri nerase (indărătul asprei lor bărbi, un zimbet),

O pasăre mută dupâ-un copac dezgolit. 
Chipuri tăcute, o, chipurile mele I 
Chipuri frățești ale eroilor și martirilor 
Pline de idei, de nădejde, de certitudini 
Chipuri fericite și grele 
Ca roadele coapte 
Ale pomului tău, libertate I

SIMONA GHEORGHE 
Brăila

CROCHIU
TULCEAN

Bărbi enorme 
ca mătasea 
lintiței 
in apele toamnei, 
miros de pește 
flutură azi.

Ochii
scutură 
solzi de curoj.

Femeile zidite intre noi.

Despre oglinzi nu ți-am mai scris de mult

ECOU DE TABĂRĂ

lăsăm pătrunși 
tirziu de priviri

DOINA MUTU 
Sibiu

Să coborîm in amintire încet 
Precum munții pier iarna 
Lăsind pradă ninsorii 
Creste arse de-albastru.

Străluminindu-ne,
Să alăturăm prin amintire 
Trupuri subțiri
De flori
Ce trec prin vară, 
Rotind in petale iubiri...Să ne

De un
Și asurziți de foșnetul 
Cuvintelor ce-alunecă prin noi,

Despre oglinzi nu ți-am mai scris de mult 
De parcă mi-au intrat adine in singe 
Și in privire nu mai pot s-ascult 
Ochiul ce ride, ochiul care plinge...

Doar timpla ta inchipuie-n tumult 
Ninsoarea de vocale cum mă stringe 
Despre oglinzi nu ți-am mai scris de mun 
De parcă mi-au intrat adine in singe.

De cind din roata pleoapelor le-am smuls 
M-au toropit cămăși de ierbi nătinge 
Tu nu-mi știi risipa rodului mai mult 
Decit lumina care mă răsfringe...

PAUL BALAHUR
Iași

Ei vor privi 
năvodul 
ce poartă 
sărutul sărac 
al apelor, miine.

llushatiile Preludiului 
aparțin elevilor: ANCA 
HARITON, LUMINIȚA 
VIZITIU, MIRUNA GO
LOGAN, DAN 1L1EȘ1U. ANA FENOGIIEN 

Tulcea
o
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LIMPEZIRE
E-o febră-n noi ce se purifică crescind 
in aripi de cocori, cind aburind văzduhul 
cu buze albe, se desfac de inimi 
smerind bobocii luminii, ci, 
rătăcind prin piepturile lor 
zilele 
ca pelerinii, 
iși pleacă pină-n stele piturile de viori.

Am așteptat
să ne curgă timpul prin oase, 
gindindu-ne că sintem străbătuți de un crin.

Privirile ni se limpezesc odată cu vara 
imbrăcind uneori răcoarea I---- 1_'_-
și așteptăm 
să vină cerul aproape 
să ne putem privi in el zeii 
din singele tinăr.

boabelor de struguri

VIOREL MUREȘAN
Cehul Silvaniei



r

REPUBLICII
Oră de dor,
oră de pace ți vise,
oră a patriei mele...
Peste gindurile noastre
curge rășina fluviilor incandescente 
contopindu-ne-n bucuria împlinirilor, 
in ulcioarele smălțuite cu soare, 
in bobul limpede al cimpiei 
înmuiate de sevele infinit modelate

din ierburi, 
din steme, 

din eroi...
Prin singele tău, simbol de istorie, 
urcă cu frunzele risipite-n lumină 
orga infinită a PARTIDULUI.

1
ț

î

*
*

TEODOR RAPAN
Roșiorii de Vede

u

♦
♦
V

♦

♦

4-
V
V
V

Imi adun seara păsările 
Și desenăm zboruri 
In aerul fertilizat cu stele 
Și miresme de griu. 
Pretutindeni e țara 
Și prin ea sintem veșnici

O, cum aleargă plugul 
Prin țarina ei sfintâ 
O, cum cad bulgări de soare 
In holdele sunătoare de aur.

La munte riurile 
îngrămădesc lumini 
Intre coarnele cerbilor 

. Și păstrăvii înfloresc aerul
Cu noi curcubee solzoase. 
Pretutindeni e țara, imi spun, 
Și prin ea sintem veșnici.

OLGA NEAGU
Reșița

o
văile 

riu.
sarea
noastre aprige,

Sărut pamintul, 
Riurile, pădurile ți griul 
Cu sfială pentru strămoși.» 
Aplecată pe iarbă cu abur de suflet 
Plutind ca o ceață a dragostei. 
Miroase a abur adine.» 
Sărut pămintul țării 
Cu sfială pentru strămoși...
Pe aceste meleaguri legendare 
Cavalul mingiie 
Curgind ca un 
Sărut piinea ți 
Dar al brațelor
Sărut soarele, 
Tavă uriașă ce ne poartă istoria.

MIHAIL VLAD
Tîrgoviște

GLAS

ADINC
humă,risipiți in această

adine.

NEGRIUC
Suceava

SINT TÎNĂR
Acestor porți de rouă sint hărăzit fecior 
Iarba fierului, mamă, in trup se topește, 
In călciiul de apă ce se taie prin frunza de dor - 
Și fără întoarcere, cîntec de com, mi se fringe in dește.

Sint tinăr - mireasmă firesc prelinsă-n toate,
Cu rădăcini in aplecarea boltită... Părinții încă poartă 
Rotind aprins - acea desfășurată roată,
Și-n osul plin de cîntec, memoria se-mparte.

Peste ochiul de timp, crater ințelenit, 
Goarne in cercuri, laudă țării ascult, —
Și cerul scurs in pleoape, de ritmuri inzecit, 
Cuvintele in clocot — fintînă infloritâ dedesubt.»

CATALIN BORDEIANU
Iași

«UUUUUUUUUUUUU^^

Intîiul 
ochi

Mă topesc la rădăcinile numelui tău de izvoare
Țară a lui Manole — meșter 
care ți-a rotunjit in zbor 
tălpile 
ți sărutul 
ți ți-a stors pe buze din fructul de taină 
țoaptele Anei.

Iți cerc veșmintul cununat in constelații
Și-i pipăi catifeaua din muguri de mesteacăn 
din briul holdelor mă lupt să prind in palme 
intiiul ochi deschis cindva spre mine.

VIOREL MUREȘAN 
Cehul Silvaniei

ZIDURI
Ziduri se-nalță-n 
cetatea luminii. 
Ziduri ți schele 
pentru ochii copilului 
tatuați de visare.
Sint oameni ți oameni 
răzvrătiți in dureri 
ți vie, lumina din palme 
izvor se prelinge. 
Cavalul și frunza 
Și doinele dorm 
in murmur de ape 
ți susur de dor.
Doar oamenii cintâ 
rodind amintirea 
cu semne de veacuri, 
cu semne de spor...

EMIL ALBIȘOR 
Vînfu Mare

Colegiul de redacție: 
Prof. TUDOR OPRIȘ, DOI
NA DORU — București, 
TEODOR RAPAN — Ro
șiori, ION MUREȘAN — 
Cluj, CATALIN BORDE
IANU — Iași, MARCEL 
SAM1NȚA — Timișoara.
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O MARȚI DUPA-AMIAZA, a 
sosit în Capitală, într-o vizită 
de prietenie în țara noastră. 
Alteța Sa Imperială prințul 
Abdol Reza Pahlavi, fratele Șa- 
hinșahului Iranului.

Oaspetele a fost întfmpinat, 
la aeroportul Otopeni, de Emil 
Bodnaraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Vasile Pa- 
tilineț, ministrul economiei fo
restiere și materialelor de con
strucții, Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, de alte persoane oficiale 
române.

Au fost 
Ansary, 
din Iran, 
arările celei de-a VIII-a sesi
uni a Comisiei mixte ministeri
ale româno-lraniene, Sadegh 
Sadrieh, ambasadorul Iranului 
la București, membrii delegației 
iraniene și ai ambasadei.

prezențl dr. Huahang 
ministrul economiei 
care participă la lu-

Democratică Sudan. Din delega
ție fac parte deputății lng. Marin 
Enache șl prof. dr. Ioan Pop 
D. Popa.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost salutată 
de Maria Groza, Ilie Murgu- 
lescu, Gheorghe Necula, vice
președinți al Marii Adunări Na
ționale, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Mihal Dalea, Aurel Vijoli, Du
mitru Coliu, Constantin Din- 
culescu, Gheorghe Vasilichl, 
Dumitru Balalla, Traian Ionașcu, 
președinți de Comisii perma
nente ale M.A.N., Ion Mărgi- 
neanu, secretar al M.A.N„

CRONICA

actualitatea
r

r« i. [AȘTEPTĂM SÂ NE INVITAȚI . 
I LA MONTA DV I

I
LA NUNTA DV. s

I
I

Am dori și aoi. reporterii „Scinteii tineretului*. să fim pre- 
zeuți alături de dv. ia aceste clipe pe care slntem siguri că 
le sărbătoriți ta mijtecul colectivului ia care activați, al co
legilor de muncă. Ulterior tom publica ia rufoasele „Actualității* 
amănunte in legătură cu acest tineresc, emoționant eseniment 
din viața dv.

Așteptăm deci ca una dia invitațiile pe care ie trimiteți cu 
acest prilej, să poarte adresa : _S inteia tineretulas*, rubrica 
„Actualitate*. Piața Setate.: ar. L București

I
I

sparțl I în încăperi zac grămezi 
de moloz. Odată cu venirea 
toamnei „mizerabile* (vorba lui 
Toptrceanu), I.C.R.A.L. Vitan a 
migrat se vede spre alte locuri. 
Cu ce glnduri șl de ce i-a pă
răsit totuși pe cetățenii din Ca
lea Văcărești nr. 30 și, mai ales, 
ce „viitor* le rezervă ? Am 
dori să aflăm $1 noi.

sală rabatabilă multifuncțională 
cu 400 locuri, restaurant, bra
serie, cofetărie, bar de zL în
tregul complex va fi dat în fo
losință în toamna anului viitor.

M. S.

Marți dimineața, tovarășul 
Emil Drăgănescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, l-a primit 
pe cosmonautul sovietic V. I. 
Sevastianov, membru al echi
pajului navei „Soiuz-9“, care a 
efectuat o scurtă vizită de prie
tenie în tara noastră.

La primire, care s-a desfășu
rat Intr-o atmosferă cordială, a 
participat V. S. Tikunov, Însăr
cinat cu afaceri ad-interim aii 
UR.S.S. la București, și alte 
persoane oficiale.

★
în timpul șederii In țara noas

tră. cosmonautul sovietic a avut 
o întîlnire, la Consiliul Națio
nal pentru Știință și Tehnolo
gie, cu specialiști români In 
prohlemele aerospațiale, a vi
zitat sistemul hidroenergetic si 
de navigație de la Porțile de 
Fier, orașul Timișoara și cartie
re bucureștene.

în cursul zile' de marți, cos
monautul Vitali Sevastianov a 
părăsit țara noastră.

MARTI DIMINEAȚA, a pă
răsit Capitala, pierind la Khar
tum, o delegație a Marii A- 
dunări Naționale, condusă de 
tovarășul Ștefan Voitec, preșe
dintele Marii Adunări Națio
nale, care va participa la des
chiderea primei sesiuni a Con
siliului poporului din Republica

IU.T.C

DIN EUROPA
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Felul întli : 
(surpriză de 
camion in 
purtind nu- 
și aparți- 

trans-
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13,30; 16; 18,30; 21).

UNDE EȘTI— 
I.CR.A.L -VTTAN- ?
Tinăral

: e'-i;e- 
ea e de-

Ieri s-a înapoiat in Capi
tală, venind de la Berlin, 
tovarășul Vasile Nlcolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C., 
care a participat la lucrările 
Comitetului Internațional de 
pregătire a celui de-ai X-lea 
Festival mondial al tinere
tului și studenților, desfășu
rate in capitala R.D.G.

Ieri a sosit In Capitali • 
delegație ■ Uniunii Tinere
tului Comunist Leninist 
(U.T.C.L) din U.R.S.S, c- 
dusă de tovarășul Robert 
Arzumanian, secretar al C-C- 
al U.T.C.L. din RS.S Ar
meană. care la iaritația C.C. 
al Uniunii Tineretului Co
munist. va fate a rîzitâ ia 
țara noastră.

La sosire pe aeroportul in
ternațional Bncurr-szȘ-Oco- 
peni. delegația a fost terim 
pinatâ de toiară<ul Dus 
Cruceru. adjunct de vH de 
secție la C.C. al V.TX. de 
activiști ai C.C- al U.TX.

♦
în aceeași zi. delegația a 

fost primită Ia C-C. al U.TjC. 
de către tovarășa Silvia Ifce. 
secretar al C.C. al U.T.C. 
Cu acest prilej s-a efectuai 
un schimb de informați te 
legătură ca preecwdrile ac
tuale ale celor 
zații.

COMPLEX ȘCOLAR 
HOTELIER

FELUL DOI 
UN CAMION

ANCHETA 
CONTINUĂ

ăe 9 «e i

în perimetrul dintre Pav 
Expoziției dtn Ptața Set 
:Levard-l Poligrafiei a fil
at construcția cetei mai ma- 
caoaplex scalar batelier a- 

pheativ din Europa. Atesta va 
m £- up srriar mo- 
tvâzut ea 23 său de 
ateliere de instru 

ri, brb’.'.tteri. săli de E 
tâ, laboratoare de 
;e deta 

de telexnzi m
e a pr :<± -

• Plouă și, pentru a păs
tra în bună stare terenul 
central de pe „Progresul* 
pentru vineri — cind trebuie 
să aibă loc primele schim
buri de mingii in finala ce
tei de a (l-a ediții a „Cupei 
Davis* — două ..selecționate*,

te din cadre ale unor 
rinderi bucureștene de 
inerea bazelor sportive 

u construcții, desfășoară, al- 
teraativ, eforturi susținute.

• Plouă, iar U magazinul 
_Ea* din Capitală — în loc

îr.câlțămrite adecvată se
nini — nu se găsesc de- 
sandale si pantofi de vară, 

ie in rubrica 
ualitătii*.

I— Adam tocmai venise aca
să și, împreuna cu familia, se 
așezase la masă. - - - - — 
supă. La felul doi 
proporții !> : un 
mărime naturală, 
mărul 31—Bh—185 
nind întreprinderii de 
porturi auto Bistrița.

Tinărul șofer loan Cirlejean 
nici n-a avut timp să ureze 
gazdelor ..Poftă bună !• Din 
două motive : era beat șl iz
bitura produsă de pătrunde
rea autocamionului prin 
l-a amețit de tot.

Pe moment. Iui Cirlejean 
prava 1 s-o fi părut plină 
haz. Acum, ,,pe trezite*, 
evurile au căpătat Insă • 
totul altă nuanță...

Rozica Vasilache (23 ani, 
Galați) se întorcea acasă 
la ora 5 dimineața, venind de 
la serviciu. Este acostată Se 
soțul ei (G. Vasilache, 27 ani, 
conductor de tren la C.F.R. 
Galați), de care era despărțită 
de citva timp. Acesta începe 
să o insulte, apoi o lovește de 
cîteva ori cu un cuțit. Cu aju
torul cetățenilor, victima este 
transportată urgent la spital, 
unde se află Încă, din păcate, . 
intr-o stare deosebit de gravă. 
Anrheta se află In curs de 
desfășurare.

UN PAZNIC... 
RESEMNAT

„ÎMI PLAC BANII,
CE SA FAC..."

RELAȚIA INVATAMINT
CERCETARE—PRODUCȚIE

e SsartB — v« Dilen. de<i
a sfccnsat acea mare perfor- 
■aaacă. “ *-* “**>8. atunci, ne- 

ă. nădăjdu- 
i-o re'acă 
van Dîîlen 

Wimbledon, 
aaci. la București, va 

ce are te față, pe 
a eaaoeea cu- 
aai : Tiriac—

■ asta mă face 
Eâfoere. Ilie e'te 

k de aBa mari. Ti
ne m focăier cu calități 
ce care a saiM de fie

care dată sâ taci atee Tui totul 
a reafaa aa sirf de for

mă saartrsă exact aluaci cind 
tr-fomae : el este aa foarte baa 
tactăriaaș aa faarte baa psihateg 
â an excelent ceardaaaM 
pac. Deci, ma dreptate sâ 

smraâ. vă sper iatr-e 
pertaraaațâ a teaisului romă

rrtre

C

V. CABVLZA
(Urmare din pag. I)

— Aș menționa, in primul 
rînd, că procesul complex pre
supus de realizarea unor legă
turi optime între învățămint- 
cercetare și producție 
măsuri ce privesc 1 
noastră activitate. De 
nea, voi arăta că ceea 
Întreprins pînă in- -prezent con
stituie un început în aceas’ă 
acțiune pe .care .înțelegem s-o 
continuăm -ea- fermitate. Astfel. 
în anil precedent! legăturile 
noastre tehnice si științifice 
»-au realizat cu peste 140 de 
întreprinderi-și unități de cer
cetare. îl perioada imediat ur
mătoare Conferinței Naționale 
această acțiune de integrare a 
căpătat noi coordonate, cate
drele amplifieîndu-și relațiile 
directe cu diferite alte unități 
industriale și de cercetare, s-au 
angajat tn preluarea mai mul
tor teme din planul de stat si 
programele prioritare. Pină în 
ajunul deschiderii anului

toa-

vizează 
întreaga 
aseme- 

i ce am

lea aspect eseați 
rii?

— Urmărim am 
zenței studeatflo 
productive. Ei Iși vo 
ra activitatea una, două 
mai multe zile pe sâptămL-i In 
uane, institute de eercetâri s: 
proiectări. Lucrările lor i 
dirijate atit de cadre dc 
crrilt ș! speriaSstf dm 
ducție. Numerogi student 
anii III—IV—V aw ecaăa 
desfășoare practica te ana 
de proiectare, eiabortad ar: e- 
te ii.i'itiailay ca pramm* 
Pină In present a - Sase aeaera 
jate asriner.ea itgtlee»"! 
tățiie ru pred 3>ec*mi 
mied ea la iseuria'—e 
fii electric atelierele âe 
tare u fur-epaseae d-o 
în foltsmțâ a IxaHite - 
cum in curs de fraart 
este deoscri : de p-ăru: •

ai*- »*

* €

Ghiciți virata autorului aces
tei replici 7 Desigur, nu. 
bine, constantin Geană, 
la Școala generală din “ 
na Vițomirești, abia a 
nit 14 ani :

Cu o stringere de 
consemnăm isprava sa. 
dește momentul In care 
cetățean din comună, 
care bănuia că deține o sumă 
de bani, părăsește domiciliul ; 
cu ehei poirivite descuie che- 
va usj și fură 5 •«« lei.

Unde a deprins totuși mino
rul un asemenea mod de via
ță. mod care explică, in mare 
pane, și infracțiunea comisă. 
Am dori să aflăm, mai ales, 
cum înțeleg să acționeze in 
cazul său — lneeplnd din a- 
eest rumeni — principalii 
factori educaționali (familia și 
școala) care pină acum și-au 
uitat, după cile se pare, obli
gațiile.

De cite ori va mal fi pro
cedat astfel fără să fie prins 7

— Niciodată, vă dau cuvin- 
tul meu de cinste, replică... 
hoțul.

Noi Insă — să fim iertați ! — 
tot nu-l credem pe tinărul șo
fer Pene Florea (25 ani, sala
riat la Autobaza nr. 2 Giu- 
lești), In cabina camionului 
căruia a fost găsită — bine 
ascunsă — o cantitate de ma
teriale de construcție furate 
de pe un șantier. Infractorul 
își va primi desigur, pedeapsa. — ■ ...... a

fur-
cu

„De 
cine
scos 
fără

Cit despre paznicul care 
contribuit Ia descoperirea 
tulul, acesta recunoaște 
dezarmantă resemnare : 
data asta l-am prins, dar 
știe de ctte ori n-o fi 
materiale de pe șantier 
să observ 7“

Totuși, cine altul este obligat 
să observe asemenea fapte, să 
fie tras la răspundere atunci 
dnd ele se petrec 7 !

țanenia

ajunul deschiderii anului 
versitar s-au constituit tn 
te facultățile peste 50 de co
lective de cercetare care 
lucra, pentru soluționarea unul 
mare număr de teme solicitate 
de industrie, împreună eu ca
dre din industrie și cercetare 
(Uzina de mașini grele. Institu
tul de cercetări și 
pentru mașini unelte și agre?=- 
te, Centrala industrială de ma
șini unelte, Uzinele „23 A - 
gust“, Grupul de uzine d* a.:-- 
turisme Pitești, Institutul :• 
sereețări pentru t.c.m. și mul
te altele).

în ideea creșterii efirie-țri 
activității noastre pe linia spri
jinirii producției, numeroase 
colective de cadre iris ' 
s-au angajat să participe te a 
eeastă perioadă si tn a- : 
iD&tori la cercetarea, pi oier ta 
rea și execuția a 16 prototip 
de aparate, mașini ți uri*;e 
scrise în planurile de prod 
ție ale unor întreer.-fer. 
centrale industriale (Fabrica de 
calculatoare electron:-*. M - 
terul Energiei Elerir.:* ' - -a

Sănătății, 
arest-: r

*> mal rămas două zile pină :e per ea Analei celei de-a 
«dMB a „Cupei Davis", 

a «pune la București In 
de U, M și 15 octombrie 
te României și S.U.A. 
rea continua lâ fie 

MCaranMâ, dar interesul a- 
maxs -nor de tenis nu este de
ter ta scâdere. cererile de bi- 
e e stat la fel de mari, ca șl 

ar fi timp Însorit, iar 
procagoaiștu apropiJlel finale 
oetteră «a se antreneze in 
srH sau in aer liber, după 
exm le permite timpul.

teri, ploaia i-a obligat din 
nou sâ se refugieze tn săli, 
■Bâe jucătorii români șl cel 
americani s-au antrenat cite 

trei ore. Echipa

S.U.A. a efectuat două antre
namente, unul Ia amiază șl al
tul !n cursul serii. Dintre a- 
merlcani cel mal mult a jucat 
Stan Smith, care a disputat 
mai multe seturi, avtnd ace
lași partener, pe tinărul jucător 
Gottfried. Harold Solomon, 
despre care se crede că va fi 
al doilea Jucător al echipei a- 
mericane pentru probele de 
simplu s-a antrenat in compa
nia lui Tom Gorman. Și jucă
torii români au efectuat In a- 
ceeași sală două antrenamente. 
Din nou s-a insistat asupra 
pregătirii probei de dublu, in 
care Ilie Năstase și Ion Țiriac 
au tntîlnit perechea 
Kukal-Dumitru llărădău.

de mecanică fină, 
I.O.R., Ministerul 
M.E.I., M.l.Ch. ș.a.) 
prototipuri li se vor adăuga nu
meroase aparate și lnstz'sț:: te 
laborator necesare a::-: tir

O altă modalitate a lr.te0râril 
în producție este par:.;-parca 
nemijlocită a unor cadre di- 
dactice de la Fa jități.e de e- 
lectronică, energetică ia a 
vitatea unor unități economice, 
în același sens, un cole :. ce 
la catedrele de materna: te
va integra în Centrul de calcul 
al institutului. Se află Intr-un 
stadiu avansat măsurile ce ur
măresc înființarea unei forma
ții mixte de Inviți — l.-.t-cer- 
cetare-producție, în domeniul 
angrenajelor și cuplajelor. Sînt 
tn curs de desfășurare discuții 
cu M.I.C.M. care vizează ca 
Centrul da cercetări pentru 
motoare cu ardere internă să 
devină o unitate de cercetare, 
aparținind în comun Ministe
rului Educației și învăță- 
mîntulul șl M.I.C.M., prelu- 
înd totalitatea problemelor de 
cercetare de perspectivă ht a- 
ewt domeniu.

— Prin urmare, acest proces 
da colaborare intre specialiștii 
din producție și cei din insti
tut este unui dintre aspectele 
esențiale ale joncțiunii învăță- 
mînt — cercetare — producție, 
cu largi implicații majore 
însuși procesul

în 
___ r_ ______  _____ de 
formare a noilor generații de 
Ingineri. Cum veți racorda deci 
instrucția inginerească a stu
denților cu cerințele practice 
și de cercetare ale producției 
pentru a realiza cel de al doi-

didactic

.ărgea 
d și tec- 
as a r am 
mai tîr- 

ece* și el pe stradă în
de propriile-i ginduri. de 

frământări si preocupări strict 
personale. Satul, lumea, dar 
mai ales noțiunea sat nu-șl 
prea afla loc în sfera fondului 
sau principal de cuvinte.

Cind a coborit — în vara lui 
1966 — din autoBuzul care-1 
purta de la Slatina in comuna 
Comănița, unde fusese reparti
zat. bucureșteanul get-beget 
trăia un moment de sinceră de
barcare In necunoscut. Oamenii 
l-au întlmpinat cu respectul cu
venit, dar și cu o oarecare cu
riozitate și neîncredere ; era 
cel mai tînăr doctor (nu împli
nise nici 24 de ani) pe care-I 
cunoscuseră aceste meleaguri. 
I* „centru* i se atrăsese a- 
tenția : „Este o circă grea, difi
cilă*. Poate că această subli
niere l-a făcut ca a doua zi, 
după primele consultații, să nu 
alerge la telefon spre a cere 
lămuriri profesorului său din 
București (care, în paranteză 
fie spus, îi prezisese și o „mină* 
de bun chirurg, pe care el și-o 
vedea de acum aplecată numai 
pe hîrtiuța de recomandare a 
rețetelor). Se trezise în el am
biția, acest sentiment tînăr de

tmorR 
_ dorința de a demonstra e* 

știe si soațe sâ-șî fa-că datoria, 
ce condiții ale 
•ui*. Trebuia, mal 
ristige încrederea 

celor 19 0t<0 de 
Dacă ii întrebi, șl as- 
nii din aceste comune 
angură nemaifiind zil

nic printre ei) spun că niciodată 
n-au văzut, ca atunci, mai des 
pe ulițele satelor șareta cu tm 
cal a dispensarului. „Munceam 
mult — își amintește doctorul 
— dormeam 3—4 ore pe noapte,

«4. din anii studenției: 
pe săptâmlnă, Mihai Gangură 
; - r'-fi'-irâ '.a soita’ul din 
Spâneni, unde practică chirur- 
î a. Îndeplinind — in termeni 

t-ali — rol de „mîna a II-a“, 
si de „vioara I*.

e îl află, de regulă, la 
ti cultural, alături 
telectuali ai satului, 

fialog direct cu activitatea 
■ducâtivă. Păstrînd

de 
în 

cul- 
vie 

ani: facultății pasiunea pen- 
— un. a artistică, punînd-o 

< c ba unei realizări con
crete, tinărul medic se numără

Am învățat să cunosc oamenii
citeam alte 3—4 ore ; restul tim
pului mi-1 petreceam între oa
meni. Acesta este cel dinți; 
mare cîștig al meu t am învățat 
să cunosc oamenii, să mi-i a- 
propii, sâ le fiu devotat*. lat 
cel dintîi atestat al acestui 
cil și continuu examen de 
știință II constituie însuși fap
tul că după șase luni de 
prezentarea la post, la Comă
nița avea loc un schimb de ex
periență. cu participarea tutu
ror medicilor, pentru a cunoaș
te, la fața locului, cum arată o 
circumscripție sanitară model, 
în mediul rural.

...Anul 1968, II află pe medi
cul Mihai Gangură în comuna 
Scornicești din același județ — 
Olt. Noul loc de muncă nu mai

difi- 
con-

18

na șl armonioasa lui integrare, 
ca intelectual. In preocupările 
și destinul comunei.

Astăzi, în Scornicești. 
multe adrese indică 
doctorului Gangură. 
in primul rînd la dispensarul 
transformat recent In centru d* 
sănătate, In cadrul căruia este 
-investit cu răspunderea de me- 
"ăic șef. Aproape 20 de cadre 
de specialitate ii solicită sfa
tul profesional într-o problemă 
sau alta. Zile anume din săp- 
tămînă poate fi Intîlnit în can
celaria școlii : aceasta, pentru 
că In comună există un liceu 
sanitar, printre ai cărui pro
fesori se numără și Mihai Gan
gură. Tot t _-i s-a realizat și 
acea prezicere a profesorului

mai 
prezenta 
Desigur.

printre „fondatorii* Ansamblu- 
: -ii folcloric „Călușul*, ale că- 
rui mesaje de frumos au fost și 
«int purta'e 
locuri din țară 
hotarele țării, 
clusivitate din 
tori, „Călușul* 
a fost răsplătit cu aplauze 
premii pe prestigioase scene din 
Bulgaria, Suedia, ~ 
Democrată Germană, 
Olanda, Iugoslavia, 
Austria. Cîteva din aceste a- 
plauze se cuvin, desigur, și re
gizorului ansamblului — medi
cului Mihai Gangură.

...Pe Mihai Gangură l-am în- 
tîlnit de trei ori (îndeajuns de 
a-1 rămîne prieten) în drumu
rile mele de reporter ; prima

în numeros'’ 
și dincolo de 

Alcătuit în ex- 
țărani coopera- 
din Scornicești

Ș>

Republica 
Turcia, 
Belgia.

oară la Comănița, în cel dinții 
an al activității sale ca medic ; 
a doua oară, anul trecut, la 
cea de a doua Conferință na
țională de medicină ; în sfîrșit. 
nu de mult, la Scornicești, cu 
prilejul manifestărilor dedicate 
aniversării semicentenarului 
U.T.C. Acum, la cea deTa treia 
întîlnire, l-am întrebat :

— Mihai Gangură, cu șase ani 
în urmă dețineai titlul de... cel 
mai tînăr doctor. Astăzi, desi
gur, altcineva îl deține, iar 
dumneata, deși n-ai încă figura 
unui... Hipocrate, te-ai maturi
zat, M-ar interesa sâ-mi spui 
în ce sens consideri dumneata 
această maturizare.

Răspunsul a venit prompt, si
gur, aproape sec :

— Da, între timp, cum re
marci și dumneata, m-am ma
turizat. Am muncit, am făcut 
cîteva lucruri cu care m-aș 
putea mîndri, am deprins nu
meroase cunoștințe de specia
litate. Cu modestia cuvenită, 
însă, aș susține că acest senin 
se vrea, în primul rînd, o do
vadă a faptului că am învățat 
să cunosc oamenii. Și nu așa, 
în general... Am învățat să cu
nosc oamenii locurilor în care 
am muncit și muncesc, oamenii 
satului adică, pe care mi i-am 
apropiat și m-au apropiat, mi
nunății mei consăteni, de care 
mi-ar fi foarte greu să mă des
part.

Am consemnat acest răspuns, 
frumos și simplu, ca pe o ve
ritabilă profesiune de credință, 
aparținînd unui tînăr intelec
tual al zilelor noastre, dăruit 
cu toată capacitatea brațelor si 
minții — asemenea atîtor altor 
numeroși intelectuali ai patriei 
— aspirației către progres și 
civilizație a satului românesc 
contemporan.

I

I
I
I
I
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DRUM IN PENUMBRA : rulea
ză la Patria (orele 10; 12,30; 15,30; 
18; 20.30), Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Modern (o- 
rele 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15; 20,30).

OPIUL ȘI BlTA : rulează la 
Central (orele 10; 12,30; 15; 17.30; 
20).

O POVESTE VECHE : rulează 
la Capitol (orele 10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,45).

DAURIA : rulează la Lumina
(orele 8,30; 12; 15,45; 19,30).

CINE CXNTA NU ARE GÎN
DURI RELE : rulează la 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ELIBERAREA LUI L.B. 
rulează la Sala Palatului

.15
,15, __ _ ____ —
ALEARGA REPEDE. ALEARGĂ 

LIBER : rulează la Festival (orei® 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

SFINTA TEREZA ȘI DIAVOLII : 
rulează la Dacia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30), Lira (orele 
15,30; 18; 20,15).

MAREA HOINĂREALA : rulează 
ta Scala (orele 8.45: 11; 13,30; 16; 
18,30; 21). București (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

UN ADEVAR PE JUMĂTATE : 
rulează la Ferentari (orele 15.30; 
17,45; 20).

BAMBI : rulează la Doina (orele 
8,15; 11.15; 13: 15; 16,45; 18,45;
20.30) , Miorița (orele 9; 11,15: 13,30; 
15.45; 18; 20,30).

UN CANDIDAT LA PREȘEDIN
ȚIE : rulează la Feroviar (orela 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15: 20.S0).

GENTLEMENII NOROCULUI : 
rulează la Unirea (orele 16: 18; 20).

MARY POPPINS : rulează lai 
Timpuri Noi (orele 9—18 în con
tinuare) ; la ora 20.45 — program 
de documentare.

FATA CARE VINDE FLORI 7 
rulează la Aurora (orele 
12: 15 45: 17,45; 20.15).

MESAGERUL : rulează la Gri- 
vița (orele 9: 11,15: 13.30: 16; 18.15;
20.30) .

AGENTUL NR. 1 : rulează 
Giulesti (orele 15,30: 18; 20,30).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE I.A CURTEA REGE
LUI SOARE : rulează la Excelsior 
(orele 9: 11.30; 13.45; 16; 
20.45), Melodia (orele 9;
13.30; 16; 18.30; 20,45), Gloria (orele 
8,45; 11: 13.30; 16: 18.30; 20,45).

MISIUNEA SUBLOCOTENEN
TULUI SIPOS : rulează la Pacea 
(orele 15.45: 18: 20).

CAlARF.tit : ruleaz.ă la Bucegl 
(orele 15.45: 18: 20.15).

BINECUVÎNTAȚI ANIMALELE 
SI COPIII ; rulează la Drumul Să
rii (orele 15.30: 17.45: 20).

DRAGOSTE ȘI AMENZT : rulea
ză la Crîngași (orele 15,30; 
20.15).

TORA ! TORA ! TORA ! : 
lează la Cotroceni (orele 15,30; 
Floreasca (orele 15.30: 19).

DE CAPRĂ : rulează 
(orele 15.45: 18; 20.15). 
GRANDORII • rulează 
(orele 9: 11,15: 13.30;
20.30). Tomis (orele 9; 
15,45: 18: 20.15). Flamu

ra (orele 9: 11,15: 13.30: 16; 18,15; 
20 30).

SORGUL ROȘU : rutează 
Munca (orele 15.30- 18: 20,15).

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Moșilor (orele 15.30: 19).

OSCEOLA • ru’e-i’ă ia Rahova 
(orele 15.30: 18: 20 30).

DOAMNA ST VAGABONDUL : 
rnleerâ la Popular (orele 14; 16; 
18: 20).

DACA E MARȚI. E BELGIA : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18;

80.15) , Vitan (orele 15,30; 18).
ORIZONT ABRUPT : rulează la 

Vitan (ora 20.15).
NEVĂZUT, NECUNOSCUT : ru

lează la Flacăra (orele 15.30; 18;
20.15) .

CREIERUL : rulează la Arta (o- 
rele 15.30: 18; 20,30).

20 000 DE LEGHE SUB MĂRI 7 
rulează la Progresul (orele 15.30; 
18; 20,15).

PROCESUL UNEI 
lează la Laromet 
17,30; 19,30).

PROSTĂNACUL 
14; 16; 18,15) ; CEI 
(ora 20,30) rulează 
„Union".

Teatrul de Operetă : CONTELE 
DE LUXEMBURG — ora 19.30; 
Teatrul Național ,.I. L. Caraglale" 
(Sala Comedia) : DULCEA PASA
RE A TINEREȚII — ora 20; (Sala 
studio) : DESPRE UNELE----
SURI, NEAJUNSURI ȘI 
CIENȚE IN DOMENIUL 
GOSTEI — ora 20; Teatrul 
Nottara" (Sala Magheru) : 
CHARLIE — ora 19,30; Teatrul de 
Comedie : FATA MORGANA — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Sala Studio) : VALEN
TIN ȘI VALENTINA — ora 20 ; 
Teatrul „C. Tănase" (si’s Savoy) : 
REVISTA ARE CUVlNTUL —

MIERCURI, 11 OCTOMBRIE

18,30
11,15

18;
ru-
19).

CORNUL 
ia Viitorul

MANIA 
la Volca 
15,45; 18.15: 
11.15: 13.30:

la

9,00 Deschiderea emisiunii, 
lex. 9,05 Steau polară. 9,30 O 
ță pentru o idee : Marie 
10,00 Curs de limba franceză. Lec
ția a 24-a. 10,30 Comentariu la 40 
de steme. Județul Argeș. 10,50 Te- 
lecinemateca pentru tineret : „Lo
vitura puternică" — comedie mu- 
zicMă poloneză. 12.20 Telex tehni- 
co-științlfic. 12,30 Telejurnal. 17,30 
Deschiderea emisiunii de după 
amiază. Curs de limba germană. 
Lecția a 22-a. 13,00 Timp șl ano
timp în agricultură. 18,20 Trage
rea pronoexpres. 18,30 Fotbal : 
România — Akademik Sofia (re
priza a II-a). Transmisiune direc
tă de la stadionul „23 August" din 
Capitală. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. In cinstea aniversării 
Republicii — Cronica marii între
ceri. 20,00 Festival național de 
poezie Mihal Eminescu, Iași — oc
tombrie 1972. 20,45 Telecinemateca: 
..Romeo, Jullieta șl întunericul". 
Regia Jiri Welss. Cu : Dona Smut- 
na. I. Mistrik, .1. Lejbalova. 22,15 
Teleobiectiv. 22,30 .,24 de ore".
23.00 Campionatul european de 
baschet feminin : România — Iu
goslavia (repriza a II-a). Transmi
siune de la Burgas.
PROGRAMUL II

20,00 România în lume. 20,30 
Moment folcloric cu Raveca Săn- 
dulescu, Pușa Poenaru, Octavia 
Igna, Radina Opriță, Valeriu Văr- 
zaru, Constantin Bordeianu și Fe- 
lician Fărcașu. 20,45 Artă plasti
că. Arta olandeză a secolului 17. 
21.00 Agenda. 21,10 Concert de 
mutfcă ușoară cu Doina Spătaru, 
MaPda Go rea-. Gabriela 
Mariana Prisac, Cornel 
tlnescu, Cristache BeJu. 
man-foileton : „Contele 
te Crlsto" episodul II.

Stfinescu,
Constan- 
21.50 Ro
de Motl.
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Menirea
0. N. U.

România promovează 
ideea creșterii 

eficientei O.N.U.
laUn confrate semnala de 

New York că tradiționalele 
dezbateri generale de la O.N.U. 
sînt dominate de „trei D" — 
dezvoltarea, dezarmarea și de
colonizarea. Desigur, numitorul 
comun al acestei tematici de 
stringentă actualitate nu poate 
fi redus doar la identitatea li- 
terii de început. Lumea în care 
trăim cu problemele ei com
plexe, cu reușite și imperfecți
uni, eu speranțe și deziluzii, as
piră la un progres ce nu poate 
fi atins fără eliminarea anacro
nismelor subdezvoltării, cursei 
înarmărilor și ale rămășițelor 
colonialismului deghizate în for
me variate. Momentul actual 
este cel al afirmării ferme a 
voinței suverane a popoarelor 
de a-și clădi viitorul potrivit 
intereselor și aspirațiilor lor, 
de a fi stăpîne pe destinul lor, 
de a plasa relațiile internațio
nale pe baze noi, sănătoase, de 
deplină și reală egalitate. Ceea 
ce dă o notă specifică acestui 
moment este conștiința larg 
răspîndită a faptului că proble
mele de pe agenda umanității 
nu pot fi rezolvate decît cu 
participarea tuturor statelor, 
indiferent de dimensiunile lor. 
Soluționarea problemelor de a- 
cest gen nu trebuie să fie apa
najul cîtorva cabinete diploma
tice, după procedee perimate 
utilizate în anii cind harta lu
mii era arbitrar împărțită în 
„zone de influență". Toate na
țiunile au dreptul și sînt, tot
odată, interesate să ia parte la 
reglementarea problemelor ma
jore, reglementare esențială 
pentru instaurarea unui climat 
de pace, securitate și conlucra
re constructivă.

în acest context, dezbaterea 
din Adunarea Generală a O.N.U. 
dobindește semnificații 
bite prin sublinierea 
care organizația și 
sale specializate îl 
asigurarea unui curs 
vieții internaționale, acționind 
în vederea respectării legalită
ții, a întronării unor norme de
mocratice in raporturile dintre 
state. De la tribuna O.N.U. s-au 
amintit cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : „întotdea
una, România a considerat că 
Organizația Națiunilor Unite 
este chemată să acționeze în 
direcția dezvoltării unei colabo
rări multilaterale între toate

națiunile planetei noastre, a 
promovării în viața internațio
nală a unor relații bazate pe 
deplina egalitate in drepturi și 
care să excludă folosirea forței 
sau amenințarea cu forța in ra
porturile dintre state. Noi apre
ciem că, in condițiile de astăzi. 
Organizația Națiunilor Cnite 
poate exercita un rol mai im
portant în această direcție".

Din această concepție cons
trucții ă a țării noastre, expre
sie a unei politici realiste, în 
concordanță cu imperativele 
prezentului, s-a născut inițiativa 
României de a aduce in discu
ția actualei sesiuni a Adunării 
Generale punctul intitulat : 
„Creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite in menținerea 
și întărirea păcii și securității 
internaționale, în dezvoltarea 
colaborării între toate națiunile, 
in promovarea normelor drep
tului internațional in relațiile 
între state". întreaga evoluție 
internațională pledează pentru 
creșterea eficienței O.N.U., pen
tru ca ea să participe concret, 
direct, la identificarea și înfăp
tuirea soluțiilor pentru proble
mele ce frămîntă popoarele. 
Vorbind în cadrul dezbaterii din 
Adunarea Generală, ministrul 
de externe al României subli
nia că eficacitatea acțiunii 
O.N.U. necesită o cit mai largă 
participare a statelor în confor
mitate cu principiul universali
tății la‘elaborarea și înfăptui
rea hotărîrilor în probleme de 
interes general. Fenomenul creș- 

scena 
pozitiv 

poate

terii rolului O.N.U. pe 
mondială este profund 
dar concomitent nu se 
ignora o anumită resemnare în 
fața dificultăților, neputința de 
a trece în unele cazuri dincolo 
de ceea ce reprezintă stadiul 
declarațiilor de intenții. „De la 
această înaltă tribună — spunea 
ministrul roman — guvernul 
Republicii Socialiste România 
adresează un apel stăruitor tu
turor statelor lumii, tuturor

vernelor, de a-și aduce o con
tribuție cit mai substanțială la 
creșterea eficienței O.N.U., Ia 
sporirea rolului ei in făurirea 
unei lumi a păcii, a conviețui
rii națiunilor sub semnul înțe
legerii și prieteniei, a unei co
operări internaționale eliberate 
de spectrul animozităților și ne
încrederii".

Punctul de vedere român a 
găsit o largă audiență interna
țională. deoarece se identifică 
eu preocuparea popoarelor de a 
face ca O.N.U. să se ridice la 
înălțimea responsabilităților cu 
care a fost investită, să se adap
teze realităților, mutațiilor ce 
s-au produs pe plan mondial. 
Reprezentantul chilian subli
nia „Acum, mai mult ilecît ori- 
cind, avem datoria de a întări 
O.N.U. astfel incit organizația 
să poată juca un rol mai impor
tant in viața internațională". 
Ministrul de externe brazilian 
afirma, sugestiv, că participarea 
activă a tuturor statelor la ac
tivitatea O.N.U. „ar echivala cu 
o transfuzie de singe cp poate 
duce Ia inlăturarea sclerozei 
structurilor ce au imbătrinit pe 
nesimțite".

Tradiționalul tur de orizont 
al problemelor Terrei, pe care 
îl compun discursurile rostite 
cotidian de la tribuna Adunării 
Generale, oferă nu numai prile
jul de a înregistra pozițiile fie
cărui stat membru, de a mă
sura eventualele evoluții, ci și 
de a constata interesul pentru 
consolidarea O.N.U., pentru ca 
organizația să dovedească vita
litatea și eficiența pe care le 
revendică actualul moment in
ternațional. Iar pe acest plan, 
al destinului O.N.U., 
preocupări pozitive 
de state de pe toate 
tele se întîlnesc cu 
României menită să 
creșterea rolului organizației în 
făurirea unei lumi a păcii.

multiplele 
exprimate 
continen- 
inițiativa 

determine

deose- 
rolului pe 
instituțiile 
au pentru 
pozitiv al

EUGENIU OBRF.A

in timpul lucrărilor actualei sesiuni a Adunăr i Genera e.

Virtuțile

Luări de poziție în pro' 
blema normalizării re 

lațiilor indo-pakista- 
neze

In evoluția relațiilor indo- 
pakistaneze se desprind, în ul
tima perioadă, unele contacte și 
luări de poziție care par să in
dice tendințe de normalizare în 
raporturile dintre cele două 
țări.

Intr-o cuvîntare rostită luni 
în localitatea Ahmedabad. pre
mierul indian Indira Gandhi 
sublinia că țara sa va adopta 
toate măsurile posibile pentru 
transpunerea în viață a acor

dului de la Simla, pentru în- 
’ lăturarea dificultăților în con
tenciosul indo-pakistanez și a- 
sigurarea Păcii în regiune. La 
rindul său, în aceeași zi, minis
trul de externe al Indiei, Swa- 
ran Singh, declara în cadrul 
unei reuniuni a Comitetului de

lucru al Partidului Congresul 
Național Indian, că India va 
continua eforturile pentru so
luționarea pe cale bilaterală a 
problemelor din relațiile cu Pa
kistanul. Referindu-se la apli
carea acordului de la Simla, 
ministrul indian a arătat că 21 
de hărți din cele 25 care tre
buie să fie elaborate pentru 
delimitarea liniei de control în 
Jammu și Cașmir au fost de
finitivate de către cele două 
părți, urmînd ca in curind să 
fip elaborate și celelalte. El a 
afirmat că, practic, linia de 
control din Cașmir a fost trasa
tă în proporție de 90 la sută.

Referindu-se Ia aceeași temă, 
a activității desfășurate în ve
derea aplicării ințelegerii de la 
Simla, un purtător de cuvint al 
ministrului afacerilor externe 
al Pakistanului declara marți 
la Rawalpindi că țara sa se 
străduiește pentru realizarea 
unui acord în cadrul negocieri
lor pentru delimitarea liniei de 
control în Jammu și Cașmir. 
El saluta, totodată, declarațiile 
premierului și ale ministrului 
de externe indian.

Reafirmarea dorinței de a 
rezolva așa numitul „dosar al 
liniei de demarcație" ca și in
diciile asupra progreselor reali
zate pînă acum în acest sens 
sînt notabile dacă avem in ve
dere locul pe care acest „do-

sar" ii are ia ansamblul rapar- 
turilor indo-P*k:«Lanez? ia ac
tuala perioadă. După cam se 
știe, una din prevederile im
portant* ale acordului de la 
Simla din iulie ax. — care 
consemnează batărirea ladiri 
și Pakistanului de a pane ca
păt conflictului și ceafruată— 
ce le-a opus timp de 25 de am* 
— stipulează retragerea trape
lor celor două țări ia iatermdd 
granițelor proprii, ca excepția 
regiunilor Jammu si Casai:r. 
unde frontiera urmează să fie 
stabilită respectiadu-se tiaia de 
încetare a focului existentă la 
17 decembrie 1971. ia momtatul 
cind cele două părți au încetat 
ostilitățile.

Fără îndoială că rezolvarea 
definitivă, printr-un deplin a- 
cord intre cele două părți, a 
delimitării liniei de control ia 
regiunile aminate va dezaaoae- 
sa un punct de fricțiune intre 
cele două state vecine si va 
promova Procesul de nermaB- 
zare a relațiilor d'etre ele.

Și in acest caz. al content in
sului relațiilor înde pakîstane- 
ze. apare evident că metoda 
tratativelor, negocierilor intre 
părțile interesate, rămine calea 
cea mai valabilă, mai eficieatâ. 
pentru reglementarea proble
melor litigioase, aricit de com
plexe ar fi ele.

EM. Rt CAR

După 15 luni de luptă grevistă

Victorie a muncitorilor
de la „Upper Clyde//

la șan- 
„Uppernavale

au hotărit re- 
lucrului, după ce 
fost satisfăcute

Muncitorii de 
tierele 
Clyde" 
luarea 
le-au
principalele revendicări. 
„Obiectivele luptei noas
tre au fost atinse — a 
declarat Jimmy Reid, 
unul dintre liderii co
lectivului de la „Upper 
Clyde". Muncitorii nu 
vor fi concediați. Șan
tierele navale nu vor fi 
închise".

In prezent, „Upper Clyde" 
aparține firmei „Marathon Ma
nufacturing", care a hotărit să 
continue activitatea în toate cele 
patru șantiere și să mențină la 
lucru pe muncitori.

• POTRIVIT UNOR INFOBM.S- 
ȚII PROVENITE DIN SEUL rela
tează agenfia A.C.T.C-. /ntr 
damentul forțelor Națhinitor Vai
te" intenționează să efectueze ia 
Coreea de Sud. la juaaâtatea ba
nii octombrie. exerciții mimare 
La aceste manevre var partiripa 
„comandamentele- diferitelor arme 
ale trupelor de ocupație america
ne din Coreea de sud si ale ar
matei sud-eoreene. precum si 
„corpul de ofiien de legătură*, 
aflat atei sub falsa denumire de 
..forțe ale O.N.U.*

„Aceasta, conchide A-C.TX-. 
constituie o sfidare la adresa po
porului coreean rare dorește rea
lizarea reuniScârii tării ia totală 
independentă, fără imixtiuni străi
ne, pe cale pașnica, prin 
unită a întregii națiuni*.
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Tineretul lumii

• CU OCAZIA ÎNCHEIE
RII celei de-a doua sFsiuni 
a Comitetului internațional 
de pregătire a Festivalului 
Tineretului, care va avea loc 
la Berlin, primul secretar al 
C.C. al P.S.U.G.. Erich Ho
necker, președinte al Comi
tetului național al R.D.G. al 
Festivalului, a oferit o re
cepție, la care au participat 
reprezentanți ai conducerii 
de partid și de stau membrii 
Comitetului Festivalului, 
precum și reprezentanți ai 
unor organizații de tineret 
de peste hotare. Cu acest 
prilej, primul secretar al 
C.C. al P.S.U.G. a spus : 
„Vom face tot ce ne stă in 
putință pentru a justifica 
marea încredere pe care ne-o 
acordă tineretul lumii si 
vom asigura solilor să: •_ 
ședere plăcută in capitala 
republicii noastre".

• PRIMUL MINISTRU AL 
GUINEEI, Lansana Beauvo- 
gui, a inaugurat, la Cona
kry. conferința Merilor 
luptători ai mișcărilor de e- 
liberare din teritoriile afri
cane aflate sub dom:aaț»e 
colonială.

In cuvintul său. preoueral 
guineez s-a pronunța: pen
tru sporirea ajutorulu mate
rial acordat mișcărilor de 
eliberare națională Oe pe 
continent.
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ANGLIA. - Aspect de la o 
■ecentâ demonstrație organi
zată ia Londra de minerii 
am rc— tctu! Kent împotriva 
cortmucr de către S.U.A. a 

•oraeiukii din Vietnam.
J

In apărarea cuprului chilian
Măsuri anunțate de președintele Allende

Luind cwîntal cu 
lej. șeful statului citii 
dor Allende. b când 
mod euerșx actiuziea
nord-amerx 
preia perse, 
vinzărifor <

.«sr ptâ- 
L $*>•*- 
■kM ÎB

CB

T -b jexăriză j

Convorbiri
Gromiko-Bahr

- u —_ 
TaSSI a fm 
tatea Trarafi 
st R F G < ipțEst 1970

onțan-raț-iloc și Urmelor intere
sate. utebazv a celor mici și me
dii- Partea aossetică a anunțat că 
este dApusa să acorde firmelor 
d:n R.F.C. posibilitatea de a des- 
chxie reprezentanțe suplimentare 
la Moscova. A fost realizată o 
btaegese de principiu cu pri
vire la adănabul de atașați mili
tar: pe lingă ambasadele celor 
două țâri.

Ager.ția TASS anu 
râd Brejrte'.. secreta: 
C.C- al P.C.U.S.. l-a 
marp. pe Egon Bahr, 
de stat la Cancelaria
irmtMt -ja mesaj din 
cancelarului Willy Brar.d

iță sâ Leo- 
general al 

primit, 
secretar 
Federală 
care i-a 

partea

fi

J* a 
*r*- 
o-

• INTRE 3 $1 1» OC
TOMBRIE. în orașul vest- 
germn Freiburg s-a desfă
șurat -Săptămma românea
scă*. manifestare care a 
prezentai, prin acțiuni nu
meroase și variate, imagini 
grăitoare din istoria patriei 
noastre, din viața culturală 
și artistică, precum și d>n 
realizările obținute ut 
Romania socialistă in toate 
domeniile de activitate. In 
această perioadă au fost 
deschise expozițiile „Perso
nalități ale culturii și artei 
romanești", „Bucureș\i — ca
pitala României", expoziții 
de artă populară, de carte 
și discuri românești, una cu 
caracter turistic, precum și 
o expoziție de artă româ
nească contemporană. De a- 
semenea. au susținut o se
rie de concerte organistul 
român Josef Gerstenengst, 
orchestra simfonică a Filar
monicii de stat din lași și 
ansamblul „Musica - Viva". 
La sediul camerei de in
dustrie și comerț'din Frei-, 
burg a fost prezentată ex
punerea „România — parte
ner in colaborarea economi
că tehnică și științifică".

„Săptămina românească" 
de la Freiburg a stirnit un 
viu interes, acțiunile organi
zate bucurindu-se de parti
ciparea unui numeros public;- 
ea a contribuit. în acest fel, 
la o mai bună cunoaștere 
între cele două țări.

Bl

P
rimele zile de sep
tembrie fac Lenin
gradul incredibil de 
frumos. Culorile 
toamnei se reflectă 
în apele Nevei care 

le restituie cheiurilor și zidurilor 
legendare ale orașului cu o stră
lucire nouă, transparentă și fra
gilă. Pentru că, brusc, soarele 
dispare pentru eiteva ceasuri, a- 
coperit de ceața ce vine drispre 
Baltică. copleșind orașul cu o 
coloare constantă, gri. Dar nici 
atunci Leningradul nu-și pierde 
din farmec. Severitatea griului 
este atenuată de coloritul viu al 
florilor și al ierbii încă fragede. 
Neva devine mai misterioasă, cu 
umbre și lumini tremurătoare care 
abia te lasă să ghicești silueta 
Aurorei, ori turnurile fortăreței 
Petra și PaveL La 12 fix, micu- 
țul tun din fortăreață vestește 
leningrădenilor printr-o ghiulea, 
adevărată breșă de lumină in ri
dai de ceață, că este miezul zilei. 
Suire Ir a așteptat și el semna
lat Străbate ceața și ia in stă- 
pînirc orașul ca apele, cheiurile, 
piețele și palatele sale.

le ^ert ■

OJ. II.: DM OFERIT DE

NEW YORK 10. — Trimisul 
special Agerpres, C. Vlad, tras- 
mite : Ministrul afacerilor exter
ne al României, Corneliu Mă- 
nescu, șeful delegației țării 
noastre la cea de a 27-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., a 
oferit un dejun în onoarea unor 
delegații din țările africane par
ticipante la 
luat parte

lucrările sesiunii. Au 
miniștrii de externe

★
afacerilor externe al 
Socialiste România,

Ministrul 
Republicii 
Corneliu Mănescu, a avut, marți, 
o întrevedere cu ministrul afa
cerilor externe al Republicii A- 
rabe Egipt, Mohammed Hassan 
el Zayyat. Cei doi miniștri au 
procedat la un schimb de ve
deri în probleme de interes bi
lateral, apreciind cu satisfacție 
evoluția și perspectivele favora-

ai republicilor Africa Centrală 
și Burundi, reprezentanții per
manent! la O.N.U. ai Algeriei, 
Republicii Afrioa Centrală, Re
publicii Burundi,. Camerunului, 
Republicii Populare Congo, E- 
tiopiei, Republicii Malgașe, Mau- 
ritaniei, Nigeriei, Sierrei Leone, 
Somaliei, Sudanului, Voltei Su
perioare și Zairului.

★
bile ale dezvoltării relațiilor de 
colaborare dintre România și 
Egipt.

în aceeași zi, ministrul aface
rilor externe al României, l-a 
primit pe emirul Islam, reprezen
tant personal al primului ministru 
al Republicii Bangladesh la ac
tuala sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., membru al parla
mentului.

După cunt se știe, la 30 iulie 
1971, peste 8 000 de muncitori 
de la cele patru șantiere navale 
de pe riul Clyde, din Scoția, au 
ocupat întreprinderea în semn 
de protest împotriva hotărîrii 
guvernului de a lichida șantie
rele ajunse în stare de faliment • 
și de a-i concedia pe toți mun
citorii. După aproape 15 luni, 
timp în care muncitorii au pre
luat controlul șantierelor și au 
asigurat procesul de producție 
în bune condiții, „istorica 
luptă s-a încheiat cu o victorie" 
— scrie ziarul „Moming Star".

• LA SECRETARIATUL FEDE
RAL pentru Afacerile Externe al 
R.S.F. Iugoslavia, a avut loc 
schimbul instrumentelor de rati
ficare a Protocolului adițional, 
încheiat recent, la Tratatul pri
vind asistența juridică Intre 
România și Iugoslavia.

Schimbul Instrumentelor de ra
tificare a Protocolului adițional a 
fost efectuat de ambasadorul 
României la Belgrad, Vasile Șan- 
dru. și de Milan Venișnik, adjunct 
al secretarului federal iugoslav 
pentru afacerile externe.

ția France Presse. .Kite douA lo
cali tâți aflate in vecinătatea aces
tora fuseseră evacuate de armata 
lo nn o listă eu eiteva iile înainte.

De asemenea, forțele parno li
ce au bombardat aeroportul mi
litar Pocheotonș. de 
Penh.

linșâ Pn<

• AGENȚIA M.T.I. informează 
că Ja-os Peter, ministrul ungar 
al afacerilor externe, l-a invitat 
pe secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, sâ viziteze Un
gar, a. Bata vizitei va fi stabilită 
ulterior.

I

Succese ale patrioților 
cambodgieni

LONNO. 
localitatea 

șo- 
circa 

au 
forțelor de 

un

• PATRU POZIȚII 
LISTE, printre care 
Kompong Chrey, situate pe 
șeaua națională nr. 2. la 
100 km. sud de Pnom Penh, 
trecut sub controlul 
rezistență, a anunțat, marți, 
purtător de cuvint al regimului 
de la Pnom Penh, citat de agen-

• SOTH PHETRASSY. repre
zentant al prințului Sulanuvong, 
președintele C.C. al Frontului Pa
triotic Laoțian, și Pheng Phong- 
savan, reprezentantul prințului 
Suvanna Fuma, conducătorul gu
vernului de la Vientiane, s-au in- 
tilnit in cursul săptămlnii trecu
te la Vientiane pentru pregătirea 
viitoarelor negocieri între părțile 
laoțiene, anunță agenția Khaosan 
Pathet Lao, reluată de agenția 
V.N.A.

• MATTEO MATTEOTTI. 
nistrul comerțului exterior al Ita
liei. membru al Camerei Deputa
ților, a sosit la Pekin în fruntea 
unei delegații, anunță agenția 
China Nouă. Ministrul italian ur
mează. să inaugureze expoziția 
industrială italiană și să efectue
ze o vizită de prietenie în R. P. 
Chineză.

• FUNCȚIONARI VAMALI ai 
aeroportului Kennedy din New 
York au confiscat Ia finele

săptămînii trecute o cantitate de 
cocaină în valoare de- 500 000 do
lari.

După cum precizează un-purtă
tor oficial de cuvint. acțiunea a 
reușit datorită vigilenței • unui va
meș care a observat un pasager 
cu un fizic „cel puțin ciudat", da
torat înfășurării unor, pache
țele de cocaină în jurul picioare
lor și stomacului...

Un nou virus gripal

mk- sa va fi uitat". .Așa sună 
epitaful pe care l-au săpat adine 
U-cingr-xienii in monumentul de 
granit de la intrarea in tăcutul 
cimitir. A trecut de atunci mai 
b’jve de un sfert de veac. Lenin
gradul și-a vindecat rănile, au 
apărut noi și noi generații de 
leningrădeni dar „nimeni și ni
mic nu este uitat".

Leningradul este un oraș tinăr 
— mi se spune. Au trecut doar 
250 de ani de cind Petru I și-a 
ridicat pe unul din malurile Ne
vei căsuța sa de lemn de unde 
a inițiat și dirijat construcția o- 
rașului. Astăzi, de pe același mal, 
călărețul de aramă are în față, 
în dreapta și în stingă, panorama 
Leningradului intrat în al trei
lea secol al existenței sale. O fi 
prevăzut oare vizionarul Petru 
traiectoria evoluției orașului său 
de reședință ? Cert este că și as- 
stăzi însemnele domniei sale dau 
personalitate arhitectonică ora
șului de pe Neva, concurînd în 
frumusețe cu ceea ce s-a constru
it relativ recent. Străbat orașul 
și îmi place tot ce văd ; am cei 
mai formidabili ghizi — șoferii 
de pe taxiuri. Sînt atît de îndră
gostiți de orașul lor, îl cunosc 
atît de bine și sînt atît de înda
toritori incit am impresia că nici 
o monografie — oricît de exact 
ar fi întocmită — nu mi-ar putea 
oferi mai multe detalii. M-am 
lăsat purtată pe cheiuri și pe 
străzile ce se așează printre ca
nale, care au adăugat orașului 
faima de Veneție a nordului, am 
coborît, Ia sugestia lor, lingă o 
casă veche, evocatoare a unor 
vremi glorioase, m-am oprit lingă 
poduri. în piețe, am parcurs de 
la un capăt la altul Nevski-Pros- 
pect, Moskovski Prospect —lung 
de peste zece kilometri — ad- 
mirind mișcarea neîntreruptă a 
oamenilor, luminile care te fac 
să confunzi noaptea cu ziua. Și 
peste toate imaginile înmagazi
nate s-a sedimentat impresia că o- 
rașul este perfect în frumusețea 
și așezarea lui, că nici un adaos 
n-ar putea zdruncina acest echi
libru, în bine sau in rău.

• POTRIVIT UNOR DATE 
STATISTICE publicate de Orga
nizația Mondială a Sănătății, un 
nou virus gripal, de tipul „A-En- 
gland-42-72“, și-a făcut apariția.. 
El a fost identificat pentru prima 
dată la Londra. în luna ianuarie 
a.c. Datorită acestui • virus, in 
Australia bîntuie în prezent o a-
devărată epidemie de gripă. Sper ' 
cialiștii O.M.S. apreciază că ]>evb-
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tru învingerea acestui. nou tip ^ie 
virus gripal va fi nevoie de câ
teva luni pentru pregătirea unui 
vaccin.

. /;

u această convin
gere am pătruns în 
cabinetul arhitectu
lui adjunct al ora
șului — Vieceslav 
Sveșnikov, care a

avut amabilitatea să-mi prezinte 
proiectele de dezvoltare ale Le
ningradului — acțiune 
anvergură, concepută 
toată perioada care ne 
■parte de anul 2 000.

Ascult, mă orientez 
din spațiosul cabinet, 
Leningradul are acum 
oane de locuitori, în anul 2 000 
va avea 5 milioane; trebuie să 
li se asigure locuințe și alte con
strucții social-eulturale...

de mare 
pentru 

mai des-

pe harta 
notez :

3,5 mili-

Încerc o alarmă: unde vor fi 
amplasate aceste noi locuințe ? 
Va pătrunde betonul, sticla și 
metalul în Piața palatului, sau 
pe Nevski Prospect ?

— S-au elaborat pînă acum 
cinci variante de dezvoltare a 
orașului — își continuă firul ar
hitectul. Toate prezintă un punct 
de vedere original, demn de luat 
în seamă. Un proiect propune 
dezvoltarea compactă, pe actua
lul teritoriu, avînd ca principiu 
legarea raioanelor mici prin căi 
ferate și autostrăzi. Alt proiect 
emite o idee mai îndrăzneață : 
orașul să se continue Ia nord, 
lingă Golful Finic, unde există 
deja o bază de odihnă pentru 
leningrădeni. Dar a apărut și un 
proiect total opus acestuia : să 
construim noul oraș pe malul su
dic al golfului, unde sînt muițe 
monumente istorice, unde însuși 
Petru și-a așezat reședința de 
vară. Proiectul nu e fantezist, am 
și început mutarea universității

de arhitecți și coinslructori ci și 
de colegi de alte specialități. Dar 
munca a început : centrul a fost 
împărțit pe zone, fiecare zonă 
avînd specificul său. în zona I 
intră toate monumentele cele
bre ; aici regimul de amenajare 
este foarte sever, modernizarea 
nu va altera strălucirea lor de 
veacuri, ci o va pune mai deplin 
în valoare. în zona a doua intră 
străzile dintre canale, cu clădiri 
care ascund curți destul de mari, 
avînd o existență veche și deci 
condiții de locuit și sanitare des
tul de neadecvate. Vom păstra 
zidurile exterioare, cu valoare 
arhitectonică și vom implanta pe 
terenurile eliberate case confor
tabile, potrivite cerințelor omu
lui contemporan.

Reconstrucția orașului are im
plicații multiple : se cer mutate 
din perimetrul locuibil unitățile 
industriale ; se cere o altă con
cepție și rezolvare a transportu
lui in comun, pentru că dacă

Orașul celor 350
de poduri

însemnări de MARIETA ViDRAȘCU
■

pe aceste locuri, construirea u- 
nui orășel al oamenilor de știin
ță, al studenților. Un grup de 
arhitecți au gîndit viitorul Le
ningrad așezat masiv pe cele 
două maluri ale Nevei. Frumos 
proiect, dar imposibil de reali
zat : un mal este dominat de clă
diri celebre, la care în nici un 
caz nu putem renunța, iar celă
lalt este luat în stăpînire de le
ningrădeni în zilele lor de odih
nă...

pînă nu de mult leningrădeanul 
avea de parcurs doi-trei kilome
tri pînă Ia locul de muncă, astăzi 
distanța i s-a dublat sau s-a tri
plat. Planul de reconstrucție mo
dernă a Leningradului este com
pletat de anexe privind construc
țiile industriale, dezvoltarea me
troului și a celorlalte căi de 
transport...

Mă bucur în taină că armonia 
actuală a Leningradului pare a 
fi de neatacat. Totuși, ce vor 
pregăti generațiile prezente celor 
care le vor urma ?

— Avem destule rezerve în o- 
raș. Sînt suprafețe goale, nevalo
rificate pînă acum din cauza 
inundațiilor la care sînt supuse 
ciclic. Deci o primă direcție este 
amenajarea acestui teritoriu, a- 
părarea orașului de inundații prin 
îndiguirea golfului, pe o lungime 
de 30 km. Acțiunea a început. 
O altă direcție este valorificarea 
pentru construcții a insulei Va- 
silevski, și care va fi gata în 
1980. Insula va deveni o oază de 
frumusețe iar orașul își va des
chide astfel porțile la mare. In 
sfîrșit, reconstruim centrul Le
ningradului, o întreprindere a- 
proape temerară, întrucit el re
prezintă un monument unic, care 
trebuie conservat și predat intact 
viitorimii. Centrul ne-a pus mari 
probleme și a solicitat cercetări 
minuțioase, soluții de o mare fi
nețe și eficiență, emise nu numai

ărășesc reședința 
arhitecților orașului 
— ea însăși situată 
într-o clădire-mo- 
nument, de o 
rară frumusețe ar

hitectonică, cu credința că toate 
operațiile estetice și de moder
nizare la care este supus Lenin
gradul nu-i vor modifica per
sonalitatea prezentă, ci i-o vor 
pune mai pregnant în evidență. 
Pentru că la baza planurilor e- 
lahorate se afl“ o „materie pri
mă" imposibil de calculat în 
procente ori de reprezentat cu 
riglă pe hîrtia de calc: imensa 
dragoste a leningrădenilor pen
tru orașul lor, venerația pentru 
istoria sa veche și nouă, cultul 
pentru ceea ce au durat aici îna
intașii, pentru ceea ce reprezintă 
fiecare zid și fiecare casă.

—Și îmi reiau plimbările lungi 
pe poduri, pe străduțele înguste 
și poetice dintre canale, privesc 
clădirile care își deapănă acum 
pentru mine o altă poveste, a- 
mestec de trecut și de prezent, 
dar nu mai puțin fascinantă.
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