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își propune să se integreze, prin eronici, recenzii șl intervenții 
mai ample, tn discuțiile — tot mal frecvente in ultimul timp
—asupra unor cărți si articole din domeniul filozofiei, soci
ologiei, psihologiei, logicii ți pedagogiei. De o atenție specia
lă se vor bucura lucrările de economie politică ți sociologie, 
care dezbat probleme teoretice ți practice ale construirii so
cialismului. Citiți în pagina a II-a recenzia t DE CE «PAGINI
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TEA PENTRU 

TINERET

Proletari din toate țările, uniți-vă 1ÎN ÎNSUȘIREA TEHNICII NOI

SUPLEȚE

DINAMISM DERE VA

NOSTRU

să participe la procesul 
a turbogeneratoarelor, 
a fos însușită. Nu s-ar 
o asemenea preocupare 
în toate întreprinderile.

fost alaltăieri: ne stringeam grupuri-grupuri, pentru a ține 
hai-hui cu 70 km pe ori.

BUNĂ ZIUA

CÂNTĂ!

ȘCOALĂ!"

tu ing. ION AVRAM 
prim adjunct al ministrului 

industriei construcțiilor de mașini

piept vin tulul, pornit
Foto : E. HOFER
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A. I. Zâlnescu

LA REVE

Pătrunderea tot mai mare a cuceriri
lor științei și tehnicii în producție deter
mină schimbări esențiale în modul de 
conducere și realizare a acestei activi
tăți. Acum în etapa calitativ superioară 
pe care o străbatem, subliniată în is
toricele documente aprobate la Confe
rința Națională a P.C.R., se pune și mai 
mult problema îmbunătățirii permanente 
a structurii și pregătirii cadrelor de 
cercetători, proiectanți, a tuturor mun
citorilor. însușirea unui înalt nivel de 
cultură tehnică este imperativul căruia 
trebuie să i se acorde cea mai mare im
portanță. Numai învățîhd continuu se 
pot cunoaște și conduce procesele de 
producție, se poate însuși și aplica noul. 
Tineretul are datoria să înțeleagă că ob
ținerea unei diplome înseamnă de fapt 

■ începutul care trebuie continuat pentru 
însușirea de noi cunoștințe fără de care 
nu-și poate valorifica potentele, nu poate 
contribui, pe măsura cerințelor, la rea
lizarea sarcinilor de plan. Așadar, el 
trebuie să învețe continuu.

— V-am ruga să ne spuneți ce părere 
aveți In legătură cu actualele forme de 
perfecționare profesională, ce experiență 
ar trebni extinsă.

— O eficientă sporită există atunci 
clnd învățătura se face organizat. în 
ultimii ani s-au desfășurat în întreprin
deri cursuri de specializare, cu și fără 
scoatere din producție, pe sectoare și 
grupe de meserii. Așa de exemplu, au 
existat cursuri cu scoatere din produc
ție la Fabrica de motoare Pitești, Uzina 
de autoturisme Colibași, care s-au do
vedit eficiente și necesare. Asemenea 
forme vor fi menținute în cadrul unită
ților ministerului nostru. în ce privește 
cursurile fără scoatere din producție se

cere revizuită concepția cu privire la 
organizarea și funcționarea lor. în pri
mul rînd trebuie extinse, cuprinzînd 
muncitori de la categoria a V-a în sus. 
Durata lor ar trebui să fie de*'minim 
3 luni. O experiență bună s-a obținut în 
acest sens la Uzinele „Electroputere" 
Craiova. „Tractorul" și „Steagul roșu*' 
Brașov. Aș evidenția preocuparea deo
sebită a conducerii Uzinei de mașini 
grele din Capitală. începînd inițial cu 
tîmplari, meseriași apropiați lucrători
lor noștri din modelării, aici s-a reușit 
ca prin cursuri de specializare să se 
pregătească cadrele de modelori nece
sare procesului de producție.

în momentul de față U.M.G.B. care va 
construi turbo-agregate a considerat utiJ 
ca pregătirea teoretică și practică a 
viitorilor muncitori să se facă intr-o- 
uzină cu utilaje și tehnologii avansate. 
De aceea a propus ca acest lucru să se 
realizeze la Uzina constructoare de ma
șini Reșița unde elevii anilor II și III 
au posibilitatea 
de fabricație 
propunere care 
putea spune că 
se poate înttlni
Cu toate că există condiții tehnice și 
materiale se fac puține propuneri pentru 
organizarea unor astfel de cursuri. Așa 
se întîmplă cu Fabricile de șuruburi 
Saligny și Brașov. A doua problema 
care se ridică în legătură cu sporirea 
eficienței acestor cursuri este întocmirea 
unor tematici bune. Direcția de speciali
tate din minister a fost de multe ori pusă

Liniștea a pătruns din 
nou in locuințele fami
liilor cu copii școlari.

Ieri, s-au desfășurat 
ultimele bătăi zdravene 
cu zăpada, care, ingrată, 
a venit prea tirziu, abia 
la sfirșitul vacanței.

ElevH Ji-au . pus la 
punct ~ îmbrăcămintea 
cărților și caietelor, 
și-au făcut lecțiile, și-au 
pregătit servietele și 
uniformele.

La revedere vacanță / 
A început școala, trimes
trul al doilea. Să facem 
liniște ; in clase se des
fășoară lecțiile...

Succes I

Un poet, fără îndoială, pe 
oare l-au născut temerare 
locurile — acestea din vechi
me pentru ca el însuți apoi 
să le nască, dîndn-lc nume 
misterioase de cintec, stă un 
poet în vtnăt jilțul de piatră 
al podgoriei șl îșl tnoardeasă 
strunele pe spalierele de viță 
de vie și arbori, tremură 
fluier de ape la vale, negre 
tulpinile toamna de busuioc 
și pelin. Stă nn poet tn litera 
șoptită-a locurilor, In fiecare 
nume care-1 poartă mîndre 
si adeverește o vocație a 
podgoreanulul de-a-1 ispiti 
cu cînteo pe Orfeu. Identita
tea lui, a poetului, s-a ro
tunjit sllabieă, însoțind din 
anonimat denumirile înseși 
ale podgoriei: Dara, Ciltești, 
Ochiul Boului, Urgoaia. Fie- 
rasca, Bedregaru șl Dulu- 
genl ; Coasta Puțului, Cruțu. 
La Mărăcini, Poarta Roșie și 
Chelari; Talianu și Răgăni- 
ța, Baraci șl La Grui, Fîntî- 
na cu Cerc și Rîmboana. Coa
me stâncoase de dealuri, văl 
de pe care smulge vîntul 
ramuri de soc și semințe de 
traista ciobanului, iarba de 
ursitoare a cucului, grasă, 
pante și obcini minuscule ca 
niște ochi al pămîntulul fra
gezi, plini de viață și aspru 
mărginiți In sus de gene de 
aluni și corni, toate aces
tea au căpătat prin cine știe 
ce împrejurare de demult 
destinul din văzduh al unui 
clopot uriaș cu arse bă
tăile spnnînd : Bedregaru 
și Ochiul Boului, Fierasca 
sau Răgănița, Chelari, Coas
ta Puțului, Talianu ; spu- 
nînd : Dara și Urgoaia, Cîl- 
țești și Baraci, Poarta Roșie 
și Dulugeni ; spunînd nume 
de locuri și întîmplări care 
fac pilnie auzul și îndrep
tățesc mirarea lacomă a 
ochiului în fața unui peisaj 
abrupt, traversat de ano
timpuri într-un pelerinaj de 
culori de parcă Van Gogh 
însuși iși desfășoară veșnice 
pe dealuri pînzele. Alături, 
peste o muche de deal pădu
ros și-o prăpastie se întinde 
calm platoul Monteorn. Să
păturile arheologice aici au 
dat la Iveală urmele unei 
străvechi așezări, cunoscută 
sub numele de „Civilizația 
de la Monteoru" praguri de

(Continuare in pag. a IlI-a)
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CE AȚI DORI
SĂ CITIȚI ÎN ZIA
RUL NOSTRU DE

Cititorii noștri au observat că 
ne-am propus ca numerele noas
tre de sfîrșit de săptămină să răs
pundă, prin modalități publicis
tice cit mai variate, la Întrebări
le, curiozitățile și preocupările 
lor cele mai diverse. Reportajele, 
fotografiile, informațiile, intervi
urile cu personalități din diferite

SATUL
paginile de literatură ți 
propun să dea număra-

domenii, 
umor iși . .
lui nostru de duminică, structura 
unui ziar cît măi divers, care să 
însoțească ziua de odihnă a tine
rilor cu o lectură agreabilă și 
instructivă.

Pentru alcătuirea numerelor de 
duminică apelăm și la ajutorul

cititorilor noștri, solicitîndu-i să 
ne răspundă cu sugestii și propu
neri — la întrebarea de mai sus.

Rugăm cititorii să însoțească 
răspunsurile lor, pe cît posibil, de 
subiecte, teme și întrebări pentru 
reportaje și interviuri. Reporterii 
ziarului nostru vor răspunde 
prompt acestor sugestii.
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UN ACT DE
IRESPONSABILI
TATE SOCIALA
DIN PARTEA
PĂRINȚILOR

Drogarea cu alcool
Numai albia rîului Mol

dova desparte satul Cotu- 
Vameș de orașul Roman. O 
punte destul de lungă și de 
lată construită pe otgoane îl 
leagă de oraș. Sub pașii tre
cătorului puntea se leagănă 
frenetic 
impresia 
Adeseori 
gănă și 
cetățeni 
retrag spre casele lor. Se re
trag spre sat legănîndu-se 
clnd pășesc pe punte, cele 
două legănări se combină 
într-una singură. într-un 
spectacol trist. Trist pentru 
cel ce privește. Cei care dau 
spectacolul sint veseli. Dar 
asta nu ar fi nimic. Despre 
cheflii reputați nu am consu
ma noi, scriind, nici un pic 
de cerneală. Nu soarta lor

și neînvățatul are 
că merge pe sîrmă. 
însă puntea se lea- 
mai și. Seara, unii 
din Cotu-Vameș se

ne preocupă îndeosebi. Ci 
soarta copiilor lor.

...Profesorii și învățătorii 
de la Școala generală din 
Cotu-Vameș afirmă că unii 
elevi din acest sat nu pot 
acumula materia predată. 
M-am mirat auzind acest 
„nu pot“ — întotdeauna ca
tegoric. Și e de mirare să 
auzi vorbindu-se despre co
pii care au memoria atro
fiată, despre copii care nu 
pot fi atenți la ore și nu pot 
să-și impună ceva, deci nu 
au voință. Elevi ca M. C., 
I. A., sau G. A. s-au născut 
copii normali. Aveau în ger
mene toate calitățile unor 
oameni viguroși. Atunci ? 
„Mulți elevi — mărturisește 
profesoara Gabriela Popescu 
— vin la școală amețiți de 
vin, de alcool. Mai recent 
s-a intîmplat acest lucru în 
clasa a Vil-a. Părinții le dau

de băut. Pentru a crește 
mari, susțin ei. Dar nu se 
gindesc ce urmări grave are 
acest fapt asupra dezvoltă
rii organismului, psihicului 
copiilor". Același lucru e 
susținut de învățătoarea Vir
ginia Luchian, de Hari Alter, 
doctorul dispensarului din 
comună, și de toți cu care 
am discutat. E vorba deci 
de o totală iresponsabili
tate din partea unor pă
rinți. De un act condamna
bil. Oameni care tulbură or
ganismul aflat în ..cursă" de 
formare, al copiilor lor, cu 
aburii otrăvitori ai alcoolu
lui. Și totuși, dincolo de 
ceea ce vrem sau nu vrem 
noi să credem, iresponsabi
litatea unor săteni din Cotu- 
Vameș nu s-a oprit sau nu 
se oprește aici.

— în clasa unde sint diri
gintă, a VUI-a — ne mărtu
risește profesoara Gabriela 
Popescu — am o elevă foar
te, foarte slabă. E vorba de 
M.C. Am observat că Învață, 
că se străduie, dar degeaba. 
Nu se prinde nimic de ea. 
Nu are memorie. Apoi e 
foarte nervoasă, irascibilă, 
nu poate să stea locului nicio 
clipă. Plînge din te miri ce. 
In această situație am mers 
acasă, la părinții el, să mă 
sfătuiesc cu aceștia, să ve
dem ce putem face. Mama 
elevei mi-a mărturisit un lu
cru dureros : „Tovarășă pro
fesoară, mi-a spus ea, eu am 
făcut o mare greșeală clnd 
fetița era mică. I-am dat ceai 
de mac, să adoarmă clnd eu

ION CHIRIC
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Dacă toți absolvenții re
partizați în ultimii trei ani ca 
profesori pentru regiunea 
București s-ar fi prezentat la 
catedre, în acest an școlar ar 
fi fost acoperite cu prisosință 
necesitățile de cadre didactice 
calificate. Dar nu s-a întîmplat 
așa. Aici, ca și în alte regiuni, 
în școlile rurale sînt încă fo
losiți mulți suplinitori, dintre 
absolvenții liceelor, întrucît 
unii tineri profesori nu-și iau 
în primire posturile, sau nu 
rămîn decît puțină vreme la 
catedrele satelor. Care sînt 
explicațiile, posibilele re
medii ale unor asemenea si
tuații ? Prof Steliăn Păun, 
șeful secției de învățămînt a 
Sfatului popular al regiunji 
București consideră că majo
ritatea absolvenților care nu 
vin sau nu rămîn la catedre 
fac astfel dovada că nu sînt 
pregătiți în facultate pentru 
a profesa, n-au fost suficient 
educați pentru aceasta. Nu 
este deloc lăudabil pentru în- 
vățămîntul superior — ne 
spunea — dar nu-mi explic 
decît așa de ce, spre exemplu, 
există absolvenți care moti
vează plîngăreț neprezentarea 
la post prin... imposibilitatea 
de a trăi despărțiți de părinți. 
Iar printre acești „copii mari", 
mulți sînt profesori de educa
ție fizică 1 De fapt, cu felu-

rite pretexte, ei și alții în
cearcă să-și justifice comodi
tatea, ne dovedesc că n-au su
ficientă chemare către munca 
de profesor. Cu greu consimt 
unii — nu puțini -— să pără
sească Bucureștiul după ter
minarea studiilor universitare. 
Mai degrabă iși schimbă me
seria. De aceea, avem surpriza 
să descoperim profesori de 
matematică preferind să se 
angajeze pe șantiere de cons
trucții, contabili, casieri. Iată 
deci dovada că au devenit cu

ION TRONAC
(Continuare in pag. a IlI-a)
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DE CE „PAGINI
MUZEU

ETNOGRAFIC

ALES E ?“ >
0 fotografie 
pentru albumul dv.

țCOLAE LAURENCE

Recentul volum de „Pâ
ini alese" din opera filo- 
ofică a lui P. P- Negulescu. 
părut în „Editura științi- 
că", repune în discuție, 
rin felul în care este al- 
ătuit și, mai ales, prin va- 
)area principiilor care i-au 
:.at la bază, nu numai legi- 
mitatea unor jaloane cri- 
ce de abordare a gîndirii 
lozofice românești, dar și 
iodul practic, editorial, de 
lijlocire între cititor și di- 
ersele concepții, prin tex- 
11 original. Sensul logic al 
alorificării ar trebui, cre- 
em, să pornească de la 
escriere și prin explicare 

interpretare să intențio- 
eze integrarea și evalua
ta ; explicarea ne fiind 
Itceva decît traducerea în 
irmeni adecvați a unor 
lei implicate, a unor ca- 
fgorii subînțelese, a mobi- 
îrilor și evoluției concep- 
ei respective, a elemente- 
>r adiacente și, firește, în 
rimul rind, a ideilor do- 
linante și esențiale. In a- 
sst fel. valorificarea criti- 
i. în spirit marxist, a filo- 
șfiei, nu numai că nu ex
ude obiectivitatea dar 
-o apropie în cel mai înalt 
rad. explieînd în toate de- 
trminările sale o concepție

filozofică, din interior, pe 
temeiul integralității sale 
și nu printr-un proces de 
alehimizare a ideilor. Dar 
eînd drumul e invers — de 
la judecata de valoare, în
țeleasă ca operație de eti
chetare, la integrări forța
te, descrieri fragmentare și 
excesiv simplificatoare — 
utilitatea efortului valori
ficării este îndoielnică.

Opera filozofică a lui 
P. P. Negulescu numără 
mult peste 5 000 de pagini. 
Dintre acestea, alcătuitorii 
volumului de „Pagini ale
se" (Gh. Vlăduțescu și Gh. 
Cazan) au selectat 184, în 
speranța declarată că vor 
fi „cele mai potrivite**, 
„cele mai sugestive", „mai 
revelatoare pentru gîndi- 
rea filozofică și socială a 
autorului",1 în stare, chiar, 
să ofere o imagine nu nu
mai a „problematicii care 
l-a preocupat pe Negulescu" 
ci și „a soluțiilor la care el 
s-a oprit". Deci, parcurge
rea celor 184 de pagini tre
buie să faciliteze un punct 
de vedere asupra integra
lității și complexității, „con
cepției teoretice și metodo
logice a lui Negulescu, asu
pra fenomenului filozofic, 
specificului și dezvoltării

sale" (!). Prin prisma stu
diului introductiv, selecția 
textelor ar fi trehuit să do
vedească constanța punc
tului de vedere al lui P. P. 
Negulescu, consecvența 
orientării materialiste, do
meniile interesului său fi
lozofic (natura existenței, 
teoria cunoașterii, filozofia 
științelor naturii, sociolo
gia, teoria culturii, teoria 
artei, istoria filozofiei, me
todologia istoriei filozofiei 
etc.) și, ceea ce este mai 
important, originalitatea 
sistemului filozofic al lui 
P. P. Negulescu. Pentru că, 
Gh. Vlăduțescu și Gh. Ca
zan par a fi convinși că 
Negulescu este posesorul 
unui sistem filozofic origi
nal... Generozitatea autori
lor nu este, însă, confirma
tă nici de structura volu
mului, nici de conținutul 
său și, cu atît mai puțin, de 
interpretarea concepției fi
lozofului român. Ne miră 
faptul că alcătuitorii aces
tei ediții „de referință" au 
ignorat tocmai acele texte 
din P. P. Negulescu, care 
le-ar fi fost de cel mai 
mare folos. în introducerea 
la ..Filozofia Renașterii", a- 
cesta scria referindu-se la 
metodologia istoriei filozo

fiei : „...Cea dintîi datorie 
a istoricului este să fie o- 
biectiv și impersonal, să 
expună sistemele filozofice 
așa cum sint, cu părțile lor 
bune și cu părțile lor rele 
(s.n.) cu convingerea cu 
care le-ar fi expus proprii
lor autori......Și mai de
parte : „Istoria filozofiei 
(...) trebuie să explice siste
mele — și să le expună din 
acest punct de vedere spe
cial. Ea trebuie să stabi
lească mai tatii precis 
punctul de plecare al fie
cărui sistem, arătînd cau
zele care i-au dat naștere ; 
trebuie să aleagă apoi din 
fiecare ideile de căpetenie, 
să le separe de amănun
tele inutile sau indiferente 
și să le expună în ordinea 
lor logică — în raport cu 
punctul lor de plecare".

Dar culegerea nu respec
tă nici principiul cronolo
gic — care ar fi oferit ima
ginea cristalizării concep
ției filozofului român — 
nici pe cel logic, inversînd 
inutil ordinea prelegerilor 
și nici cel științific, deoare
ce nu sînt puține textele cu 
valoare strict contextuală 
sau de simplă vulgarizare 
care nu conțin nici măcar

o idee originală. Chiar Ne
gulescu recunoaște, de pil
dă, că prelegerea sa „Mo
nismul materialist, conse
cință a evoluționismului* 
nu tratează o problemă de 
ontologie și nici măcar des
pre „înțelesul existenței", 
fiind o idee colaterală a 
acestea probleme.

Asupra studiului intro
ductiv, menit să explice fi
lozofia lui P. P. Negulescu, 
(extrem de stufos în econo
mia volumului) nu insistăm 
deoarece el nu reprezintă 
altceva decît încercarea de 
a salva ideea unei abordări 
limitate, unilaterale, ex
trem de „detașate", a filo
zofiei lui Negulescu.

Un început în acțiunea 
de valorificare a gîndirii 
filozofice românești, (ală
turi de alte cîteva încer
cări similare), volumul a- 
supra căruia ne-am oprit, 
trebuie să orienteze atenția 
asupra eficienței activității 
editoriale și asupra sensu
lui concret ai acestei valo
rificări.

GRIGORE TRAIAN POP
*) P. P. Negulescu i Pa

gini alese. Ed. științifică, 
București, 1967.

La școala generală 
din Siliștea, raionul 
Vișeu, a fost deschis 
un muzeu etnografic 
cuprinzînd peste 200 
de obiecte vechi co
lecționate de prin 
sate de către elevi și 
cadre didactice din 
localitate. Un interes 
deosebit îl prezintă 
rtîna maramureșeană 
precum și obiecte din 
cunoscuta ceramică 
locală. Muzeul cu
prinde și diferite o- 
biecte ale

Casa

îndeletni-

ANOTIMP-

FE T 1 L
p e ntru

TDUCA HA

SPIRITUALĂ ..„Și din codru, noaptea vene pe furiț.
Foto : E. HOFER

• ELOGIU
* ARTEI

POPULARE

Am întâlnit în mai multe sate 
nrținătoare raionului și o- 
șului Turda un fenomen 
smn de remarcat : au apă- 
it noi formații artistice, ti
de pe linia tradiției folclo- 
:e locale, altele vizînd ste
le muzicii ușoare care și 

mediu rural cucerește nu- 
eroși adepți. Așa că la mul- 
baluri apar, în locul veelii- 

r orchestre de lăutari, cate 
îrțiiau între două 
cale un „valț”, un 
u unul din acelea

Însemnări
despre

dansuri 
tango 

repezi,
rmații chiar cu nume, une- 
cu rezonanță exotică. Spec
ulele aduc în scenă for- 
iiii de dansuri, echipe de 
stru ai căror membri nu 
it „recrutați", ci au hotărît 

se „adune" fiindcă au 
va de spus, mai mult decît 
necesar pentru anumite 
jmente festive, avînd o 
:enție lăudabilă și demnă 

încurajat, de afirmare, 
iMrute cu sprijinul or- 
nizației U.Ț.C., după ce 
easta a preluat conducerea 
ivițății cultural-educativ- 
itractive la sate, aceste noi 
rmații se opun rutinei, unui 
urnit șablon perpetuat din 
rnoditate. La Vîlcele s-a 
iințat un grup vocal, la 
icova Ierii — un ansamblu 
icloric. la Dumbrava și 
eleni — formații de dansuri, 
Plăiești — o formație de 

itru, la Viișoara, una de mu
ia ușoară. Se manifestă și 
:e tendințe. La Viișoara ac- 
itățile la căminul cultural 

o frecvență aproape zilni- 
. Seară de seară se întîl- 
sc numeroși tineri care au 
dispoziție jocuri de club, o 

ehestră de muzică ușoară, 
ită pentru cei care vor să 
nseze. în același timp au 

?. manifestări care răspund 
teresului unor categorii dl- 
ite de tineri cum sînt re- 
alurile de poezie, meda- 
>anele literare, prezentările

POD RUT IER
Un pod rutier lung de 

86 metri, construit peste 
apele Jiului de vest, a 
fost dat în folosință la Is- 
croni. El are o lățime de 
11,40 m și este susținut 
de două mari arcuri din

beton. Construcția are un 
aspect estetic și o mare 
rezistență. Au fost termi
nate și alte poduri care 
traversează Jiul de est și 
pîrîul Valea cu Pești, cre- 
îndu-se astfel condiții op-

cirilor agricole, cum 
ar fi plugul de lemn, 
grapa, o mașină ori
ginală de lemn da 
tocat cartofi etc. Un 
loc aparte îl ocupă 
frumoasele costume 
naționale maramure
șene. Inițiativa colec
ționarilor de la Siliș
tea ar fi binevenită 
și pentru școlile ge
nerale situate In zona 
etnografice intacta.

„Radio Cluj
fost inau- 

edificiul unei 
instituții 

Casa

Recent a 
gurat 
importante 
culturale
Radio Cluj. Construc
ția realizată într-un 
știi modern cuprinde 
secții redacționale, 
încăperi ale grupuri
lor de producție care 
asigură pregătirea și 
emiterea programelor 
vorbite, muzicale și 
teatrale, fiecare a- 
vînd un studio, o re
gie tehnică proprie. 
Cel mai reprezenta
tiv este studioul mu
zical cu un volum de 
3 300 m.c., astfel că 
va putea găzdui și 
formații orchestrale 
mai mari. Laboratoa-

rele, camera de dis
tribuție și control, 
cabine de ascultare 
stereo, precum și În
ceperi pentru crai
nici și dispeceri, sînt 
amplasate la etaj. 
Toate aceste spații 
sînt dispuse in jurul 
sălii centrale 
rîndu-i 
tecția 
potriva 
rioare
Studioul are pardo
seli și tavane flotante 
uneori, pereți dubli 
pe fundații distincte, 
elemente absorbante, 
rezonatoare speciale 
etc.

G. ȘT.

L I V I E R

asigu- 
acesteia pro- 
maximă, tm- 
surselor exte- 
de zgomot.

I. RUS

S UR PRIZE

Acest „prinț al ecranului*, cum a fost carac
terizat în unanimitate de ziare și admiratori 
după extraordinara sa creație actoricească din 
„Hamlet", fUm realizat în 1948 care i-a adus 
celebritatea, premiul „Oscar" și înaltul titlu 
de „Sir", este o mare personalitate teatrală, 
actor, regizor, animator al celebrului „Old Wic 
Theatre" londonez, al cărui fondator este și 
pe scena căruia a montat remarcabilele spec
tacole : „Richard al III-lea“, „Regele Lear~, 
„Hamlet".

Născut în 1907 în Anglia, Laurence Olivier 
este considerat, la vîrsta de 19 ani, unul din 
cei mai mari interpreți ai teatrului shakespe
arian. Spectatorii noștri i-au apreciat înalta 
creație cinematografică în filmele „Hamlet"^, 
„Richard al Ill-lea", „Cabotinul", „Spartacus*, 
„Discipolul diavolului", „Lady Hamilton".

Pentru informare, din filmografia marelui 
actor amintim cîteva strălucite creații: „Re
becca", „La răscruce de vînturi", „Opera cali
cilor", „Henric al V-lea", „Prințul și dansa
toarea", „Verdictul", „Khartum", „Procesul 
profesorului Weir". Din păcate, Laurence 
Olivier, ca și G. Philippe, suferă de o boală 
necruțătoare, dar seară de seară, în fața publi
cului, joacă cu aceeași fervoare.

COMERCIALE
rilor pentru descongestiona
rea magazinelor -și-piețelor. 
O asemenea caravană va apă
rea, pentru familiarizarea 
cumpărătorilor cu noul sis
tem, în spațiul liber din fața 
cinematografului „Patria". 
După ce-și va dovedi utilita
tea, un număr de alte opt ru
lote vor circula prin diferitele 
cartiere ale orașului, în spe
cial în cele noi, pentru a asi
gura o cît mai. promptă ser
vire a cumpărătorilor. Depla
sarea, rulotei, cît și aprovizio
narea ei va fi făcută de către 
I.M.S. Pe timpul verii rulo- 

'tele se vor îndrepta spre lito
ral, vor fi amplasate pe plajă 
și vor deveni mici centre de 
răcoritoare bine aproviziona
te, lacto-baruri etc.

„Romarta Copiilor" va per
fecta, de asemenea, în cursul 
acestui an vînzarea prin co
respondență a articolelor de 
mică serie produse de coope
rativele din Cluj și Timișoara.

în ultimul timp s-a tins că
tre folosirea cît mai largă a 
unităților mobile de comerț. 
In acest scop s-au organizat 
caravane, alcătuite dintr-o ru
lotă care transportă circa 800 
kg încărcătură, trasă de un 
I.M.S. Aceste rulote vor fl 
folosite pentru desfacerea le
gumelor, friiefelor și zarzava
turilor (la început), cu even
tuala extindere la produsele 
industriale. Ele se pretează la 
mici amenajări interioare și 
exterioare care le vor permite 
să intervină exact în mijlocul 
aglomerației și vor fi folosite 
mai ales în preajma sărbăto-

O interesantă discuție pur
tată la Direcția generală a 
marilor magazine ne-a relevat 
cîteva surprize rezervate de 
comerț cumpărătorilor în a- 
ceste prime luni ale anului.

Peste puțin timp va începe 
practicarea comerțului prin 
corespondență mai întâi la 
costumele și accesoriile de ce
remonii, urmînd ca procedeul 
să fie extins și la alte măr
furi. Se află deja sub tipar 
un pliant Informativ cu' foto
grafii, măsuri și indicații asu
pra sistemului de cumpărare, 
precum și cu indicarea coope
rativelor din orașele din țară 
care vor executa gratuit și cu 
prioritate retușurile necesare. 
Aceste pliante vor fi răspîn- 
dite în toată țara în marile 
magazine și la... birourile ofi
țerului stării civile.

Cele trei dru
muri de intra
re în Maramu
reș care vin din
spre Cluj, Su
ceava și Halmeu 
tint 
de 
tale 
lemn, 
ite în stil popu
lar de mește
rul cioplitor 
jheorg'ne Boro- 
ii, din 
w Vad, 
tul Sighet. Ar
tistul popular, 
împreună eu 
cițiva consă
teni, Hăituiește 

A in lemn o nouă 
operă pe care 
a hotărît să o 

A numească „E- 
“ logiul artei 

populare". I- 
• deia lucrării 

este 
de 
decorative 
geometria 
tilor 
din 
reș. 
gustul 
cultivat locuito
rilor satelor 
de cunoscuta 
școală de sculp
tură rustică ma
ramureșeană, lu
crarea va avea 
ca postament o 
casă țărineas- 
'ă locali. Lem
năria din care 
re construiește 
iceasta. măies
trit dăltuită, va 
licitul reazi- 
mul unui aco
periș, dominat 
de vîrful unui 
fus cu „zur
gălăi".

străjuite 
monumen- 
porți de 

const ru-

comu- 
raio-

inspirată 
elementele 

și 
por- 

lemnde
Maramu- 

înfdțișînd 
artistic,

C. DANTEȘ

time de circulație pe șo
selele care duc spre loca
litățile miniere din Valea 
Jiului și spre cabanele din 
Paring.

(Agerpres)

MUNCA CULTURAL-ARTISTICĂ ÎN PERIOADA DE IARNĂ

de cărți, concursurile „Recu
noașteți interpretul preferat" 
jnuzică populară și ușoară), 
cel mai bun recitator etc. Or
ganizația U.T.C. din Viișoa
ra a reușit să atragă nume
roși tineri în pregătirea acti
vităților, ceea ce dă acestora 
un aspect firesc, o destinație 
precisă, nu sînt făcute pentru 
a avea ce „raporta".

O efervescență asemănă
toare poate fi întâlnită la Rlă- 
iești. Aici se organizează săp
tămânal baluri în fiecare bri
gadă. Duminica, spectacolele 
formațiilor artistice sînt urmă
rite atît de săteni vîistnici 
cît și de tineri. Existând nu
meroși artiști amatori, aceștia 
sînt grupați în formații afla
te într-o permanentă compe
tiție artistică, fiecare evaluîn- 
du-și reușitele în funcție de 
succesul pe care îl atestă un 
public numeros și pasionat. 
Cele două echipe de teatru, 
deși una a tinerilor și alta a 
adulților, delimitarea „orga
nizatorică" nu vizează întot
deauna (deși se are și acest 
lucru în vedere) și categoria 
de vîrstă diferită. Opțiunea 
pentru una sau alta dintre e- 
chipe se face în funcție de 
nivelul spectacolelor și de 
pie*a aleasă pentru prez.en- 
tare. Ceilalți artiști amatori, 
grupați în echipe de dan
suri, în brigada artistică sau 
în cor apar pe scena căminu
lui cultural împreună sau se

parat, animați de aceeași 
competiție a dorinței de a o- 
feri publicului o oră sau două 
de plăcută relaxare.

Cadrul activităților specifi
ce iernii a fost văzut pînă a- 
cum doar prin prisma posibi
lității de desfășurare a unor 
activități cultural-artistice, e- 
ducative, de popularizare a 
științei etc. Iată însă o încer
care de evadare peste aceste 
limite sondată de puține ori 
pînă acum. Poate, de fapt, 
nici nu este o evadare, ci o 
evaluare a unor posibilități, 
din totdeauna, dar luate a- 
bia acum în considerare.

Cum se confecționează mi
nunatele costume populare, 
lucrate de mină, cu o neobiș
nuită migală și artă, cu ima
ginație și simetrie filozofică, 
cu armonie a culorilor, cu 
alte nenumărate calități de 
care s-a vorbit atît. In aceas
tă încercare se înscrie cercul 
de artizanat al fetelor de 1a 
Remetea (care confecționează 
costume locale specifice), iar 
po o linie mai practică, dar 
în aceeași sferă, cercul de 
croitorie tot de aici. Cinci
zeci de tinere din această co
mună execută zeci de costu
me populare într-o singură 
iarnă. De ce n-am da peste 
tot o atenție mai mare unei 
asemenea îndeletniciri într-o 
perioadă în care „orășeniza- 
rea* se face în detrimentul 
unei arte străvechi, care nu

trebuie înlocuită la țară de 
folosirea bluzelor de nailon 
(uneori îngrozitor de vulgar 
colorate) a fustelor de tergal, 
rujului de buze sau a ciorapi
lor de mătase ?

★
Relatăm aceste cîteva ten

dințe noi cu satisfacția avută 
atunci cînd ating o treaptă 
după un îndelungat timp. A- 
firmăm acest lucru pentru 
că în majoritatea comunelor 
din raionul Turda (și nu nu
mai aici) se perpetuează ac
tivități a căror existență azi 
nu poate fi explicată decît 
prin faptul că ele nu figu
rează decît în planurile de 
muncă și cine știe de cînd 
nu au mai fost confruntate cu 
gustul unui public caracteri
zat de o mult mai mare mo
bilitate. „Buletinul cooperati
vei agricole de producție" 
care urmărește evoluția cu
rentă a rezultatelor de cam
panie, a realizărilor, lipsurilor 
etc. nu știm ce caută cel pu
țin, în plan iama, fiindcă a- 
cesta se potrivește altor ano
timpuri. Și, în definitiv, știm 
foarte bine că o cerință a a- 
ceetuia este frecvența (să-l 
acceptăm printre manifestă
rile posibile pe care le poa
te desfășura căminul cultural 
măcar vara), dar cine are 
timp, în definitiv, șă vină la 
sediul căminului cultural de 
cîteva ori pe «ăptămînă pen
tru a asculta un „buletin"

să-l socotim, de la noi, exce
lent ?

în altă ordine de idei, o 
mulțime de planuri se asea
mănă, cu acelea din alte ra
ioane și din alte timpuri. O 
cauză a acestui fapt rezidă 
în personalitatea organizatori
lor. Tovarășul Ion Hopîrtean, 
secretarul comitetului raional 
pentru cultură și artă, spunea 
că noi pretindem directorului 
de cămin cultural o mulțime 
de lucruri, a căror rezolvare 
ar cere o speciâlizare a aces
tuia. Ei sînt instruiți din cînd 
în cînd dar ceea ce ar trebui 
să știe nu se poate învăța 
într-o zi sau două. Să ne gîn- 
dim apoi că aceleași cadre 
vor organiza activitatea cul
turală în comune mult mai 
mari. Și retribuția lor nu este 
stimulativă. Un cadru cu pre
gătire universitară preferă o 
catedră la școală și din punct 
de vedere al cîștigului. Comi
tetul raional al U.T.C. Turda 
a făcut eîțiva pași după cu
mularea noilor sarcini pentru 
rezolvarea unor asemenea 
probleme. Dar orice cotitură 
pretinde o mai rapidă regru
pare a forțelor și intrare tn- 
tr-un alt ritm.

IOAN RUSU 
corespondentul 

„ScînteH tineretului* pentru 
regiunea Cluj

PREMIERĂ
LUGOJANA

Focul de la a treia mină

Foto : N. CRISTOVEANU
București

După ce în vară și-a săr
bătorit 125 de ani de exis
tență, Teatrul de amatori 
din Lugoj continuă să-și 
respecte tradiția punind în 
scenă una dintre cele mai 
cunoscute comedii ale Re
nașterii italiene : „Mătră
guna" de Nicolo Machiave
lli. Realizatorii spectacolu
lui au încercat și au izbu
tit în bună măsură să im
prime spectacolului o 
ziune 
comediei îi este 
un text muzical 
replicilor sarcastice li s-au 
adăugat o interpretare cu 
o notă de contemporanei
tate, creînd astfel perpetua
rea elementului satiric al 
operei.

modernă.
vi- 

Textului 
suprapus 
modern,

SCRISORILE GODELIEVEI
O tînără din Anvers, 

delieve Moenssens, de 
de ani, a suferit cu ani 
urmă o paralizie totală 
urma nașterii unui băiat. 
7 ani Godelieva este inter
nată într-un spital. Boala 
i-a imobilizat miinile, nu 
poate vorbi, nu poate să 
vadă, nu se poate hrăni. Tî- 
năra mamă ca să-și trans
mită sentimentele sale fiului 
ei, Leo, acum de 7 ani a folo
sit procedeul epistolar : una 
din infirmiere indica rar al
fabetul și atunci cînd Gode- 
lieve își înclina ușor capul, 
Infirmiera se oprea la litera 
respectivă. Literă după literă 
ie alcătuiau cuvinte și apoi 
■crlsorlle. Acesta este 
aurul sistem posibil

D.

Go-
28
în
în 

Pe

mas tinerei mame pentru 
legături cu lumea din afară, 

închisă în universul său, 
a compus șase mici povestiri 
de o incontestabilă valoare 
literară. Cartea a fost tipă
rită într-un tiraj de 3 000 
exemplare. Se tipărește în 
prezent o a doua ediție, în 
timp ce volumul a fost tra
dus în franceză, engleză și 
germană. Drepturile de au
tor ale mamei prin apariția

o 
ei.

se pare că singura soluție 
pentru anularea căsătoriei, 
încheiate în acest mod origi
nal. este divorțul.

LUNA ARTIFICIALĂ

cărții au fost depuse Ia 
bancă în contul fiului

DIN DISTRACȚIE
...Ofițerul stării civile 

rrașul Canbera 
a căsătorit-o - 
pe mireasă cu unul din mar
tori Cum în registrul stării 
civile sînt interzise orice fel 
de ștersături sau adăugiri,

din
(Australia) 
în acte —

Zece kilograme de acid 
nitric lansate de o rachetă 
americană la înălțimea de 95 
km au luminat noaptea cerul 
cu o intensitate de două ori 
mai mare decît luna plină. 
Explicația este următoarea : 
în contact cu acidul azotic, 
moleculele de oxigen din 
straturile înalte ale atmos
ferei, disociate de electronii 
solari, se recompun, eliberînd 
energie. Utilizarea even
tuală a acestei energii ar 
deschide perspective... lumi
noase.
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9 Handbaliștii student! ro
mâni aplaudași in R. F. a 
Germaniei • Drumul spre ti
tlul suprem a devenit mai a- 
nevoios. • Astăzi in semifi
nale : România—Cehoslova
cia și U.R.S.S.—Suedia. • 
După colocvii — marele exa
men • In vitrina cn trofee a 
sportului românesc mai sint 
locuri libere • Primarul ora
șului Wiesbaden despre spor
tivii români.

FRANKFURT AM MAIN 
(corespondență telefonică)

Jocuri tehnice, spectacu
loase, mare afluență de spec
tatori, organizare ireproșabilă, 
iată ce caracterizează pînă a- 
cum, desfășurarea Campiona
tului mondial universitar de 
handbal care se dispută în mai 
multe localități din R.F. a 
Germaniei. Pasiunea tineretu
lui de aici pentru handbal în 
7 este demonstrată și de fap
tul că însăși președintele 
R.F. a Germaniei, doctorul 
HEINRICH LUBCKE, este 
prezidentul de onoare al 
acestui campionat, din al 
căror comitet de organizare 
mai fac parte mai muiți pre
ședinți și miniștri ai landuri
lor vest-germane. Cuvlntul de 
deschidere al Campionatelor 
a fost rostit de însuși preșe
dintele Liibcke iar la grupa 
a IV-a, la Dannastadt, dr. Pri
mo Mediolo (Italia) președin
tele F.I.S.U. Jocurile din se
rii s-au disputat în oră
șelele mici aflate în a- 
propiere de Frankfurt, Miinc- 
hen sau Kdln. Totuși, la fie
care meci sălile au fost pline 
pî«iă la refuz de spectatori. în 
cercurile specialiștilor echipa 
studenților români este co
tată printre favoritele com
petiției. în meciurile disputate 
pînă acum, în serii și în sfer
turile de finală, jucătorii noș
tri au dovedit că sint de de
parte cei mai tehnici jucători 
ai campionatului practicînd 
un joc spectaculos, bazat pe 
circulația continuă și rapidă 
a mingii, cu pase precise și 
surprinzătoare, cu infiltrări pe 
semicerc și . cu contraatacuri 
declanșate cu promptitudine. 
A impresionat, de asemeni, pe 
spectatorii vest-germani forța 
de șut a jucătorilor noștri Gu- 
neș, Nica, Speck. în meciul 
cu echipa franceză, echipa 
nb&stră a făcut în prima re
priză o adevărată demonstra
ție de handbal. Spectatorii au 
scandat minute în șir Româ
nia, și-au aplaudat la scenă 
deschisă fazele create de ju
cătorii noștri. La banchetul 
care a urmat în sala Primă
riei din Wiesbaden primarul 
orașului a menționat că spor
tivii români au făcut cea mai 
bună propagandă posibilă 
pentru handbal în 7. Meciul 
următor cu echipa cehoslova
că care s-a calificat cu mari 
emoții în dauna jucătorilor 
vest-germani (după prelun
giri), se va disputa la Darmas- 
tadt deseară. întrucît jucătorii 
noștri cunosc jocul echipei 
cehoslovace, sperăm să ne ca
lificăm în finală alături, pro
babil, de formația Uniunii 
Sovietice, care are un adver
sar mai puțin redutabil în for
mația suedeză.

OVIDIU PĂUN

V,,,,,.,.-».,........

• Ast8-sear8, în Sala Floreasea 
din Capitală, se va disputa pri
mul meci dintre echipele Dinamo 
București și Olimpia Ljubljana, 
contînd pentru turul II al „Cu
pei Cupelor" la baschet masculin.

Partida, care va începe la ora 
19, va fi condusă de arbitrii 
Mihaly Czifra (Ungaria) și Ernest 
Kitzberger (Austria).

• învins în primul concurs in
ternațional de anvergură al nou
lui sezon de schi, campionul mon
dial, francezul Jean Claude Killy, 
a cîștigat de o manieră specta
culoasă slalomul uriaș de la Adel- 
boden. în „Cupa Mondială", pe 
primul loc se află acum la ega
litate de puncte Killy și Brugg- 
man cu cîte 45 puncte, urmați de 
Billy Kid (S.U.A.) cu 22 puncte.

® Fotbaliștii români, care au 
sosit acum cîteva zile la Rio 
de Janeiro, își continuă antre
namentele în vederea primului 
joc al turneului. După cum am 
mai anunțat, în prima întîlnire 
fotbaliștii români vor juca cu 
formația Gremio Porto Alegre. 
Partida va avea loc la 11 ia
nuarie.

Pronosticul nostru pentru s
CONCURSUL PRONOSPORT

Nr. 2 etapa din
I. Atalanta—Sampdoria 1

II. Brescia—Napoli 2
III. Florentina—Lanerossi 1
IV. Internazionale—Cagliari 1
V. Juventus—Spăl 1

VI. Mantova—Bologna x
VII, Roma—Torino 1
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VIII. Varese—Milan x

IX. Bari—Lazio x
X. Livorno—Foggia 1

XI. Modena—Lecco 1
XII. Novara—Pisa 2

XIII. Messina—Regina 1 După un drum lung, un ceai cald...

Golurile din cămările de iarnă 
și căutările ce continuă — de 
multe ori fără rezultate — prin 
piețele și magazinele bucureș- 
tene după unele legume și zar
zavaturi îndreptățesc o întreba
re : anul 1968 va ii mai darnic ?

în legătură cu garanția ce o 
oferă cooperativele agricole din 
jurul Capitalei, principalii săi 
furnizori de legume, tovarășul 
inginer Ion Rădulescu — vice
președinte al Uniunii orășenești 
a cooperativelor agricole de pro
ducție București, ne relata că 
extinderea răsadnițelor, solarii- 
lor și tunetelor din material 
plastic pe o suprafață de cinci 
ori mai mare decît în 1967, con
struirea și darea în folosință a 
unui complex de sere intercoo- 
peratist precum și sporirea su
prafețelor ce vor fi irigate, per
mit să se anticipeze că produc
ția de legume a celor 36 coope
rative agricole va fi în anul 
1968 cu 50 la sută mai mare. 
Numai prin unitățile D.V.L.F. 
vor fi desfăcute pe piață, din 
producția lor, 34 000 tone legu
me la care se adaugă încă 10 000 
tone ce vor fi vîndute direct de 
către cooperative, prin chioșcuri, 
tonete proprii și magazinele in- 
tercooperatiste. Măsurile ce s-au 
luat în această privință, au asi
gurat inițierea unor schimburi 
de experiență în unitățile agri
cole >de stat, cunoașterea din 
timp a proiectelor de pian de 
către fiecare cooperativă, înche-' 
ierea contractelor cu unitățile 
beneficiare, aprovizionarea cu 
materiale și semințe Serele, aie 
căror prim ciclu dc producție a 
pornit pe rod vor trimite tru
fandale piețli încă din primele 
zile ale anului 1968.

Care este însă situația din te
ren ? Corespunde realității ta-
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MEREU CĂUTATE...

...pentru că Uniunea orășenească și coo
perativele agricole fac planuri bune, dar 

niciodată nu ie realizează

bloul prezentat în biroul Uniu
nii orășenești ? Numai în par
te. Semințele, în general, sînt 
asigurate ; dintre acestea carto
fii renrezentind necesarul pen
tru plantat și arpagicul pentru 
(mult căutata) ceapă fiind și 
distribuite unităților. Cu toate 
aceasta surprizele neplăcute ce 
le-ar putea face Agrosemul încă 
nu sînt excluse, mai ales în ceea 
ce privește calitatea și soiul se
mințelor. Cele mai multe uni
tăți își exprimă îngrijorarea 
pentru că anul trecut una se
mănau și alta culegeau. Așa s-a 
întîmolat cu semințele de roșii 
și salată (au semănat salată 
„Polul nord" — asa scria pe 
ambalai — si au cules salată 
„creață"). Polietilena pentru so
larii și tunele este si ea asigu
rată în bună parte. Ce este însă 
la fel de important, mai ales 
nent.ru apariția trufandalelor și 
proteiarea legumelor în caz de 
climat neprielnic, lemnul, care 
acum ar fi trebivt să existe deja 
prelucrat nu a fost asigurat de
cît în foarte mică măsură (pe 
întreaga „„<une mai puțin de a 
zeva „artm Cooperativa agri
colă Cioroșirla. de exemplu, nu 
a m'îmit oină acum decît 35 
metri cub! din 176 cu cit a fost 
nrin’ficată, Domnești 90 din 
,260. iar Dîrvarț pici un metru 
cub din cei 50 cît are necesar, 
no .țdiearea 
solariilor pe cele 25 hectare pla
nificate. în producerea răsadu
rilor pentru culturile timnurii 
și extra timpurii, pentru că ră

sadnițele nu pot fi amenajate 
(din necesarul de 65.000 metri 
pătrați pentru semănatul și re- 
picatul răsadurilor fiind doar 
9.000 amenajați). în ultimă in
stanță, deci insuficiente legume 
pe piețe...

Un alt neajuns care pune la 
îndoială în multe cooperative 
producția de legume o consti
tuie și dirijarea necorespunză
toare a creditelor care să aco
pere necesarul temporar al fon
durilor bănești, pînă la reali
zarea producției. La cooperati
va agricolă Domnești, de exem
plu, cheltuielile în sectorul le
gumicol. pentru anul 1968 se ri
dică Ia circa un milion, în afară 
de partea de contribuție ce îi 
revine pentru constituirea com
plexului de sere intercoopera- 
tist-Militari.

După ce inițial ni se aprobase 
credite în sumă de 200 000 lei si 
așa prea puțin fată de necesar, 
pentru care prezentam și ga
ranția rambursării în termen 
scurt — ne explica inginerul 
Vasi’e Vîrlan — suma nj s-a re
dus la 140 000 lei. în cazul că nu 
ni se va suplimenta va trebui 
să renunțăm la amenajarea u- 
nei vechi grădini de 100 hectare 
în care ar trebui să investim 
500 000 lei dar care ar da o pro
ducție anuală de 2 000 tone le
gume.

Si asta în timp ce zeci de 
milioane lei au fost investite in 
obiective ce nroriuc cu mult sub 
posibilități, sau de loc. La Com
plexul de «ere intercooperatist-• • • @ • ••••••

Militari, ne dat la timp în folo
sință s-au investit 40 milioane 
lei.

— Cînd trebuia să intra în 
producție aceste sere ?

— Primele trei hectare din 
13 cît va avea complexul — ne 
spunea inginerul Petre GHEOR- 
GHE — erau prevăzute să fie 
gata la 31 decembrie 1967. Pen
tru e se evita, totuși, o parte din 
pierderi, cu improvizații se în
cearcă intrarea în primul ciclu 
de producție a unui hectar și 
jumătate. Dacă constructorul — 
I.C.M. 3 București — va conti
nua să lucreze tot în ritmul de 
pînă acum nici în primăvară nu 
se va putea trece, încă, la ex
ploatare. Pierderile evaluate, la 
cadrul general : producții în 
valoare de peste două milioane 
lei.

Am intrat în noul an și cu 
asemenea pregătiri ne îndoim 
că piața va fi aprovizionată în 
măsura cerințelor și a investi
țiilor făcute. în timp ce plata 
așteaptă legumei». Uniunea oră
șenească și Consiliul agricol pri
vesc cum întreprinderi de con
strucții amină lună de lună pre
darea unor obiective în care se 
investesc multi bani, cum re
partițiile de lemn nu se onorea
ză decît in a zecea parte, cum 
cooperativele agricole nu reali
zează sute de mii de.lei pentru 
că ce> ce au obligația de a-I 
ajuta fac poteci pe drumuri bă
tătorite — uniunea în spatele 
consiliului și nici una nu îndrăz
nește să depășească acest sta
diu de „antreprenori de la dis
tanță".

N. COȘOVEANU
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în situația de . _
tematicile pentru că nu conți
neau elemente noi, nu erau în 
concordanță cu dezvoltarea con
tinuă a științei și tehnicii, cu 
necesitățile actuale și de pers
pectivă ale procesului tehnolo
gic. Este necesară atragerea ce
lor mai bune cadre de specialiști 
la elaborarea tematicilor. Mă
surile adoptate de partid și 
guvern pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale vor conduce m 
mod nemijlocit la elaborarea 
unor reglementări privind des
fășurarea cursurilor de specia
lizare. Apreciez că reglementă
rile din 1956. în vigoare, sint 
depășite.— în ce măsură cursurile de 
ridicare a calificării s-aa dove
dit eficiente, ce propuneri aveți 
în acest sens t

— Inițial au fost bune, 
cred însă că ar trebui să fie 
substanțial îmbunătățite. De ce 
spun acest lucru ? în multe în
treprinderi ele s-au dovedit 
uneori formale, tematicile au 
rămas in urma STAS-urilor. 
Cînd veneau la cursuri, tineri
lor li se prezentau generalități, 
uneori de către maiștri mai 
puțin pregătiți teoretic si cu 
experiență practică Îndelungată. 
Consider necesar ca aceste 
cursuri să fie însoțite de pro
iecții. demonstrații, planșe, filme 
tehnice, intr-un cuvînt de tot 
ce este nou în meseria respec
tivă. Lecțiile ar trebui să fie 
lunare, sau o dată la două luni, 
bine pregătite de oameni care 
s-au impus în uzină prin auto
ritate tehnică și organizatorică. 
Necesitatea lor este determinată 
de schimbările care au loc în 
structura producției, de intro
ducerea pe scară largă a tehno
logiilor si utilajelor noi care cer 
o pregătire superioară. Organi
zațiile U.T.C. ar putea aduce o 
contribuție de seamă mobilizînd 
tinerii la aceste cursuri, expli- 
cindu-le necesitatea de a învăța 
continuu constituind in primul 
rînd ei exemplu. Pentru că tre
buie să recunoaștem, de multe 
ori cei care mobilizează tinerii 
la diferite acțiuni lipsesc de la 
ele. De asemenea, trebuie inten
sificată munca de propagandă 
tehnică. Sigur, s-ar putea orga
niza, în colaborare cu conduce
rile unităților acțiuni interesante 
specifice în cadrul cabinetelor 
tehnice, schimburi de experiență, 
consultații etc.

— Ce preocupări credeți c-ar 
trebui să aibă organizațiile 
U.T.C. privind pregătirea tine
rilor ?

— Este bine ca din comisiile 
de încadrare tarifară să facă 

un reprezentant al 
Aceasta 
să fie 
pregătit 

cunoască

U.T.C. 
ca el

Orașul Piatra Neamț intr-o noapte de iarnă Foto : SORIN DAN

INFORMAȚII
Marți dimineața a părăsit Ca

pitala, tndreptîndu-se spre Zan
zibar, o delegație guvernamen
tală română condusă de Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, pentru a par
ticipa la festivitățile organizate 
cu ocazia celei de-a IV-a ani
versări a revoluției din Zanzibar.

Deasupra noii clădiri a poștei 
ce se construiește la Constanța 
a început montarea antenei și 
echipamentului viitoarei stații de 
retransmitere a emisiunilor Te
leviziunii. Construcția se va ri
dica la o înălțime de peste 50 de 
metri față de nivelul solului. Se 
preconizează ca noua instalație 
să intre în funcțiune în cursul 
actualului trimestru.

(Agerpres)

TEATRE o CINEMA • TELEVIZIUNE

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" sala Comedia : Romeo și 
Julieta, ora 19,30; sala Studio 
Jocul adevărului ; Opera Româ
nă :Aida, ora 19,30 ; Teatrul de 
Operetă : Contesa Maritza, ora 
19,30 ; Teatrul de comedie : 
Opinia publică, ora 20 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" : Li
vada cu vișini, ora 20 ; sala Stu
dio : Comedie pe întuneric, pre
mieră, ora 20 ; Teatrul „C. I. No- 
ttara" sala Magheru : Acest ani
mal ciudat, ora 19,30 ; sala Stu
dio : Cînd luna e albastră, ora 
20.

UN BARBAT 91 O FEMEIE 
rulează la Patria (orele 9;
11,30; 14; 18,30; 19; 21,30).

ESCROC FĂRĂ VOIE
rulează la Republica ‘(orele 
9.30; 12; 14,30; 16,45; 19: 21.15). 
București (orele 9; 11,15; 13,30;

16,30; 18,45; 21). Feroviar (ore
le 8,30; 10,45; 13. 15,15; 17,30; 
20). Excelsior (orele 9.45; 12; 
14,15; 16,30; 18.45; 21).

LORDUL DIN ALEXANDER- 
PLATZ

rulează la Luceafărul (orele 
9; 11.15: 13.30: 16.15; 18,30;
20.45) .

REGINA ZĂPEZII
rulează la Unirea (orele 16 ; 
18.15 ; 20,30).

RĂZBOI ȘI PACE
— seria I —

rulează la Capitol (orele 8,30 ;
11.30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30).

DOSARUL NUMĂRUL XII
rulează la Festival (orele 9; 
11,15; 13,30; 16: 1830; 21). Grl- 
vița (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,30).

REÎNTOARCEREA LUI 8UR- 
COUF

rulează la Gluleștl (orei» 10; 
15,30; 18; 20,30), Popular (ora
le 15,30; 18; 20,30).

8PARTACUS - ambele serii — 
rulează la Lumina (orele
8.30 — 18 în continuare —
19.45) .

O SUTĂ UNU DALMAȚD5NI 
rulează la Doina (pentru co
pil orele 9; 11; după-amla-

ză 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).
Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

CERUL SI IADUL
rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,30). Joi și sîmbătă ora 
18 desene animate.

REPUBLICA LA 20 DE ANI. 
PRIN SATUL ROMANESC —
— FILE DIN ISTORIA SPOR
TULUI ROMANESC — ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 11/1967
- VIATA ÎNCEPE LA 40 DE 
ANI

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

LOANA
rulează la Dacia (orele 8—21 
în continuare). Rahova (orele 

15,30; 18; 20,30).
O FATA FERICITA

rulează la Buzeștl (orele 15; 
17; 19; 21), Moșilor (orele 15; 
17; 19; 21).

CORIGENȚA DOMNULUI 
PROFESOR

rulează la Victoria (orele 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21).

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Crîngașl (orele 
15,30; 18; 20,15), Drumul Sării 
(orele 15; 17,30 : 20).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
rulează la Bucegl (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Modern (orele 9,30; 11,36;
13.30; 16; 18,15; 20.30).

CÎND TU NU EȘTI 
rulează la Tomia (orele 9—•

16 în continuare, 18,30; 21),
Aurora (orele 8,30; 10,45; 13; 
15,30; 18; 20,30), Flamura (ore
le 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15;
20.30).

CONTELE BOBBY, SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

rulează la Flacăra (orele 
15,30; 18; 20.30). Munca (orele 
16; 18.15; 20,30).

TREIZECI DE ANI DE VE
SELIE

rulează la Vitan (orele 15,30; 
18; 20.30).

CEA MAI LUNGA NOAPTE 
rulează la Miorița (orele 9,30; 
12; 15,15; 18; 20,30)

ROMANȚA pentru TROM
PETA

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

AGONIE ȘI EXTAZ
rulează la Cosmos (orele 
15 ; 17,30 ; 20).

PANTERA NEAGRĂ
rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,30).

CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL 
HI

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

JOCURI NESCHIMBATE
rulează la Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

MARTIN 8OLDAT
rulează la Volga (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45),
Lira (orele 15,30; 18; 20,30).

PROFESORUL DISTRAT 
rulează la Floreasea (orele 
18; 18,1»; 20,30).

MARELE RESTAURANT
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18: 20,30).

REPUBLICA SKID
rulează la Ferentari (orele
15,30; 18: 20,30),

18,00 Telecronica economică ;
18.30 Pentru copii ; „Ala Bala". 
Prezintă Nae Roman și Bimbo 
Mărculescu ; 19,00 Copii mari 
— Magazin pentru tineret 
„Pentru fiecare o felicitare !“ ;
19.30 Telejurnalul de seară ;
19.45 Baschet : Dinamo-Bucu- 
rești — Olimpia Ljubljana 
Transmisie de la sala Flo- 
reasca ; 20,15 Interpretul pre
ferat. Muzică ușoară la cererea 
telespectatorilor. Cîntă Dorina 
Drăghici ; 20,30 „Bolero". Film 
realizat în Munții Făgăraș ;
20.45 Desene animate ; 20,55 
Invitație la dans ; 21,15 Avan
premiera ; 21,30 Film artistic : 
„Copiii lui Don Quijotte". O 
producție a studiourilor so
vietice ; 22,40 Cîntă Vlco To- 
riani ; 23,10 Telejurnalul da 
noapte; 23,15 închiderea emi
siunii.

parte și 
organizației 
presupune 
up.^. cadru 
în meserie,
pe tineri, să le fi urmărit activi
tatea în perioada oostexamina- 
torie, să fie principial și exi
gent. Numai astfel își poate 
spune cu competență punctul 
de vedere. Noi știm că exietă 
situații în care unii maiștri pri
vesc cu mai putină încredere 
pe tinerii muncitori, mai ales 
cînd vin de pe băncile școlilor 
profesionale, repartizîndu-le u- 
nele lucrări de categorie inferi
oară. Organizațiile U.T.C. ar 
trebui să cunoască asemenea 
situații, să le semnaleze condu
cerii întreprinderii pentru a se 
lua măsurile neeeaare, să-i în
curajeze, să stea mai mult de 
vorbă cu ei, să combată feno
menul de favoritism întîlntt de 
organele ministerului cu prilejul 
unor controale. O asemenea 
situație a existat Ia Uzinei» 
„23 August". Un exemplu : uzina 
are nevoie de borwerckisti si a 
cerut ministerului oameni. S-a 
pus problema să fie pregătit un 
număr de asemenea specialiști 
din rîndul absolvenților școlii 
profesionale, dar unii dintre ei 
nu și-au manifestat dorința de 
a lucra pe asemenea mașini. 
Atunci insă cînd, cu ajutorul 
comitetului de partid, al orga
nizației U.T.C., comitetului sin
dicatului și conducerii uzinei, 
s-a organizat o discuție cu tinerii 
s-a gă3it un număr importamf 
de muncitori care au trecut să 
lucreze pe aceste mașini. Sigur 
că aceasta implică răspunderea 
pregătirii profesionale prin asi
milarea unor cunoștințe teore
tice și practice într-un termen 
scurt, răspunderea executării 
unor lucrări de mare importanță 
din fabricația uzinei. Cred că 
organizațiile U.T.C. ar trebui 
să cunoască bine problemele 
care se ridică în procesul de 
producție. Acest lucru s-ar pu
tea realiza si mai bine, dacă in 
cadrul comitetului U.T.C. ar 
exista — acolo unde condițiile 
permit — un reprezentant al 
conducerii unității, inginer șef. 
inginer șef adjunct, șef de sec
ție etc. Prestigiul organizației 
ar fi mai mare și contribuția sa 
mai eficientă. V-aș ruga să o 
socotiți ca o propunere în cadrul 
dezbaterilor pe care le găzdu
iește ziarul „Scînteia tineretu
lui" în preajma consfătuirii pe 
țară a U.T.C. Militind pentru 
creșterea încrederii în posibili
tățile tinerilor, organizațiile 
U.T.C. pot contribui și la înlă
turarea fluctuației din unele în-< 
tre,prinderi care îngreunează 
desfășurarea procesului de pro
ducție.

Există și 
aș vrea să 
legislațiai, 
profesionale au dreptul ca după 
trei luni să se prezinte la exa
men pentru ridicarea categoriei 
de încadrare tarifară. In unele 
întreprinderi nu se respectă ace»t 
drept, problemă 
nu fie străină 
U.T.C.

In con®brucți® __ ___ __
menolatorul producției sporește 
către producția de tehnicitate 
din ce în ce mal ridicată. Prin 
aceasta înțeleg că și pregătirea 
tatr-o anumită meserie capătă 
necesitatea umor cunoștințe com
plexa. Astăzi mecanica se îmbină 
cu electronica și de aceea apre
ciez ca o condiție pentru flecara 
ttaăr care trebuie »ă-și îmbogă
țească cunoștințele să fle acel 
studiu individual, direct »i vreau 
■ă «ubltndez eă sînt muneitorf

un alt aspect pe care 
vi-1 prezint. Potrivit 
absolvenții școlilor

care trebuie să 
organizațiilor

de mașini no-

tineri oare azi cunose și reali
zează apărații și produse de 
mare răspundere. Secretul com
ată în perseverența pregătirii 
proprii. Creșterea calificării este 
legată direct și de retribuție, 
de aceea dorința de a căpăta 
categorii superioare trebuie să 
aibă la bază o pregătire supe
rioară.

— Există, după părerea dum
neavoastră și alte forme de sti
mulare a interesului pentru per
fecționarea profesională ?

— Largi consfătuiri pe pro
fesii, organizarea în marile 
uzine, care au condiții, a unor 
cercuri tehnice etc. Multe uzine 
au sarcini pentru export. La 
anumite perioade pleacă 
străinătate delegații. Di<i 
consider că ar trebui să facă 
parte și eei mai buni tineri mun
citori. Acest lucru ar constitui 
un stimulent, o recunoaștere a 
contribuției adusă in procesul 
de producție și-n același timp 
o posibilitate în plus pentru do- 
bîndire» unor noi cunoștințe 
profesionale.

în 
ele

LIDIA POPESCU

anulează
SATUL

te de basm intr-un asemenea 
context. Realitatea _ e numai 
aceasta : niște părinți, pen
tru a putea petrece în voie 
pînă la ore mici sau din 
alte motive, »-au sustras 
eforturilor de îngrijire a 
copiilor, datoriei de părin
te. Asemenea iresponsa
bilități, asemenea egoism de
pășește orice rațiune ome
nească.

Cauzele sînt poate mai mul
te. Nu putem însă să nu ne 
oprim asupra uneia care ni 
se owre rc pala : din sat 
lipsesc forjele neersarr com
baterii nepâș .:K. egoismului 
și iresponsabilității celor cî- 
torva părinți care au săvîr- 
șit asemenea acte condam
nabile. a celor ce dau copii
lor alcool. Mai precis, lipseș
te forța intelectualității. Toa
te cadrele didactice, toți in
telectualii din sat, profitând 
de faptul că orașul e aproa
pe. locuiesc în Roman. De 
cînd e Cotu-Vameș (»i-i vre
me de vreo 208 de ani) nu a 
avut decit un singur învăță
tor care a locuit în sat. La 
aceasta se mai adaugă și o 
mare fluctuație. în fiecare 
an o parte din cadrele didac
tice pleacă și vin alții (in 4 
ani o clasă a avut 4 învăță
tori). Dacă cei 30—35 de in
telectuali ar fi locuit in sat, 
ar fi trăit zi și noapte prin
tre săteni, in jurul fiecăruia 
din ei s-ar fi ferma! 
de influentă eduiji 
influentă sănătoasn.
ar fi avut rezultate bune și 
nu ca acum cînd se tiriie în 
coada celorlalte. Sătenii ar fi 
tndrăsrit pe Învățătorii și pro
fesorii copiilor ior.

Semnalul nostru trebuie 
să rețină atenția organelor 
în drept. Alcoolul și ceaiul 
de mac să dispară din satul 
Cotn-Vameș ! Să fie asigu
rată sănătatea fizică și inte
lectuală a generațiilor vii
toare de copii din acest sat !

t cimpnrî 
tivă. de

Școala

ION CHIBIC

».

fl:

totul întâmplător profesori. 
Socotesc că această lipsă de 
vocație trebuie să fie depistată 
ți tratată cum se cuvine, din 
vreme, prin selecția de la ad
mitere și la începutul studii
lor în facultățile unde, cu 
prețul unor importante inves
tiții materiale și morale, Sînt 
pregătiți profesori.

Pe de altă parte, regiunea 
București cunoaște cea mai 
mare fluctuație anuală de 
cadre. In discuțiile cu șefi ai 
secțiilor raionale de învăță- 
mînt a reieșit ca explicație 
principală faptul că muiți ab
solvenți își aleg un post aici 
considerînd catedra la o școală 
din regiunea București ca 
trambulină către orașul care 
îi tentează, spre Capitală. Sînt 
destule cazuri cînd chiar cei 
Îilecați la facultate din loca- 
itățile rurale nu acceptă să 

■ rămînă la sațe, ca profesori. 
Astfel, și tendința de a fugi 
de sat pentru a veni în Capi
tală afirmă în primul rina 
faptul că in facultate acțiu
nea educativă asupra fiecărui 
viitor profesor nu este sufi
cient de consistentă sub as
pectul cultivării principiilor 
etice ale acestei profesii. 
în acest scop, susțin inspec
tori ai secțiilor raionale de în- 
vățămînt, directori de 
tineri profesori — : 
bui 
dere mult mai mult 
cît 
și modalitate, 
strînsă, i 
studiilor universitare, prin va
riate forme de activitate di
dactică și eztrașcolară, cu oa
menii și problemele școlii ru
rale, cu satul — ca viitor me
diu de muncă al majorității 
absolvenților ce învață pentru 
a deveni profesori.

Totodată, s-a precizat 
deseori că sînt și alte aspecte, 
deloc neînsemnate, de care 
depinde evitarea neprezentă- 
rilor și * instabilității la ca
tedre a cadrelor didactice. 
Este nevoie să se aibă mai 
mult în vedere și problemele 
personale ale absolvenților. 
Chiar prin sistemul de repar
tiție trebuie găsite criterii care, 
alături de cel al mediei, să în
lesnească apropierea acestora 
de familie-soț, copii. In a- 
celași tiinp, grija organelor 
puterii locale pentru a le o- 
feri tinerelor cadre didactice 
condijii corespunzătoare de 
locuit, de masă, pentru înte
meierea gospodăriilor proprii, 
trebuie să se afirme real în 
fiecare sat și comună.

ar
să se aibă în

tn prezent,

școli, 
tre- 
ve- 
de- 

tcopca
o legătură 

realizată în timpul

a-

ION TRO-NAC

DROGAREA
CU ALCOOL
aveam treburi sau..." sau 
oind voia să petreacă.

— Eram în casa lui M.A., 
ne mărturisește învățătoarea 
Virginia Luchian, cînd soția 
acestuia le-« dat copiilor ceai 
de mac. Copiii s-au prăbu
șit în somn, dar...

Doctor Ilari Alter : „Din 
mac se extrage morfina. E 
un opium. Inoculat sub for
mă de ceai în organism are 
influență distrugătoare asu
pra intelectului, asupra me
moriei îndeosebi".

Să ne mai mirăm acum că 
unii elovi din satul Cotu- 
Vamee nu pot să-și însușeas
că materia predată 7 Nu, nu 
mai e loc pentru mirare. Pro
verbiala grijă părintească, 
gingășia, atenția mamei pen
tru odrasla sa devin elemen-

I

N HI IE
pămint și unelte de fier, lu
cruri de piatră și os șlefuite 
cu care temătorii oameni cu 
bărbi ca ale lui Deeebal și 
Burebista iși gîndeau nes
timată viața, intr-un cadru 
al naturii spectaculos. Vecini 
cn ei de țarină, și mai tirzin. 
desigur, s-au așezat fără în
doială romanii, mărturisire 
intru aceasta nefiind altceva 
decît numele de meiafore ale 
dealurilor, latinii fiind înde
obște cei care iși botezau 
locurile cu termeni dispuși 
comparației, pină la abstrac
ție. Coasta Puțului sau Ră- 
gănița, Bedregaru sau Fie- 
rasea au o sonoritate ee pare 
latină, dincolo de metafora 
ea atare. Și apoi băile Gru- 
iniui, adevărate peșteri ză
mislite prin trudnică scoa
tere afară a pietrei de con
strucție, rămase pină azi și 
în taină legate de meseria 
talienilor, adică a pietrari
lor, aduc o dovadă în plus 
pentru aceasta, dau locurilor 
amintite un sentiment grav 
al istoriei mărginită-n 
adîncuri de cine știe ce bătă
lii, mari pierderi și lzbînzi. 
îmi place să cred că infinit 
cea mai mare cucerire ve
che aici a fost aceasta a 
toponimiei și transmiterii el 
pînă astăzi, ca în orice le
gendă a noastră eroică unde 
chiar moartea se arată în- 
timpl&toare, ea nefăcind alt
ceva decît să înlesnească 
trecerea spre mai departe a 
eronlui sau a armelor lui, în 
ultimă instanță. Iar armele 
acestor locuri aici au fost 
propriile lor denumiri meta
forice. n-au fost altele și 
n-au avut sunet mai clar și 
mai puternic, nici unele, ni
ciodată. Un singur caz. adi
că o infinitate de situații, 
toate legate între ele prin 
aceeași cauză rememorează 
toponimia podgoriei noastre, 
ieșită din liniștea ei temă
toare la malul unor prea 
răbdătoare poveri, haidnei- 
tul. Avînd cale de trecere 
dinspre Tîrgoviște spre Mî- 
năstirea ce se bănuiește a 
fi fost la Ciolanu. Doamna 
Neaga a trebuit să se as
cundă, de teama „hoților", 
cu avuție cu tot. în băile 
Gruiului. S-a ascuns așa de 
tare incit a uitat ieșirile, du
hul ei mai rătăcește și as
tăzi, spune legenda, pe stih 

dinspre păduri. El 
aici să ierneze vul- 

dihorii. Mai sus, de 
în pădure, se află 

hoților", o lespede 
cu aluniș și mușchi

stîneile 
cheamă 
pile și 
acestea, 
„Piatra 
imensă __ _ __
de-asupra, dar goală pe di
năuntru, ca un beci. Bați 
tare in ea și îți răspunde ca 
un butoi cu sunete ce Infioa- 
ră. Rătăcesc pe. acolo lupii 
sau mistreții, care cum apu
că locul mai întîi, iarna, pipă 
să înceapă lupta veșnică din
tre ei. De-aici de la Piatra 
hoților si pînă de-asupra sa
telor trăia pină acum vreo 
douăzeci și cinci de ani în 
urmă un ..hoț". Negrită, care 
dezbrăca la cotituri de cale 
si împrumuta pe urmă altora 
merinde, fără nici o deosebi
re pentru starea materială a 
unuia sau altuia, el onera 
de dragul aetinnii ea atare, 
de plăcerea de a „haiducii", 
necum cu un înțeles social al 
gestului. Vechiul sunet al le
gendei cu Doamna Neaga îl 
incintase intr-atîta incit lua
se bezmetic drumul pădurii, 
pe exact aceiași drum urmat 
de aceasta. Doar că pe el tre
ceau acum căruțașii sau tă
ietorii de lemne, necum răd- 
vanele domnești, cu aur. A 
murit, desigur. l egends însă 
nu l-a recuperat, ci dimpo
trivă, l-a aruncat la margi
nea ei eum aruncă vîntul 
iarna leșurile înghețate ale

îreților de pe cuhni.

A. I. ZĂINESCU
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Duel 
peste Atlantic

A ajuta sau a nn ajuta America ? Întrebarea ar fi părut to
tal neverosimilă In urină cu două decenii sau chiar molt mai 
curind, dar astăzi — cînd deficitul balanței de plăți a S.UĂ. 
riscă să provoace perturbări în ansamblul relațiilor inter-ooci- 
dentale — problema acordării de credite Americii din partea 
Europei Occidentale este dezbătută cu toată seriozitatea. Dile
mei hamletiene tranapusă în versiune modernă au trebuit să-i 
răspundă guvernatorii băncilor centrale din șapte țări capitalis
te, grupate în așa numitul „pool al aurulni" (S.U.A„ Anglia, 
Olanda, Belgia, R.F.G„ Italia și Elveția) întruniți la Basel la 
începutul acestei săptămîni. Iar răspunsul lor poate să afecteze 
nn numai schimburile dintre S.U.A. și partenerii lor vest-ewo- 
peni ci și evoluția economiei occidentale în ansamblu.

Apelul american de sprijinire a dolarului a găsit ecou în 
măsura în care statele vest-europene se tom că efectele șocului 
clătinării monedei americane se vor resimți șl peste ocean. 
Cuantumul creditelor și forma „ajutorării" dolarului nu an 
fost dezvăluite și rămîn deocamdată un secret impenetrabil. 
Versiunea oficială este că planul strategic nu poate fi nicio
dată dezvăluit înaintea luptei; dar păstrarea cu atâta strășnicie 
a secretului poate, la fel de bine, ascunde și existența unor di
vergențe de netrecut Singurul lucru care a răsuflat de Ia Basel 
este că guvernatorii băncilor sînt dispuși să acționeze pentru 
stabilitatea prețului aurului astfel încît să stăvilească „goana 
după aur".

Teama pe care instabilitatea parității dolar-aur o inspiră în
tregii economii occidentale a determinat preocuparea față de 
balanța de plăți a S.U.A. întâlnirea de la Basel s-a desfășurat 
sub semnul îngrijorării. Trimisul agenției FRANCE PRESSE 
transmitea : „Toată lumea este de acord asupra principiului 
care călăuzește planul american și anume necesitatea reducerii 
deficitului balanței de plăți. Divergențele încep atunci cînd se 

' ia în considerare eficacitatea măsurilor americane care urmează 
să fie aplicate. Se vor dovedi ele oare suficiente, vor izbuti ele 
oare să atace răni de la rădăcină și anume să combată inflația 
internă din Statele Unite ? Sau vor lovi numai economiile altor 
state ?“

Este limpede că pilula amară a măsurilor anunțate de pre
ședintele Johnson în apărarea dolarului n-a fost înghițită fără 
a fi luate în considerare contramăsuri. Ecoul acestui duel peste 
Atlantic s-a făcut auzit în momentul cînd subsecretarul de 
stat al S.U.A., Nicholas Katzenbach a declarat după încheierea 
turneului în capitalele vest-europene, la sosirea pe aeroportul 
din Washington : „In fiecare capitală a fost aprobat principiul 
masurilor, dar în numeroase locuri se manifestă neliniște față 
de anumite repercusiuni". Ca un corolar al opoziției întâmpi
nate în Europa occidentală trebuie să urmeze, evident, și con- 
tramăsurile.

Pentru moment, deci, presiunile exercitate de diplomația 
americană au adus o temporizare. Pentru cît timp însă ? De
clarațiile oficiale că „dolarul nu va fi în nici un caz devalori
zat" se înmulțesc. în interviul televizat luni în întreaga Ame
rică, ministrul de finanțe, Henry Fowler, s-a pronunțat catego
ric în acest sens- El s-a arătat chiar optimist atunci cînd a ca
lificat restricțiile impuse ca „momentane" care ar putea fi înlă
turate atunci cînd balanța de plăți va fi echilibrată. Și a cerut 
americanilor să accepte cu seninătate noul supraimpozit de 10 
Ia sută solicitat de guvern. Nu este, însă, prea mult timp, de 
cînd și ministrul de finanțe al Angliei a dezmințit la fel de 
categoric că lira sterlină nu va fi în niciun caz devalorizată 
deoarece „apărarea" ei este asigurată. Ceea ce n-a împiedicat 
ca ulterior..."

Z. FLOREA—__ -
ORIENTUL MIJLOCIU
• CREAREA ORGANIZAȚIEI INTER-ARABE A PETROLU

LUI • ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR JOHNSON — ESHKOL

Miniștrii petrolului din Arabia SauditA, Kuweit și Libia, 
principalele țări petroliere arabe, au semnat marți la Beirut 
un acord prin care este creată „Organizația inter-arabă a pe
trolului".

Sediul acestei organizații va 
fi în Kuweit. Protocolul urmea
ză să fie ratificat de guvernele 
celor trei țări înainte de a in
tra în vigoare.

Cercuri informate din Beirut 
au descris noua organizație-ca 
o versiune regională a Organi
zației țărilor exportatoare de 
petrol (O.P.E.C.) din care fac 
parte 7 state din Orientul Mij
lociu împreună cu Venezuela 
și Indonezia. Ea va avea un 
caracter „pur comercial și eco
nomic" și „nu va intra în con
flict cu O.P.E.C. în nici un 
fel".

• ÎN NUMĂRUL său de 
marți, oficiosul egiptean „Al 
Ahram" scrie că experții orga
nismului Canalului de Suez vor 
termina înainte de sfîrșitul 
acestei săptămînl raportul de
tailat asupra operațiilor de 
curățire a unei regiuni a Cana
lului, necesare degajării celor 
15 vase sub pavilion străin blo
cate în timpul conflictului 
arabo-izraelian izbucnit la 5 
iunie 1967. Organismul Canalului 
a cerut deja luni comandanților 
celor 15 nave să verifice starea 
de funcționare a vaselor lor în 
vederea acestor operațiuni de 
degajare.

Același ziar menționează că 
organismul Canalului poate să 
execute operația de degajare a 
celor 15 nave și că ea trebuie, să 
se desfășoare sub controlul 
autorităților R.A.U.

„Al A.hram" informează 
totodată ca generalul Abdel Mo- 
neim Riad, șeful statului major 
al forțelor armate ale R.Â.U., 
si contraamiralul Fouad Zikri, 
comandantul-șef al marinei au 
făcut o vizită unităților stațio
nate pe malul vestic al Cana
lului.

• LUNI SEARA s-au încheiat 
convorbirile oficiale dintre pre
ședintele Johnson și primul mi
nistru al Israelului, Levi Eshkol, 
care au avut loc la reședința din 
Texas a președintelui S.U.A. 
Ei au discutat situația din 
Orientul Apropiat și o serie de 
probleme în cadrul relațiilor 
bilaterale dintre cele două țări. 
Casa Albă a precizat că preșe
dintele Johnson s-a declarat de 
acord să procedeze la o exami
nare și trecere în revistă 
constantă și binevoitoare

capacității militare a Izraelului. 
Interlocutorii au remarcat cu 
satisfacție că trimisul special 
al secretarului general al 
O.N.U., Gunnar Jarring, a în
ceput discuțiile cu guvernele 
interesate și și-au afirmat spri
jinul pentru misiunea acestuia. 
Președintele Johnson și primul 
ministru Eshkol și-au exprimat 
intenția de a continua tradițio
nalele legături strînse dintre 
eele două țări.

Ian Smith nu și-a 
epuizat răbdarea. Pare 
la fel de încrezător in 
reușită ca în ziua cînd 
s-a lansat în aventura 
independenței. Au tre
cut de atunci destule 
luni și permanentul său 
slalom între „intransi
gență" și „moderație" 
(pentru a fi pe placul 
tuturor) a furnizat mul
te teme de comentarii. 
Provizoratul în relațiile 
cu Londra, care se pre
lungește peste orice 
termene prevăzute, nu-I 

Filantropii din culise

deranjează pe premie
rul de la Salisbury. 
„Sancțiunile" au mai 
mult o vaioare simbo
lică, economia rhode- 
siană suportând cu ușu
rință consecințele iar 
pe plan politic izolarea 
este departe de a fi 
deplină.

Incăpățînarea lui Ian 
Smith nu se bazează 
doar pe conștiința fap
tului că Londra nu dis
pune de mijloace efica
ce pentru a chema la 
ordine pe politicianul 
rasist lansat într-o o- 
perațiune calificată 
drept „rebeliune". Slă-

Luptele
din Yemen
• Forfele republi

cane au resping 

atacurile regaliste 

® Situafia la Sanaa
Forțele republicane Ye

menite au respins o nouă 
încercare de infiltrare a 
elementelor regaliste ta 
sectorul Teizan-Meidy din 
nordul țării, a declarat co
lonelul Abdullah Barakat, 
ministrul de interne al 
Yemenului, relatează zia
rul „AI Akhbar".

Forțele republicane au captu
rat o cantitate da arme de fabri
cație americană si au luat 19 
prizonieri, dintre care unit au 
fost oondamnați la moarte de un 
tribunal militar, a precizat mi
nistrul yemenit. De asemenea, el 
a arătat că drumul de la Sanaa 
la Taez a fost deschis In urma 
operațiilor de curățire efectuate 
cu succes de către armata repu
blicană yemenită. Sînt în curs o- 
perațiuni pentru redeschiderea 
drumului Sanaa-Hodeida.

De asemenea, a dezmințit in
formațiile, potrivit cărora, auto
vehicule blindate regaliste ar fi 
atacat orașul Sanaa. El a preci
zat că piese de artilerie grea ale 
forțelor regaliste, aflate în unele 
poziții din regiunea muntoasă 
care înconjoară Sanaa, ar fi lo
vit unele puncte ale cartierelor 
mărginașe ale orașului, dar că a- 
ceste poziții au fost distruse.

tensiune Intre 
CONGO (K) Șl 

RUANDA
ÎNTR-O declarație făcută 

marți, președintele Congoului, 
Joseph Mobutu, a declarat că 
dacă Ruanda nu va extrăda 
mercenarii care se află într-o 
tabără pe teritoriul ruandez, 
Congo~ (K) va rupe relațiile cu 
această țară. în aceste condiții 
participarea Congoului la întâl
nirea la nivel înalt a Uniunii 
Afro-Malgașe, care va avea loc 
la 20 ianuarie la Niamey, va fi 
reconsiderată, căci, a declarat 
J. Mobutu, „nu ne vom putea 
întîlni cu reprezentanții Ruan- 
dei, care sînt protectori ai unor 
asasini".

Ravagiile iernei
Furtuna violentă care a bîntuit toată săptămlna trecută în Euro

pa occidentală a slăbit din intensitate. Ea a provocat însemnate 
pagube materiale, iar urmările ei continuă să fie resimțite mai 
ales în regiunile în care a fost însoțită de căderi masive de ză
padă. Elveția, unde vtntul a suflat cu o viteză rar întîlnită, a fost 
cea mai afectată. Circulația rutieră și feroviară a fost blocată, iar 
avalanșele au provocat moartea a numeroase persoane. Dacă în 
Austria efectele acestei furtuni au fost mai atenuate. în Italia s-au 
semnalat 4 morți și zeci de răniți. De această furtună n-a fost 
cruțat nici vestitul turn înclinat din Pisa, făcîndu-1 să se clatine, 
și nici cabinele de bale de pe malul Mării Tireniene, care au fost 
pur și simplu măturate de pe fata pămîntului. A nins și deasupra 
bătrînului Vezuviu și, pentru prima oară în ultimii ani, la Paler
mo. în' Franța, furtuna, care a făcut ravagii timp de cîteva zile, s-a 
potolit. Totuși, în anumite regiuni ale țării situația nu s-a resta
bilit din cauza avalanșelor și inundațiilor. Căderi record de zăpadă 
au fost înregistrate în Bavaria, unde cel mai gros strat de zăpadă 
atinge 2,3 metri. în Belgia și Olanda circulația a devenit impracti
cabilă din cauza poleiului, iar în Anglia continuă să ningă.

Numai Spania și Portugalia se bucură în această perioadă de un 
adevărat climat meridional. La Madrid, scrie agenția France 
Presse, oamenii se plimbă fără paltoane.

biciunea Londrei coin
cide cu sprijinul dis
cret primit de dincolo 
de ocean. Washingto
nul nu este chiar in
diferent față de ceea 
ce se întâmplă la Salis
bury. El acționează cu 
multă precauție spre a 
evita un conflict cu 
Africa neagră ostilă re
gimului rasist din Rho
desia. Ziarul NGURU- 
MO care apare în Tan
zania dezvăluia unele 
aspecte mai puțin cu
noscute din activitatea

tate sumele depuse în 
contul asociației provin 
de la... C.I.A. Impor
tantele depuneri făcute 
la o bancă sud-africană 
au ca sursă faimoasa 
agenție de spionaj și 
provocări, fapt care a 
fost dedus și din decla
rațiile unuia din liderii 
„Prietenilor Rhodesiei". 
Or, C.I.A. nu poate fi 
confundată cu o insti
tuție de binefacere...

Raporturile Washin
gton-Salisbury nu se 
limitează la banii pe

unei asociații ce fiin
țează în Republica Sud- 
Africană și poartă nu
mele de „Prietenii Rho
desiei". Acești „priete
ni" ai lui Smith sînt 
neobișnuit de generoși. 
Cumpără armament, 
angajează instructori 
străini, se îngrijesc de 
soarta unităților „spe
ciale" ale guvernului 
de la Salisbury. Efortu
rile lor uimesc. Este o 
filantropie ieșită din 
comun. Numai că, de 
curind, s-a aflat că 
„prietenii sud-africani" 
sînt doar o firmă de 
camuflaj și că tn reali-

care C.I.A. i-a dăruit 
lui Smith pe calea oco
lită a Pretoriei. Oficial, 
Departamentul de Stat 
afirmă că nu recunoaș
te independența uni
laterală a Rhodesiei. 
Dar iată că domnul 
John Hooper, membru 
al Oficiului rhodesian 
de informații, a obți
nut statutul de „rezi
dent permanent" în 
S.U.A. Este al doilea 
trimis al lui Smith 
care se bucură de a- 
ceostă favoare, primul 
fiind Kenneth Towsey.

„Tratativele pot conduce lumii-
la soluționarea pașnică UNIVERSITATEA AFRICANA'

a problemei vietnameze"
DECLARAȚIA MINISTRULUI DE EXTERNE AL BELGIEI 

ADRESATA S.U.A.

Vn purtător ds anini sl guoomukU belgian a făout ommou* ei 
BruxeUss-ul o exprimai Washingtonului conotngorsa ta ^oă trebuie ti 
se Moteasei toots prOefurAe pentru angajarea unor tratatioa, singu
rel» care pot conduce spre o soluționare pașnică « problemei vist- 
namoxs" Această soluție pașnică, se spune tn declarația remisă de mi
nistrul de externe belgian, Pierre Hermel, ambasadorului S.U.A. la 
Bruxelles Ridgtoay Knight, este dorită In mod unanim de opinia pu
blică belgiană si do parlament, ața cum reiese din rexoluțiile cotata 
la sfîrșitul anului trecut". Purtătorul de cuotnt s-a referit la recenta 
declarație a ministrului afacerilor de externe al Republica Democrate 
Vietnam, Nguyen Day Trinh cu prMrs la condițiile in care ar putea 
fi inițiate tratative, declarație pe care el a apreciat-o a fi „importan
tă ți demnă de a fi examinată cu atenție".

a lui Wilson in S.U./L
Din surse auto

rizate londoneze a-a 
aflat luni că primul 
ministru britanic, 
Harold Wilson, va 
efectua în zilele de 
8 și 9 februarie o 
vizită oficială în 
S.U.A., unde va a- 
vea întrevederi cu 
președintele John
son.

Temele majore ale întrevederi
lor, scrie agenția France Presse, 
privesc războiul din Vietnam, 
criza monetară interoccidentală, 
dificultățile economice ale An
gliei, precum și dezangajarea bri
tanică la Est de Suez. în cercu
rile informate se apreciază că 
premierul Wilson va prezenta 
președintelui Johnson poziția 
guvernului britanic față de alia- 
ții săi asiatici. In legătură cu 
această ultimă problemă, anumite 
cercuri americane exprimă păre
rea că retragerea anticipată a 
forțelor britanice din Malayezia 
și Singapore ar putea determina 
S.U.A. la acțiuni de umplere a 
acestui „vid strategic", ceea ce 
ar face să sporească si mai ’ mult 
sarcinile militare ale Statelor 
Unite, și așa destul de mari prin

Bunăvoința americană 
aparține hazardului ?

Aprobarea acordată 
celor doi emisari ai lui 
Smith este pusă pe 
seama senatorului East
land care conduce co
misia juridică a Sena
tului și, ca atare, are 
un cuvînt greu de spus 
în privința activităților 
serviciului de imigrări. 
Opiniile senatorului de 
Mississippi în ceea ce 
privește Rhodesia sînt 
notorii: dumnealui s-a 
manifestat ca un avo

cat al apartheidului în 
varianta Smith. Totuși, 
numai senatorul a ac
ționat ?

Londra a protestat 
împotriva aprobărilor 
acordate lui Towsey și 
Hooper. Protestele 
n-au reușit, pînă in 
prezent, să modifice 
hotărirea Washingto
nului. Ceea ce poate 
demonstra că „daruri
le" C.I.A. n-au fost o 
inițiativă necontrolată 
a unui slujbaș dornic 
să se evidențieze...

BUGENIU OBREA 

ducerea războiului din Vietnam. 
Cei doi interlocutori vor a- 
borda, de asemenea, probleme 
privind starea actuală a lirei 
sterline și) a dolarului, precum și 
eventuale reduceri de cumpă
rări de armament american de 
către Marea Britanie. Vizita pre
mierului Wilson va fi pregătită 
de ministrul său de externe 
George Brown, care după vizita 
oficială pe care o întreprinde în 
prezent în Japonia, va pleca la 
Washington, la 11 ianuarie.

Coaliție 
fragilă

Congresul partidului libe
ral întrunit marți la Can
berra l-a ales pe senatorul 
John Grey Gorton, în func
ția de președinte. Gorton 
devine astfel, automat, pre
mier al guvernului de coa
liție (liberal—agrarian), suc- 
cedîndu-i lui Harold Hoit, 
decedat tragic în urmă cu 
trei săptămîni.

Alegerea lui Gorton, cu
noscut ca un adept al com
promisurilor cu agrarienii, 
indică prudența cu care li
beralii abordează relațiile 
cu pat-tenerii lor de coaliție 
guvernamentală, relații mar
cate prin adinei divergențe. 
Această evaluare apare cu 
atît mai verosimilă cu cît se 
poate constata că „succeso
rul declarat" al lui Hoit, 
McMahon, considerat însă 
„indezirabil" de agrarieni 
nu a primit decît un număr 
extrem de mic de voturi. 
Dacă, însă, votul din Con
gresul partidului liberal a 
fost vădit inspirat de dorin
ța de a nu periclita o coali
ție și așa fragilă, aceasta nu 
înseamnă că au sporit șanse
le unei stabilități actualei 
echipe ministeriale austra
liene.

Singurul lucru cert este că 
divergentele sînt adinei și 
ele se mențin. Liberalii în
clină spre o dezvoltare in
dustrială accelerată, spre o 
politică „cu fața spre Sta
tele Unite", de atragere și 
mai masivă a capitalului 
nord-american, in vreme ce 
agrarienii doresc o menține
re a subvențiilor destinate 
agriculturii și a sistemului 
preferențial din Common
wealth, inclusiv menținerea 
unor strînse relații cu An
glia. Nu este un secret că 
vehemența cu care Country 
Party (agrarienii) au opus 
„veto-ul“ lor eventualei ale
geri a lui Mc.Mahon în frun
tea partidului liberal a fost 
direct proporțională cu ener
gia vădită de acest repre
zentant al „aripii tinere di
namice" liberale în împiedi
carea devalorizării dolarului 
australian după devaloriza
rea lirei sterline.

Puțini cred, la Canberra, 
că actuala constelație gu
vernamentală va reuși „să-și 
găsească cadența". Unii ob
servatori. ca de pildă, cores
pondentul lui NEUE ZUR- 
CHER ZEITUNG în capita
la australiană constată că 
„situația actuală a coaliției 
liberalo-agrariene care gu
vernează țara din 1949, 
prezintă asemănări izbitoare 
cu constelația politică din 
1939 cînd o coaliție asemă
nătoare, roasă de divergen
te fundamentale, a cedat lo
cul laburiștilor" și că „fan
toma unui nou succes labu
rist reapare".

în fapt, fantoma este mult 
mai mult decît o fantomă. 
Alegerile senatoriale de la 
sfîrșitul lui noiembrie trecut 
au indicat o sensibilă creș
tere a voturilor laburiste 
(circa 8 la sută) paralel cu o 
pierdere similară a popu
larității liberal-agrarienilor 
(care, împreună, au obținut 
doar 42,1 la sută din voturi). 
O ^menținere a acestor ten
dințe s-ar putea traduce, 
dacă s-ar ajunge la alegeri 
anticipate prlntr-o înfrînge- 
re electorală a actualei coa
liții guvernamentale.

KM. RUCĂR

< desfășurat- — * - - umvemuți- 
grupează 36 

iartituto de tavățăznînt superior. 
Le acest congres m analizat si
tuația uafrerrităților africane, ne
cesitatea stringentă de lărgire a 
rețelei loz în vederea pregătirii a 
cît mai mnltor tineri ca specia
liști tn diferita domenii. Atenția 
este îndreptată mal ales spre fa
cultățile care formează ingineri, 
medici, agronomi. Printre cele 
mai importante institute de în
vățământ superior de pe conti

nentul african pot fi menționate : 
marea școală de ingineri de la 
Rabat-Ecole Mohammedia, în
ființată în 1957 și care în 1962 a 
dat prima promoție de specia
liști în lucrări publice, mecanică, 
electrotehnică ; moderna univer
sitate de la Abidjan (Coasta de 
Fildeș) construită cu ajutorul fon
durilor O.N.U., avînd o capaci
tate de 2 000 studenți pentru 
anul de învățămînt 1967—1968 
ceea ce reprezintă un spor de 20 
la sută față de anul precedent. 
La facultățile ei (de litere, drept, 
științe, tehnologie, medicină) vin 
tineri din numeroase țări ale A- 
fricii — nigerieni, togolezi, gha- 
nezi etc. In Madagascar s-a în
ființat recent un colegiu tehnic și 
un institut superior de cercetări 
și de pregătire pedagogică iar la 
Dakar (Senegal) funcționează o 
școală normală superioară cu 
profil tehnic. In Etiopia este bine 
cunoscut Institutul Universitar 
de muncă socială ,.Haile Selassie 
I" ai cărui studenți participă di
rect la munca productivă în pe
rioadele de vacanță.

E3 “t
CONGRESUL 
INTERNAȚIONAL 
AL INTELECTUALILOR

• LUCRĂRILE Congresului 
Internațional al intelectualilor 
de la Havana au continuat pe 
comisii. In comisia numărul 1 
an luat cuvîntul Cu Hay Can, 
adjunct al ministrului culturii 
al R. D. Vietnam, care s-a ocu
pat de rolul claselor în cultu
ra națională, de problema 
emancipării naționale și sociale 
în dezvoltarea culturii naționa
le. Ralph Millavap, directorul 
publicației engleze „Socialist 
Register" a propus congresului 
să lanseze o chemare către toți 
intelectualii din lume în vede
rea intensificării luptei ideolo
gice împotriva imperialismului, 
propunere care a fost acceptată 
în unanimitate. în comisia nu
mărul 2, s-au desfășurat discu
ții în jurul problemei formării 
omului non. Poetul român Da
rie Novăceanu, a vorbit despre 
demnitatea omului.

La Capetown

Starea celor doi operați 
se ameliorează

Cele 4 operații de transplantare a inimii continuă-să rețină atenția. 
După cele 2 operații realizate la „Groote Schmir“ (Capetown) și după 
operația efectuată de dr. Adrian Kantrowitz din New York care a 
transplantat inima unui nou născut, experiența de la Stanford arată 
perspectivele deschise acestui domeniu al medicinii.

o UN BULETIN medical dat 
publicității marți la amiază la 
clinica Universității Stanford, a- 
nunță că starea sănătății lui 
Mike Kasperak, căruia i-a fost 
transplantată inima unei femei, 
s-a îmbunătățit, dar continuă să 
rămînă critică. După cufn se știe, 
în cursul zilei de luni, Kasperak 
suferise de o hemoragie intestina
lă și stomacală care i-a fost însă 
oprită.

In general s-an depus multe 
eforturi pentru dezvoltarea în- 
vățămîntului superior în tinerele 
țări africane. Cu toate acestea 
este încă destul de mic numărul 
facultăților și institutelor superi
oare și, proporțional, numărul 
studenților. Această situație are 
cauze multiple dintre care cea 
mai importantă cauză o consti
tuie slaba rețea școlară moștenită 
din trecut și care este exprimată 
astfel în statisticile U.N.E.S.C.O.: 
din 250 milioane do africani, 80 
la rută sînt analfabeți, din 60 

milioane de copii doar 50 Ia sută 
urmează școala elementară, 
doar 6 la sută dintre ei liceul, și 
abia 2 dintr-o mie ajung pe 
băncile facultăților.. O altă cau
ză care a frînat decenii la rînd 
dezvoltarea învățămîntului supe
rior pe continentul african a re
prezentat-o lipsa cadrelor didac
tice. Astfel, la universitățile din 
Kisangani și Lubumbashi linsese 
între 55 pînă Ia 80 Ia sută dintre 
profesorii necesari și, în general, 
sînt foarte numeroase cazurile 
cînd profesori de liceu predau și 
la facultăți. La acestea se mai 
adaugă lipsa manualelor și cursu
rilor în limba națională, lipsa 
clădirilor etc.

Problemele învățămîntului sînt 
examinate cu deosebită atenție 
de guvernele multor țări afri
cane independente care și-au in
tensificat eforturile în această 
privință. O serie de reforme ale 
învățămîntului, inițiate în anii 
din urmă, s-au dovedit eficace și 
mărirea alocațiilor bugetare în 
Dahomey, Mauritania, Coasta de

Acad. Remus Răduleț a pre
zentat în comisia numărul 5 
referatul „Contribuția științei 
și tehnicii în stabilirea unui 
climat de colaborare și de în
țelegere între popoare".

• ANSAMBLUL FOLCLO
RIC „Oltenia" a dat primul 
spectacol în Pakistan, la Rawal
pindi, sub auspiciile Consiliului 
pakistanez de artă- Cu acest pri
lej au luat cuvîntul, reliefînd dez
voltarea relațiilor culturale ro- 
mâno-pakistaneze, secretarul de 
stat al afacerilor externe, D. 
Iusuf, primarul orașului Rawal
pindi, și ambasadorul Ro
mâniei în Pakistan, Mihai Ma- 
gheru.

• SUB AUSPICIILE Asocia
ției de prietenie Finlanda—Ro
mânia și ale Institutului Ro
mân pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea, în orașul fin
landez Kuopio a fost deschisă o 
expoziție de artă populară 
românească.

și Stanford:

• DIN CAPETOWN se anun
ță : starea sănătății pacientului 
Philip Blaiberg continuă să so 
amelioreze. Nu s-a manifestat 
nici un semn de infecție sau de 
„respingere" a organului trans
plantat. în cursul dimineții de 
marți, bolnavul s-a așezat pe 
marginea patului timp de 15 mi
nute, a declarat dr. Berthie Bos
man, în cursul obișnuitei confe
rințe de presă.

Fildeș, Tunisia, Algeria eto. a 
fost urmată de obținerea unor ■ j„I"I m m i o r A vNEVmprogrvSv JVlMIMUiUHVi ZVrU-ti* 
mărul școlarilor a crescut In Tu
nisia de la 200 000 (1956) la 
870 000 (1966), în Algeria de la 
700 0000 (1962) la 1500 000
(1966) si Tanzania de la 12.000 
(1961) la 25 000 (1966). Numind 
elevilor care urmează liceul a 
crescut corespunzător în perioa
da 1960—1966, în Dahomey de 
la 3175 la 11 206, în Mali de la 
2 569 la 21 274, în Mauritania de 
la 501 la 2 078, în Coasta de Fil

deș de la 8 396 la 28 166, în 
Congo — Brazzaville de la 3 363 
la 10 973. O treaptă interm dja- 
ră spre învățămîntul superior o 
constituie școlile tehnice înfiin
țate în Algeria — la Bou-Na- 
moussa, complexul petro-chimic 
Arzew ; în R.A.U. pe lîngă uzi
nele textile de Ia Chbin-el-Kerm; 
în Madagascar — trei licee teh
nice profilate pe disciplinele in
dustriei construcțiilor, mecanici 
și comerț; în Senegal — patru ' 
școli profesionale la Guerina, 
Ogo, Kaffine și Thies.

îa prezent, problemele cele 
mai importante care preocupă 
organele competente din țările 
africane sînt obligativitatea șco
lară (mai ales în mediul rural) 
prelungirea școlarizării, construc
țiile școlare și formarea de ca
dre didactice. Rezultatele o?’’,nu- 
te pînă în prezent sînt promiță
toare. Dar statele Africii inde
pendente sînt conștiente că mai 
au de parcurs încă un drum lung 
către realizarea obiectivelor lor.

DOINA TOPOR

„âkahatas< cere 
abrogarea alianței 
militare cu S.U.A.
TOKIO 9 — Corespondentul 

Agerpres, F. Țuiu, transmite : 
Ziarul „Akahata", organul Parti
dului Comunist din Japonia, pu
blică' un articol în care se pro
nunță. pentru abrogarea alianței 
militate japono-americane, retro
cedarea imediată a Insulelor Ryu- 

■ kyu și adoptarea unei politici 
independente, pașnice și neutre. 
Partidul Comunist din Japonia — 
scrie ziarul — consideră că în 
vederea apărării suveranității și 
independenței țării, în fața peri
colului de agresiune din partea 
puterilor imperialiste, poporul 
japonez are dreptul la autoapăra
re. în acest sens, el preconizează 
„măsuri necesare și adecvate de 
apărare", după ce Tratatul de 
securitate japono-american va fi / 
abrogat.

Poporul japonez — se sublinia
ză în articol — este chemat să se 
pronunțe împotriva alianței mili
tare japono-americane, pentru 
înaintarea Japoniei pe drumul in
dependenței, păcii și neutrali
tății.

® SURSE ale Departamentu
lui de Stat au anunțat că An
dreas Papandreu, fiul fostului 
prim-ministru grec Gheorghios 
Papandreu, va primi o viză de 
intrare în S.U.A. dacă va soli
cita . acest lucru. Papandreu, 
care a fost în trecut cetățean 
american și profesor de econo
mie la Universitatea Barkeley, 
a fost eliberat din închisoare 
de autoritățile grecești la sfîr
șitul anului trecut. Reprezen
tanți ai guvernului grec au in
dicat că el va primi un pașa
port pentru a pleca în S.U.A.

® SUEDIA a acordat marți X 
azil politio unui grup de patru 
marinari americani, care au 
dezertat de pe portavionul „In- 
terpid", anunță agenția France 
Presse.

REDACȚIA Bl ADMINISTRAȚIA: Plata „Setatei!-. '1 tale H tu k ofleilta poftele. factorii poștali șl difuzării voluntari din tatr «prinderi td instituții. Telefon 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Sclnteil*.


