
7

7

X i’i". ■:

r

c

WWW

Indiscreția obiectivului 
(Intr-un cămin studențesc, 

timpul sesiunii
Ifl

......................

• larcii posibilități de înflorire
fiecărei zone

9 Optimizarea deciziei educative
• Actualitatea pentru tineret

SUMAR
CU

hl

COMUNICAT
privire la vizita oficială in Italia a președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste

România, Ion Gheorghe Maurer

«un

♦ ■ș>

(pagina n-nn (PAGINA A IV-A)

/

Proletari din toate țările, uniți-vă !
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ȘANTIER UNIVERSITAR
Noi edificii destinate în

vățământului superior vor fi 
înălțate in acest an în cen
trele universitare. Despre 
stadiul lucrărilor de con- 

> strucție și momentul dării 
în folosință a celor mai im
portante dintre acestea ne 
informează azi ing. George 
Zarojanu, director al Direc
ției tehnice de construcții și 
investiții din Ministerul In- 
vățămîntului:

— în viitorul an universi
tar, studenții vor învăța și 
în noul local al Institutului 
politehnic „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej" ?

— Da. O suprafață de 
peste 10 000 m. p. din cei 
172 000 m. p. de construcție,
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cit cuprinde întregul local, 
urmează să fie dată în folo
sință o dată cu debutul anu
lui universitar 1968—1969, în 
pavilionul destinat învăță- 
mîntulul general, pentru 
cursuri, laboratoare, semi- 
narii si ore de desen ale 
studenților anilor I și II. Rit
mul lucrărilor pe șantier 
este normal și aceasta ne în
dreptățește să credem că 
termenul de dare în folo
sință a celor dinții spații 
de învățămînt va fi respec
tat de constructori. In eta
pele următoare, se vor con
tura și celelalte spații de în- 
vățămînt : corpul de amfi
teatre, rectoratul, clădirile 
profilelor facultăților de

specialitate, laboratoarele de 
înaltă specializare. Este de 
menționat, de asemenea, că 
s-a avut în vedere rezerva
rea amplasamentului pentru 
o bibliotecă centrală și o 
aulă. în curs de proiectare 
se află și o casă de cultură 
a studenților.

— Care este etapa actuală 
de lucru la celelalte trei 
mari construcții universitare 
bucurestene ?

— Săli de cursuri, semi- 
narii, laboratoare și cabinete 
pentru cadrele didactice, în- 
sumînd o suprafață de peste 
13 000 m. p, sînt prevăzute a

• Intra în folosință la începu
tul noului an universitar,

prin extinderea Academiei 
de studii economice. In 
etapa următoare, este pre
văzută executarea lucrărilor 
„de roșu“ la o nouă aripă, 
spre Calea Dorobanți, pen
tru construirea amfiteatre- 
lor, a unei biblioteci, a unor 
laboratoare și a unui cen
tru de calcul modern. Se 
fac în prezent si studiile ne
cesare amplasării în apro
piere a unor cămine șl a 
unei săli de educație fizică. 
Pe șantiernl noii aripi a 
clădirii Institutului de arhi
tectură „Ion Mincu", con-

ION TRONAC

(Continuare în pag. a IlI-a)
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sub tăcerea albă
de Romulus Zaharia

Ochii se bucură de întune
cimile pădurii. Boarea înghe
țată se pierde în tăcerea albă, 
ca și trăsnetul de cetină sub 
povară, undeva sub cerul sti
clos învăluind Valea Babei. 
Drumul forestier croit cu mai 
bine de 2 ani în urmă se 
oprește la kilometrul patru. 
Fină aici mai pot înainta pu
ternicele camioane, mai de
parte, înotul prin zăpadă e 
peste puterile lor.

La cabana forestieră mi
roase a rășină. Douăzeci și 
trei de paturi de un alb ima
culat și foc vesel în sobe. 
Bate un vînt aprig, sus pe 
creasta Muscelului. E frig. 
Dar Valea Babei e bine adă
postită. Lavina grea fringe 
trunchiuri suple de fagi și 
brazi. Din loc în loc se tîn- 
guie brazi despletiți, incovo- 
iați, învinși. Iar tisele cu 
frunze nopticoase și trunchi 
roșcat sînt și mai timide, 
pierind cu totul sub nea. 
Lăsasem în urmă Valea 
Șușiței și Rotileștiului, 
cătunul de baștină al în
țeleptului Ion Roată. Casa 
lui bătrînă, pitică, astăzi 
muzeu, e așezată la drum, 
în comuna Cîmpuri, cu săla
șele ei omenești răspîndite pe 
lungi kilometri. Cîndva Alecu 
Russo străbătuse această Vale 
a Șușiței în drum spre Sove- 
ja, locul surghiunului său.

Lelea Anița Irimia, caba
niera pregătește o mămăligă 
mare pentru muncitorii de la 
gura de exploatare. Curînd 
vor coborî pînă aici, după 
truda lor grea, de descleștare 
a pădurii de sub lavină. Un 
aparat de radio „Miorița" 
aruncă spre noi, prin pervazul 
unei ferestre, cîntece de pe 
alte meleaguri. Am urcat din 
greu pînă la funicular. Ma
caraua mestecă la iuțeală cei 
500 de metri de cablu. Ta
lantul se leagănă cu legătura 
de mai multe sute de tone — 
arborii schilodiți. De pe 
coastă se aud glasurile răgu
șite ale conducătorilor de a- 
telafe : ho, cea.

O baracă improvizată. 
E adăpostul mecanicului 
Ion D. Balcu. Un timp a fost 
revizor și instalator de funi- 
c dare. Acum e mecanic. E 
un bărbat scund, cu fața 
foarte tînără. Instalase cablul 
f^nicularului în grabă. Altfel 
nu s-ar fi putut transporta 
buștenii. „Dacă tof arborii

pieriți aici ar fi fost tran
sformați in lemn de foc, ne-ar 
fi costat peste 15 lei tran
sportul unui metru cub de 
bușteni" — spune mecanicul 
de funicular. Același preț ri
dicat dacă transportul ar fi 
fost asigurat de atelaje cu 
animale. Cu funicularul nu 
depășește 5 lei.

Mecanicul de funicular lu
crase la Exploatarea forestieră 
Cimha, apoi la Cremeni și 
sus la Zboina. E al patrulea 
an de cind a venit de la 
școală, e trecut prin multe. 
Gheorghe Sachelaru încuviin
țează printr-un gest. „Prin 
multe greutăți de astea... 
Vremea grea, ploaie, ninsoare, 
pătimirile lavinei" — încheie 
maistrul de parchet. $i el e 
tînăr. Are o față prelungă și-i 
uscățiv. Tot cu patru ani în 
urmă a absolvit și el o școală 
de maiștri forestieri. Acum

Mostre
românești
pe adresa 

firmei
r,Renault"

Uzina de autoturisme Pi
tești a expediat pe adresa fir
mei Renault o serie de mostre 
fabricate în țară, spre a fi ex
perimentate și omologate. 
Printre acestea se află lichide 
pentru sistemul de răcire, pen
tru frînă, antigel pentru geam, 
diverse sorturi de uleiuri și 
vaseline, anvelope și camere 
pentru roți și alte produse.

Potrivit clauzelor contractu
ale, Uzina de autoturisme din 
Pitești va trimite spre omolo
gare toate materialele, piesele 
și instalațiile ce intră în com
ponența autoturismului Rena
ult de fabricație românească.

(Agerpres)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
• secretar general al Comitetului 

Central al Partidului Comunist 
Român, împreună cu tovarășii 

• Emil Bodnaraș, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 

_ Permanent al C.C. al P.C.R., 
™ Mihai Dalea, secretar al C.C. al 

P.C.R., Ghizela Vass, șef de sec- 
9 tie la C.C. al P.C.R., s-a întîlnit 

în cursul zilei de miercuri cu 
£ tovarășul Santiago Carrillo, secre

tar general al Partidului Comu- 
A nist din Spania, care, la invitația

I

&

C.C. al P.C.R., face o vMtă în 
(ara noastră.

Convorbirile care au arut loc 
cu acest prilej, desfășurate într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, 
s-au referit la probleme actuale 
ale situației internaționale, ale 
mișcării comuniste și muncito
rești, precum și la dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie 
dintre Partidul Comuiiist Român 
și Partidul Comunist din Spania.

★

Seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a oferit o masă în 
cinstea oaspetelui.
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Hibernală sighișoreană
Foto : SORIN DAN
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Din măreția gigantului românesc al oțelului (Furnalul de 1700 m.c. — Galați)

Hanuri turistice
In cursul acestui an, cooperația de consum va da în funcțiune 

mai multe unități hoteliere cu specific tradițional, dintre care 
cele mai reprezentative vor fi hanurile turistice de la Rucăr, 
Hațeg și Horezu. Cele 3 hanuri vor fi situate în construcții noi, 
pentru care se investesc peste 6 milioane lei. Fiecare dintre ele 
va dispune de camere de cazare cu două și trei locuri, instalații 
de apă și canalizare. Unitățile de alimentație publică ce vor 
funcționa în aceste localuri vor avea capacități mari și vor 
servi cu precădere mîncăruri tradiționale românești și vinuri a- 
lese direct din podgorii. Mobilierul va fi lucrat în stil popular, 
iar clădirile vor avea linia arhitectonică specifică zonelor în 
care sînt situate. Hanurile turistice sînt prevăzute cu instalații 
de încălzire centrală, pentru a putea funcționa fără întrerupere 
în tot cursul anului.

Foto: O. PLEGAN.DE LA UN CAPATDILEMEPITEȘTENE LA ALTUL
(Continuare în pag. a IlI-a) ȘI INVERS

Ziua de muncă s-a termi
nat, întunericul se str£coa- 
ră pe furiș. Piteștiul își 
pune costumul de seară.

Ninge. Calm și fără frig 
și frumos. Ninge ca-ntr-un 
vis de pictor — cu fulgi ro
șii, albi, verzi. E numărul 
de iluzionism oferit cu pri
lejul fiecărei ninsori de fir
mele și reclamele luminoa
se ale orașului. Să tot mergi 
și să privești!

Asta și fac. Și nu nu
mai eu.

In jur, centrul a devenit 
un furnicar de oameni. Mai 
ales tineri. Mii de tineri. 
Merg, privesc, discută. Mă 
las purtat de șuvoi. Admir 
vitrinele, obrajii îmbujorați 
ai fetelor, cromatica stră
zii. Reconfortant și plăcut. 
Numai că asta e tot, său a- 
proape tot ce oferă Piteș
tiul tinerilor săi. O plim
bare prin centru de aici 
pînă acolo, pe urmă în sens 
invers și iar de la capăt și 
iar invers, în funcție de re
zistența gambelor fiecăruia 
din cei douăzeci de mii de 
tineri...

Douăzeci de mii. Aproape 
o treime din totalul popula
ției orașului. Dacă ne gin-

acest total este 
numărul co
al bunicilor 

cuvenitul cal-

dim că in 
inclus și 
piilor și 
și facem 
cui de scădere, ne dăm sea
ma că majoritatea celor ca
re lucrează in întreprinde
rile și pe șantierele piteș- 
tene sînt tinerii.

Patruzeci de mii de miini 
tinere care schimbă necon
tenit înfățișarea orașului — 
acel oraș „în care plouă de 
trei ori pe săptămână", ora
șul lui Minulescu și al „ju
căriilor stricate", ștergîn- 
du-i de pe chip ridurile și 
aerul provincial.

Tinerii dăruie zilnic Pi- 
teștiului tot ce au în ei mai 
bun, vigoare, visuri, dra
goste, făcindu-l să parcurgă 
prin vreme un drum al vîr- 
stelor inversat, adică de la 
bătrînețe spre tinerețe.

Orașul în schimb nu se 
arată la fel de darnic cu 
tinerii săi. Nu le oferă mai 
nimic din ceea ce este foar
te necesar unei recreeri du
pă o zi de lucru. Doar un 
teatru și trei săli de cine-

VASILE VĂDUVA

(Continuare în pag. a Il-a)



„Adagio"

tun optim putu înruruu
MUtTILATERALĂ A SOCIETĂȚII NOASTRELARG! POSIBILITĂȚI PROPUNERI

că n-am observat-o nici la cei 
din jur, ba dimpotrivă, cuvintele 
erau aruncate cu un ton ridicat, 
ușor violent ca semn al indife
renței față de cei care vor sau 
nu vor să-i asculte.
PERSONAJE ȘI DISCUȚII 

PROTOTIP
Ora 15. Cafe-barul din Piața 

Amzei. La o masă alăturată 3 
tinere, un tînăr și un bărbat mai 
vîrstnic (pe care una dintre fete 
l-a strigat, nici mai mult nici mai 
puțin, din ușa cafenelei în timp 
ce acesta trecea pe stradă). Re
plicile se întretaie ca într-o pie
să absurdă a lui Eugen Ionescu :

— O știi pe aia din Miercu
rea Ciuc ?

— Bei coniac P Adică, nu-ți 
dau că iar faci scandal...

— Ei, să fiți ai dracului iar 
mă băgați la cheltuieli...

— Ai văzut ce ciorapi ar» P 
Parcă-s solzi de pește...

Domină cu insistență vocea 
tinerei în rochie roșie. Se inte
resează de căsătoria — proaspă
tă, pe semne — a bărbatului mai 
vîrstnic :

— Ce faci cu banii P Ți-i ia 
acum nevasta P M-am gindit să 
mă mărit și eu... O să cin intr-o 
zi în vizită la tine să-mi faci nif
te poze. Trebuie să trec și pe 
la individul ăla de Petre, că stă 
pe-aproape...

Discuția nu lîncezește nici o 
clipă.

— Ce 
ca ?

— Am 
Tînăra

poze :
— Jean Marais

Cît a stat în țară, au fost me
reu împreună...

— Parcă era măritată...
— Și ce P Bărbatu-său era la 

spital, iar ea cu Jean Marais... 
I-a promis că mai vine...

Aflăm mai tîrziu că Flori (po
sesoarea fotografiilor) este căsă
torită de un an, soțul este plecat 
pe teren iar ea... se plictisește a- 
casă și iese, din cînd în cînd, cu 
prietenii la o cafea.

— Mai spune și tu ceva, îl 
îndeamnă tînăra în rochie roșie 
pe vecinul ei, care într-adevăr, 
nu scosese nici o vorbă. Pe mine 
mă doare gura de cînd vorbesc.

Tînărul vizat, după spusele

te aude

auzit că 
blondă

cu Marineae-

e fără dinfi... 
scoate nișteDl ÎNFLORIRE PRIVIND
cu vară-mea.FIECĂREI ZONE ORGANIZAREA

JUDEȚELOR
Prof. univ. dr. Virgil I. Câmpianu

aFacultatea de drept
Ca membru al Corpului di

dactic din învățămîntul supe
rior juridic, îmi exprim sa
tisfacția și deplina adeziune- 
față de măsurile preconizate 
în scopul îmbunătățirii orga
nizării administrativ-terito- 
riale a patriei noastre.

Sînt convins că aceste mă
suri se înscriu pe linia im
portantelor acțiuni ale poli
ticii generale a Partidului 
Comunist Român, de continuă, 
ridicare a întregii noastre so
cietăți socialiste pe treptele 
progresului și civilizației. Ele 
se încadrează pe deplin în 
rîndul obiectivelor trasate- 
de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. și sînt legate organic 
de măsurile preconizate în 
vederea perfecționării condu
cerii și planificării economiei, 
aprobate prin Hotărîrile de 
importantă istorică ale Con
ferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român.

Este cunoscut faptul că Di
rectivele partidului și statului 
nostru sînt traduse în viată 
în cadrul unităților de 
bază administrativ-teritoriale 
adică în comune și orașe. în 
prezent, între acestea și orga
nele centrale se interpun ve
rigi intermediare, care îngre
unează conducerea activității 
politice, economice și so
cial-culturale a țării, creînd 
paralelisme și suprapuneri 
în diferite activități. Această 
situație a dus Ia cheltuieli 
exagerate datorită creșterii 
nejustificate a aparatului ad
ministrativ.

Propunerea de a se împărți 
suprafața României în cele 35 
de județe reflectă preocupa
rea conducerii noastre de par
tid și de stat de a se pune de 
acord organizarea admlnls- 
tratlv-teritorlală a țării noas
tre cu schimbările calitative 
în dezvoltarea forțelor de 
producție șl în repartizarea 
lor geografică. Această pro
punere ține seama și de tra
diția seculară a patriei noas
tre în acest domeniu.

în delimitarea județelor și 
a municipiilor s-a avut în 
vedere întreg ansamblul con
dițiilor economice, soclal-po- 
litice. geografice, componența 
materială a populației și le
găturile tradiționale între dl-

Șl A MU NI-

GIPIILOR

econo- 
asupra 

sociale.

Universității din Cluj
feritele zone și localități, pre
cum și perspectivele lor.

Pe drept cuvînt putem 
sublinia că în această nouă 
formă județul va deveni un 
cadru administrativ care va 
crea posibilități largi de dez
voltare și influențare a tutu
ror localităților țării noastre.

Prin noua împărțire ad- 
ministrativ-teritorială se 
creează posibilitatea aplicării 
unor criterii științifice de 
repartizare a obiectivelor in
dustriale pe teritoriul țării. 
Aceasta va exercita o influ
ență pozitivă asupra dezvol
tării în ansamblu a 
miei naționale și 
vieții economice și

Mă bucur că în propunerile 
Comisiei centrale de partid 
și de stat se subliniază și 
faptul că se va urmări în 
continuare dezvoltarea econo
mică și social-culturală a tu
turor orașelor tării, pentru ca 
acestea să devină puternice 
centre urbane care să poată 
exercita o influență sporită 
asupra zonelor înconjură
toare. Aceasta va avea o 
binefăcătoare influentă asu
pra întăririi și dezvoltării 
tuturor unităților de învăță- 
mînt din țara noastră și în 
consecință va conduce la asi
gurarea unor și mai largi po
sibilități pentru tineretul nos
tru de a-șl valorifica talen
tul și întreaga capacitate.

Referindu-mă la noua for
mă a viitorului județ Cluj, 
constat cu deplină satisfacție 
că i se deschid largi perspec
tive în facilitarea gospodări
rii sale, avînd cele mai bune 
legături cu toate zonele și 
orașele cuprinse în teritoriul 
său. Această situație de alt
fel se poate constata șl cu 
privire la celelalte viitoare 
județe ale țării noastre.

îmi exprim convingerea că 
viitoarea organizare admlnîs- 
trativ-terltorială a României, 
care va fi adoptată de către 
Marea Adunare Națională De 
baza propunerilor amintite, 
va constitui un act de Impor
tantă istorică, care va crea 
cadrul corespunzător pentru 
ridicarea continuă a nivelu
lui de trai al poporului nos
tru, pentru continua întărire 
șl dezvoltare a patriei noastre.

ORDINEA DE ZI
A UNEI CAFELE
sale student în anul I la Arte 
Plastice tace pentru că se gîn- 
dește la lucrarea de examen. At
mosfera de cafenea îl inspiră la 
studiu, ne mărturisește.

— Măi, nu vrei si faci poze 
la nifte nunți P continuă tînăra 
care întreține toată discuția. Aici 
aproape de București, te lasă fi 
cu chef și cu bani...

Redarea în continuare a repli
cilor ar fi inutilă.

pe Niki, umbla ea cu o fustă In 
carouri... Nu mi-a rezistat.

Cei doi îl privesc admirativ. 
Etapele „cuceririi" sînt descrise 
succesiv și cu lux de amănunte.

— Astă vară, la mare, era una 
grozavă, eu nu-i prea dădeam a- 
tenție, dar ea : Gig» în jos, Gigi 
în sus, și ce, eram fraier s-o re
fuz ?

Priviri și mai admirative. Fata 
bea cafea, încearcă o țigară și

tace. Cel de lingă ea tace și el. 
Ascultă amîndoi, ca doi specta- 

1“ priete- 
încearcă să-l

tori cuminți „recitalul' 
nului. Doar o dată 
întrerupă :

— Bine, dar pe 
nosc bine, maică-sa 
nicăieri...

— Aș, ce știi tu, fetele 
mult mai complicate decît

Puța o 
nu-i dă

cu- 
voie

alMMș yeafcni că spațiul de tre* 
a&a lipsește cu desăvîrșire. O 
masă informă de capete, uu zum
zet nedeslușit de glasuri. Ime
diat se observă că majoritatea 
consumatorilor tint „obișnuiții 
cafe-barului. Se strigă dinti-un 
colț în altul, se discută familiar 
cu ospătărițele, își aruncă „vorba 
de duh" peste capetele celor
lalți...

La o masă, patru linen. .\u 
putem să vă oferim decît des
crierea lor : unul înalt, cu o bar
bă neagră, cu părul netur.S și, 
de ce să nu spunem, nespălat de 
o vreme îndelungată, altul cu o 
haină de piele, altul, subțirel, 
în cămașă albă și cel de-al patru
lea mai vîrstnic, cu un început 
de chelie. Apaient, o masă liniș
tită, fiecare își soarbe în tăcere 
cafeaua. Un singur zgomot ne 
■atrage atenția : cutia de chibri
turi este scuturată violent, arun
cată pe masă, o clipă de liniște 
încordată urmată de o replică:

— 3—3. Scoate banii.
întorc capul, mă interese» 

zîmbind, de distracția tinerilor. 
Gesturile cu care învârtesc cutia 
de chibrituri sînt plictisite, în
soțite de priviri blazate care nu 
se aprind decît la aflarea rezul
tatului :

— Ai pierdut. Te-am sărăcii 
de tot.

Pe niasă, zece lei, douăzeci și 
cinci de lei „circulă" între cei 4 
parteneri. îmi explică, fiecare pa 
rînd, regulile jocului :

In cutie silit zaruri. Trebuie să 
cadă duble. Noi jucăm ca să na 
amuzăm.

— De obicei, cu alți adversari, 
punem plumb în zaruri fi cad 
totdeauna duble.

Pe lingă noi trece ospătărița, 
o fată tînără, le zîmbește, le 
mai aduce o citronadă sau o ca
fea.

Jocul continuă încă o jumăta
te de oră. Mă lămuresc că sa 
numește barbut și că se joacă 
pînă cînd unul cîștigă toți banii. 
Tinerii se ridică, circulă pe la 
alte mese, apoi se întorc cu o 
fată care poartă pe cap o șapcă 
în carouri. Jocul reîncepe cu o 
spectatoare sau poate casieriță.

A doua zi îl informăm pe res
ponsabilul cafe-barului. Beca Ce
zar, că în local se practică jocuri 
de noroc.

— E permis ?
— Desigur nu. Și eu n-am 

văzut niciodată.
Ospătărița Teodora Manea, 

confirmă însă constatarea noas
tră... Urmează un schimb de îe- 
plici ca de la șef la subaltern, dar 
pare formal. Teodora Manea ne 
spune că „jucătorii" au plecat 
fără să plătească. Ne mirăm p; - 
tru că tînărul cu barbă neasx-tCj 
ușor dc recunoscut, se află din 
nou în sală la o altă masă, cu 
alți prieteni.

— Se poate, răspunde dînsa. 
Nu l-am observat...

Probabil si cu o seară înainte, 
cînd zarurile „trăgeau" după ele 
banii cu care tuiul dintre ei a 
plecat fără șă-ți plătească con
sumația, cei patru au trecut ne
observați... Și, în general, neob
servată trece întreaga atmosferă 
a cafe-barului „Tosca", nimeni 
nu se simte dator să constate 
acte de huliganism, comportări 
care nu fac cinste categoriei de 
tineri care frecventează localul... 
Aceeași indiferență și blazare a 
consumatorilor se transmite și 
celor răspunzători într-un fel de 
buna gospodărire, nu numai în 
sens comercial, a cafe-barului.

aidul nostru se oprește aici. 
Dacă am încerca să deru
lăm faptele culese, frag

mentele de discuție înregistrate, 
pe ..ordinea de zi" a unei cafele 
ar figura cîteva întrebări adresa
te tuturor celor care frecventea
ză, din motive diferite, cafe-ba- 
rurile :

sînt 
le 

vedem noi așa, pe deasupra... 
Și treptat, cafeaua înlesnește 

conturarea unei „filozofii de via
ță" ; împreună cu aroma ei cei 
doi „sorb" din vasta experiență 
a tînărului, din viziunea lui 
pra fetelor, asupra relațiilor 
ele...

î

c

face 
putea

fi pe 
costă

oare 
pen- 
pli-

u cîteva ceasuri mai tirziu, 
în aceeași cafenea, trei 
tineri (doi băieți și o fată 

care n-are mai mult de 17 ani) 
ne atrag atenția :

— Să vă spun una grozavă...
Cel mai solid dintre ei, cu per

ciuni prelungiți pe obraz, cu o 
privire sigură și infatuată își po
vestește „aventurile" :

— Tu trebuie s-o știi pe aia,

De la un capăt la altul
(Urmare din pagina I) 

matograf, dintre care nu
mai două pot să poarte a- 
ceastă denumire fără să se 
rușineze.

Mai există și o Casă a ti
neretului, care nu are insă 
nici sală de club, nici sală 
pentru repetițiile tinerilor 
amatori de artă, nici sală 
de lectură și nici măcar 
firmă.

De fapt Casa tineretului 
din Pitești nu este altceva 
decit o încăpere mare, cu 
scaune legate unul de altul 
și cu scenă. în care cine 
vrei și cine nu vrei organi
zează tot felul de ședințe și 
de instructaje, foarte im
portante, dar care nu au

ni ci în clin, nici in mtnecă 
cu felul cum își petrec sau 
nu-și petrec tinerii timpul 
liber.

Să recapitulăm: un tea
tru, trei cinematografe și — 
numai cu numele — o Casă 
a tineretului.

Atîț.
Cam puțin. Miroase a 

zgîrcenie pentru un oraș 
care devine pe zi ce trece 
tot mai bogat.

Să fie oare chiar atit de 
grea construirea unui 
nematograf ? Și cîteva po
goane de pămint nu 
putea găsi în tot orașul 
pentru amenajarea unor 
baze sportive adecvate se
zonului ? Un club pen-

Ci-

s-ar

tru tineret n-ar fi 
și rentabil ? Sau — 
tru că tot sintem in 
nă iarnă — un patinoar cit 
ar costa la o adică ? Apa 
ne-o dă I.G.O., ger s-o în
ghețe se mai găsește 
la Pitești și ăsta nu 
nimic.

Și pină cind s-or 
toate acestea, nu s-ar 
ca măcar Casa tineretului, 
așa puțină cum este, să fie 
intr-adevăr a tineretului ?

Pentru că numai plimbă
rile prin centru, oricit ar 
ninge de frumos și oricit ar 
fi vitrinele de colorate., nu 
pot umple după amiezele și 
serile celor douăzeci de mii 
de tineri.

Desene de
DORIN DIMITRIU

RCffLETON'

Cind Mitică a împlinit 
onorabila vîrstă de ... 4 ani, 
părinții au hotărît, într-un 
consiliu de familie la care 
a participat bunicul și bu
nica, să se ocupe mult mai 
serios de educația odraslei. 
„Trebuie — spunea tata — 
ca fiul nostru să ne creadă 
pe noi părinții oameni de
osebiți așa că...“. „Așa că, 
învățați să fiți voi exemple 
bune, copilul va avea ce în
văța, a zis bunicul". „Ce știi 
dumneata, a sărit cu gura 
mămica — copiii de azi nu
mai sînt ca cei de ieri, cei 
de mîine nu vor fi ca cei 
de azi etc".

asu-
cu

pri-ntr-un colț, trei tineri w 
vesc somnolenți în jurul 
lor. între 2 cafele au con

sumat două sau trei coniacuri și 
fumează plictisiți, blazați. Le ce
rem permisiunea de 
discuție cu ei.

Iar discufii P I

a începe o

Sintem să-

a-ți discutat

„EDUCATORI
Și s-a trecut operativ la 

educația lui Mitică „Ia 
spune tu Mitică, știi ce me
serie are tăticul „Func
ționar !“. „Nu puișor : tăti- 
cuțul tău este fucțio iar... 
șef". De fapt tăticul e func
ționar ca toți fucționarii dar 
el răspunde de inventarul 
biroului și de aici denumi
rea de șef. Mămica nu pu
tea să rămînă nici ea în a- 
fara activității de educare 
a copilului : „Ia spune pu
ișor știi tu ce meserie are 
mămica „Vfnzătoare la 
alimentara din colț, la meze
luri". „Nu, puișor, mămica •

vinzătoare, șefă de raion. 
Stă la primul cîntar, scor
pia aia de Andreiasca ? Nu ! 
Stă mămica, deci ea e șe
fă 1“

Și așa mămicuța, pentru 
că nu e o mămică ca toate 
mămicile a devenit pentru 
Mitică mămică șefă ! Tăti- 
cuțul care nu se comportă 
ca alțl tătici a devenit tă
tic șef. Bunicul., bunic șef 
Bunica . bunică șefă. Pină 
și cotoiul care nu seamănă 
cu pisica vecinii și nici cu 
mița unchiului Tibică, a de
venit cotoi șef. Copilul nu 
mai avea loc în casă de șefi,

I

ORIZONTAL

Elenei Cuza

sportiv (pl) 8. Lo- 
lor au avut un rol de 
în înfăptuirea Unirii

Despre Unire

>« 
de
6.

SARBATOAREA „UNIRII"
în școala

care poartă 
numele

De peste 100 de ani sărbă
torirea zilei Unirii în Liceul 
pedagogic din București se 
face într-un cadru deosebit, 
festivitatea mareînd și un 
eveniment mai intim, legat 
de istoria acestui vechi lăcaș 
de cultură, născut în timpul 
prefacerilor generate de ac
tul Unirii principatelor.

Liceul funcționează în lo
calul clădit de Elena Cuza 
în anul 1862, catedrele sale 
au fost onorate de străluciți 
oameni de cultură ca Spiru 
Haret, Ion Slavici, Sava 
Henția și alții ; școala a dat 
generații de învățători care 
au slujit cu devoțiune șco
lile sătești.

...în sala de festivități, do
minată în fundal de harta 
României socialiste, elevii, 
sub îndrumarea cadrelor di
dactice, au oferit, în ziua de 
24 Ianuarie, în fața părinților, 
a foștilor profesori ai școlii 
astăzi pensionari, a numeroși 
absolvenți un frumos montaj 
muzical literar care a evocat 
epoca de frămîntări și reîn
noiri care a marcat actul 
creării statului național ro
mân.

1. Participant la evenimen
tele legate de Unire, care a 
scris „O pagină a vieții mele" 
referindu-se la zilele de „22, 
23 și 24 ianuarie 1859" ■— Co
pacul din „Hora Unirii" 2. 
Deputat clăcaș din Țara Ro
mânească, care a expus de 
la tribuna Adunării ad-hoc 
toate silniciile și suferințele 
țăranilor. — Oraș în Franța 
neterminat ! 3. Pictor român, 
care a reprezentat într-un ta
blou Unirea Principatelor.
4. Uliță (popular) — Cărturar 
ardelean care spunea că „ro
mânii din Transilvania 
numai la principate privesc'
5. Pictură „înghețată" 
plumb. — Aceia (fem.) 
Zăpadă — Capitală euro
peană unde s-a discutat pro
blema Unirii Țărilor Române 
— Măsură agrară. 7. Indica
tor — Orașul unde la 5 ia
nuarie 1859 Al. I. Cuza a fost 
ales domn al Moldovei. — 
Premiu 
cuitorii 
seamă
(sing) — Primul domnitor ra- 
român al Principatelor 
Unite (1859—1866) 9. Luptă
tor activ pentru Unire, care 
s-a sițuat în fruntea țăranilor 
ce veneau spre București

ȘEFI44
sau mai bine zis el era sin
gurul subaltern.

într-o seară, tăticul a ve
nit acasă „obosit" râu de 
tot. Venea de la restaurant. 
Mămica a răcnit cît a ținu
t-o plămînii : „De unde vii 
bețivane „Bețivan șef, 
mămică — intervine copi
lul" 
van, 
șefă, 
tecă 
din gură, măgarule !
gar șef, tăticule... ca să fim 
toți la fel".

GH. NEAGU

(pl) — Părere favorabilă 
Unirii, a pașoptiștilor ro
mâni, expulzați în țările Eu
ropei, după 1848 (pl) 11. Luca 
Dobre — Năzuință de vea
curi a poporului așa cum a 
fost Unirea. — Față 12. A 
face — Valahia și Moldova 
țările surori despărțite de 
vitregia vremurilor pînă la 
24 ianuarie 1859 13. Grai vor
bit la nord de Loire — Sferă 
a circulației mărfurilor cu 
caracter național intern spre 
care tindea burghezia ro
mână prin Unire — îndea
mnă caii ! 14. Așa cum tre
buia să devină fiecare ro
mân în fața legilor prin ho
tărîrile divanurilor. — Adu-

„Mă faci pe mine beți- 
neghioabo". „Neghiobă 

tăticule — se ames- 
iar copilul". „Să taci 

1“ „Mi

nările sau divanurila alese 
în 1857 (care aveau a se pro
nunța în privința viitoarei 
organizări a Principatelor).

VERTICAL
1. Putere potrivnică actu

lui de la 24 ianuarie 1859.
— Rîul „sorbit" de cei de 
același neam. 2. Soarele pira
midelor — Poet patriot ro
mân, care și-a închinat ta
lentul cauzei Unirii. 3. Pu
tere europeană, din tabăra 
antiunionistă — Pronume
— Acestea 4. Așa cum erau 
majoritatea țăranilor (sing.)
— Țară care a privit cu sim
patie dorința de Unire a ro
mânilor. 5. Primii ! — Milco- 
vul — Puiul caprei — La re
vedere 6. De pe piele — 
Aceste (pop.) — Comună în 
Turcia 7. Meșterii vaselor de 
lut. — Legendarul clăcaș din 
povestirea lui Creangă 8. 
Geto-dacii se trăgeau din 
marea lor familie. — Unită 
9. Deputat din Adunarea 
electivă a Țării Românești 
care a spus : „A ne uni asu
pra principiului Unirii este 
a ne uni și asupra persoanei 
ce reprezintă acest principiu 
și această persoană e Cuza, 
domnul Moldovei" — Oraș 
în S.U.A. 10. Țară care a sus
ținut Unirea Principatelor.
— Obiceiuri statornicite
11. Corabie. — Apă multă 
(regional) — Notă muzicală
12. Minunatul act săvîrșit de 
popor la 24 ianuarie 1859 — 
„Hora Unirii" de V. Alecsan- 
dri.

Cuvinte rare : TOCIR, 
OIL, ESIL, TAD.

IONESCU ALEXANDRU 
student

Dar despre ce 
pînă acum ?

— Așa... despre viață...
într-adevăr, fiecare din noi, in- 

trfnd într-o cafenea a auzit la 
o masă alăturată cîteva fraze de
finitorii asupra vieții, rostite la 
intervale lungi care dau impre
sia unei gîndiri intense, profun
de, asupra subiectului respectiv :

— E greu, e foarte greu să 
trăiești...

Și mintea lucrează din ce în 
ce mai încet, sub influența ca
felei, a unui coniac, cuvintele 
sînt aruncate ca să mai umple, 
cu zgomotul lor, plictiseala care 
îi cuprinde :

— Cest la vie! Trebuie să te 
mulțumești cu asta !

REFUGIU PASAGER 
ÎMPOTRIVA PLICTISELII
Ora 17. Cofetăria „Republica". 

Atmosferă mai aerisită poate 
pentru că mesele nu sînt înghe
suite unele în altele, oamenii 
vorbesc în șoaptă... La cîteva 
mese, tineri singuri în fața unei 
cafele, cu caiete sau hîrtii pe 
care înseamnă, din cînd în cînd, 
ceva :

— Sînt în sesiune de exame
ne, ne spune Dan Mudura, stu
dent la ~ 
greu să 
aștept o

E din 
preside 
Bucureștiului;

— Se creează o atmosferă ne
plăcută. Ar trebui să fie și ele 
mai cu personalitate. Uneori am 
dori să ascultăm muzică, să ve
nim la o cafea pentru a schimbe 
niște idei, gînduri de-ale noas
tre... Cred că muzica ar obliga 
pe cei care stau într-o cafenea 
să se comporte mai decent, să 
nu vorbească prea tare... Avem, 
din cînd în cînd, nevoie de des
tindere, dar sînt cafe-baruri care 
mai mult te obosesc din cauza 
zgomotului, a fumului... Am vă
zut grupuri de tineri rămînînd și 
5 ore în fața unei cafele... Per
sonal, nu știu ce-aș putea discu
ta atîta vreme... îmi place și mie 
să polemizez, să vorbesc cu prie
tenii despre studenție, despre di
verse probleme care ne preocu
pă, dar mi se pare că orice ches
tiune discutată îndelung devine 
plictisitoare fi neinteresantă...

— Crezi că toți cei care stau 
au ceva

Comerț exterior. Mi-e 
învăț la cămin. Acum 
colegă.
Oradea și ne oferă iru
lui despre cafenelele

cîteva ore într-o cafenea 
important sau interesant de dis
cutat ?

— Asta-i mai ciudat, că ma
joritatea acestora tac, abordează 
un aer plictisit, blazat și nu 
înțeleg de ce continuă să 
aici...
NIMENI NU ȘTIE CA 

„TOSCA" SE JOACÂ 
BARBUT 7!

Ora 10. Fum, zgomot. Ca să 
treci de la o masă la alta tre
buie ai deranjezi neapărat pe

mai 
stea

LA

1. Sînt cafenelele locuri de 
pierdere a timpului, de umple
re a unor goluri în preocupările 
noastre cotidiene ?

2. Utilitatea unui cafe-bar 
poate fi asigurată prin elemen
tele exterioare ale gospodăririi 
ei, printr-o grijă sporită a celor 
care se ocupă de deservirea con
sumatorilor, pentru crearea unei 
atmosfere plăcute, intime, în care 
tinerii să fie obligați să se com
porte civilizat și demn ?

GALINA BADULESCU

Descendentul
A 
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T 
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„Prințul" Robert de Rohan 
Cortenay III Magnificul, 
„împăratul Bizantinilor și al 
Romanilor", și-a expus pre
tențiile sale la tronul bizan
tin într-o recentă emisiune 
de televiziune din Statele 
Unite în care a apărut ală
turi de Johnie Carson. Fap
tul a produs senzație și s-a 
declanșat o largă publicitate 
în jurul „prințului" în vîrstă 
de 81 de ani descendent di
rect, după afirmațiile sale, 
al împăraților bizantini 
Mihail II, Teophil și Mihail 
III care au domnit intre 
anii 820 și 867 e.n.

Iată cîteva date biografice : 
s-a născut la Oklahoma, 
tatăl său făcea comerț cu 
pieile-roșii și a fost adus de 
mic la New-York unde și-a 
petrecut cea mai mare parte 
a vieții. Pictor și scriitor, el 
și-a înscris printre operele 
sale un mare număr de no
duri de pe pereții cluburilor 
de noapte new-yorkeze și 900 
de poeme și schițe intitulate 
„Mandarinul hipnotizat" șl 
„Lalla Pabloo" (dar eare 
deocamdată nu sint publi
cabile).

Originalul pretendent la 
inexistentul tron al de mult 
dispărutului imperiu are o la 
fel de originală „curte im
perială" amenajată Intr-o 
cămăruță de la etajul VI din 
marele imobil care a fost altă 
dată reședința new-yoreheză 
a lui William Horward Taft, 
fost președinte al S.U.A. în
tre 1909-1913. Aici primește și 
prezintă cui vrea să-l asculte 
pretențiile sale. Printre

bizantinilor
altele el revendică un tezaur 
imperial evaluat la 200—300 
milioane dolari aur. Istoricii 
îl consideră pierdut, dar 
pentru pretendentul ameri
can el este îngropat într-o 
zonă de munte, probabil din 
sudul Iugoslaviei. Optimist 
prin excelență „Prințul Ro
bert" a declarat : „Cu cunoș
tințele mele noi putem găsi 
acest tezaur. Eu nu trăieso 
în belșug dar scrierile mele 
reprezintă un milion de do- 
lari“(!)

Octogenarul este convins 
că va trăi cel putiin pînă la 
vîrstă de 150 de ani, probabil 
din dorința de a avea su
ficient timp pentru căutările 
sale.

„Nimic nu mă sperie !“ de
clară „prințul" octogenar, și 
pentru a demonstra aceasta 
se plimbă prin New York 
purtind Ia degete inele de 
mare valoare printre care și 
unul avînd montat un rubin 
de 32 carate !...
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►x UN TAXI 3VA ROG!
Circulația cu taxiul, nu 

spunem o noutate, face par
te integrantă din civilizație și 
confortul urban. Taxiul d 
chemăm prin telefon, ti luăm 
din stații sau îl prindem din 
,șzbor“ cu un semn mai mult 
sau mai puțin discret. „Eram 
grăbit, întîrziasem cu trebu
rile și voiam să ajung la timp 
la un spectacol de operă 
ne scrie un cititor (P. G.
din București) — M-am repe
zit la prima stație de taxi. 
Erau acolo 4 turisme, aliniate 
unul în spatele celuilalt. Pri
mul era o „Volga", celelalte 
arau „Warszawe". Știam că 
„Volgile" au tariful I, mai ri
dicat, pentru că oferă 5 locuri 
și un confort superior Eu insă 
eram singur și nu mă interesa 
confortul ci rapiditatea depla
sării la Operă. M-am adresat 
In consecință celui de-al doi
lea conducător auto, de la ve- 
hicolul de categoria a ll-a. 
Mi-a spus politicos că trebuie 
să iau prima mașină, la rmd. 
I-am explicat că nu vreau 

Volgă" pentru că e mai 
scump. Mi s-a explicat că 
trebuie sâ aștept pînă plea
că „Volga". Cînd m-am uitat 
mai atent în jur, am mai ob
servat un client care aștepta 
de asemenea plecarea în cursă 
a „Volgii" pentru a lua un 
vehicol cu tariful II. Eram 
grăbit, n-am avut încotro ș> 
am plecat cu Volga. M-a cos
tat cu 5 lei mai mult decît 
dacă aș fi călătorit cu un 
taxi de categoria a H-a- Ma 
întreb : este oare normal pro
cedeul ?

Am sesizat această
nomalie tovarășei ing. Mus- 
curei Veronica, șeful serviciu
lui organizarea prestațiilor 
din Gospodăria de transport 
cu taxiuri și taxi-furgonete.

— Există un plan de înca
sări pentru fiecare taxi. Tari
fele nu sînt fixate de noi, ci 
printr-un H.C.M. datind din 
25 septembrie 1959. Există 
două’ categorii de taxiuri, 
Vcvr ■, ca cetățenii să poată 
alege după dorință. Faptul că 
un conducător auto al wmi 
taxi de categoria I nu cedea
ză in fața insistențelor unui 
client care dorește, să ia 
taxi de categoria a II-a 
este normal .,

„Avem un plen zilnic 
de încasări — ne spune un 
conducător auto de pe 
c,(“ _  pe care trebuie sa-i
îndeplinim. Dacă ar fi după 
dorința cliehților, noi, f e
pe „Volga", nu ne-am realiza 
niciodată planul ■

Am continuat ancheta pe 
străzile orașului, printre ce
tățenii care coborau din 
tariuri. „Ce taxiuri preferațir 
Cele de categoria I sau ceL 
ăp ratf^OTis o Ii-O i

«» 
întrebați, tot atxțta au 
răspuns că preferă vehicolele 
de categoria a ll-a- In pn 
vința călătoriei cu cele de ca
tegoria l. iată cazurile and 
le preferă: nunți, vizite la
prieteni „o™ ^aca im 
presie"), situații extreme și nu 
mai au încotro. Deci posibil^ 
tatea alegerii deși „teoretic 
rezolvată, practic se exclude.

a-

un 
nu

Cetățenii anchetați — și în 
general din rîndul celor caie @ 
circulă mai frecvent cu taxiu
rile — sînt de părere că tre- 
buie soluționate și alte pro- w 
bleme ale transportului din 
această categorie. Iată cîteva . 
Îmbunătățirea sistemului de ™ 
comandă de la domiciliu a ta- 
xiurilor prin telefon (dacă ceri m, 
un taxi dimineața, la prima W 
oră, cu toate asigurările dis
pecerilor, ai serioase șanse să gx 
pierzi trenul); asigurarea 
transportului de la Gara de 
Nord și după miezul nopții g» 
cînd taxiurile parcă intră în ™ 
pămînt; să existe taxiuri în 
fața sălilor de teatru la ter- 
minarea spectacolelor sau la w 
stadioane după disputarea 
meciurilor.

lntrucit dezvoltarea conti
nuă a orașelor impune asigu
rarea de mijloace de trans- @ 
port rapid și la timpul solici
tat de călător actualul sis- 
tem de funcționare a taxiu- ® 
rilor poate fi îmbunătățit. To
varășul Șt. Georgescu de la _ 
Comitetul de stat pentru , ®
țuri are în această privința - 
propunere interesantă. „S-ar ~ 
putea introduce — spune din- 
sul — un tarif convenabil u- 
nic pe’ anumite distanțe 
să zicem de la gară spre 
trul orașului și retur sa- 
alte puncte. In cazul trans
portului de ace-' tip, plata 

.cursei de către călători ar 
urma să se. facă prin împărți
rea sumei respective la numă- *■ 
rul de persoane transportate. 
Prccedeul ar influența favora- A 
bil asupra rentabilității acti- 
vității taximetrelor și totodată 
călătorii ar fi satisfăcuți în A 
ceea ce privește tariful ce le 
revine. Să presupunem o dis
tanță de 1,600 km. La actua- A 
Iul tarif, chiar dacă autola- 
xitil e ocupat în întregime se 
percepe o taxă de 7 lei (3 lei & 
pornirea și 4 lei pentru par
curgerea distanței de 1,600 
km). Dacă se aplică sistemul 
preconizat, taxa pentru fieca
re călător cu taxiul ar fi de 1 — 
leu. Deci pentru parcurgerea ® 
distanței la dus, conducăto
rul auto va încasa în stație 4 —. 
lei (pornind în cursă la com- W 
pletarea celor 4 loi uri) iar la 
întoarcere, în aceleași condi- 
țiuni, avînd asigurate locurile. W 
ar mai încasa 4 lei. Deci tn 
total 8 lei, cu un plus de l 
leu față de sistemul actual, W 
cînd conducătorul cuto nu 
ara certitudinea că la intoar- 
cere va găsi client. Pentru a V 
plicarea acestui sistem ar 
urma să se folosească numai a 
taxiurile de categoria a ll-a, ™ 
prin stabilirea unor zone în 
cam se constată aglomerarea A 
mijloacelor de transport in 
comun".

Măsura preconizată ar ac- A 
tiviza o pătrime din parcul 
de autotaxiuri care la ora ac
tuală este imobilizată. Siste- 
mul poate fi extins în Capi
tală pe trasee centru — noile 
cartiere, iar în provincie ar @ 
înviora simțitor traficul taxiu- 
rilor, deocamdată nerentabil 
pentru cetățeni din pricina 9 
distanțelor relativ mici între 
un punct și altul. A

ATANASIE TOMA W

Televiziune
JOI 25 IANUARIE 1968

18,00 — La ordinea zilei : 
feefionaren conducerii vieții 
ciale ; 18,30 — Studioul
nierilor ; „Apel către pescăruși" ; 
19.00 — „Mult e dulce și frumoa
să"... emisiune de limbă română ; 
19,30 — Telejurnalul de seara ;

Per-
«o- 

pio-

20,00 — Film serial: Ivanhoe ; w 
20,30 — întrebări la care s-a răs
puns, întrebări la care nu s-a răs- A 
puns încă... Emisiune de știință ; 
21,00 — Seară de operetă : „O 
lecție neobișnuită" ; 21,35 — Po- 
vestea unui număr de circ ; 22,00 
— Parada vedetelor ; 22,20 —
Telejurnalul de noapte ; 22,30 — ® 
Campionatul european de patinaj 
artistic : Proba de figuri libere 
bărbați.

Sosirea tn Capitală a 
tovarășului Just Lippe, 

secretar al C.C. al Partidului
Comunist din Norvegia
La invitația Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Ro
mân, miercuri seara a sosit în Ca
pitală tovarășul Just Lippe, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Norve
gia, care va face o vizită în țara 
noastră.

La sosirea pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Andrei Ște
fan, prim-adiunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

(Agerpres)

SPORT
• După cum transmite co

respondentul agenției France 
Presse, seîecțlonata română 
de fotbal, aflată în turneu în 
Brazilia, a jucat la Sao Paulo 
cu formația Piracicaba. Me
ciul s-a încheiat cu scorul de 
6—2 (2—1) în favoarea fotba
liștilor români.

• Tn turneul Internațional
de fotbal de la Santiago, e- 
chipa braziliană Santos a 
învins cu severul scor de 
4—0 (3—8) echipa Vasas
Rudanesta. Cele 4 puncte au 
fost marcate de Edu (2), Pele 
ți moninho
• Salt aporturilor de Ia 

- >reasca va găzdui astăzi 
de ’a ore ’7,30 întîlnirea din 
tre echipele feminine de te- 
tis de masă Progresul Bucu
rești și Anssenhandel Ber
lin (R D. Germană), contînd 
pentru semifinalele „Cupei 
campionilor europeni". In 
continuare se va disputa o 
dublă întîlnire internaționa
lă amicală dintre echipele 
României și Iugoslaviei 
(masculin și feminin).

Sala turbinelor Hidrocen
tralei „Gh. Gheorghiu—Dej" 

de pe Argeș

Teatre
Q Teatrul Național „I L. 

Caragiale", sala Comedia : 
ROMEO ȘI JULIETA (ora 
19,30) ; sala Studio : JOCUL 
ADEVĂRULUI (ora 19,30). 
0 Opera Română : FRU
MOASA DIN PĂDUREA 
ADORMITA (ora 19,30). 
□ Teatrul de Stat de Opere
tă . SECRETUL LUI MAR
CO POLO (ora 19,30). 0 Tea
trul de Comedie : OPINIA 
PUBLICĂ (ora 20). 0 Tea
trul „Lucia Sturdza Bu- 
landra", sala din b-dul Schi
tu Măgureanu : D-ALE
CARNAVALULUI (ora 20) ; 
sala Studio : KEAN (ora 
20). H Teatrul Mic : AMIN
TIREA A DOUĂ DIMINEȚI 
DE LUNI (ora 20). 0 Tea
trul „C. I. Nottara", sala 
din b-dul Magheru : LUNA 
DEZMOȘTENIȚILOR (ora
19.30) ; sala Studio : CÎND 
LUNA E ALBASTRA (ora 
20). S Teatrul „Barb” De- 
lavrancea" : HOȚII (ora
19.30) . 0 Teatrul Evreiesc de
Stat : IVANOV 
0 Teatrul „I 
LUCEAFĂRUL ________
ZIUA (ora 9,30). 0 Teatrul 
„Țăndărică" : ILEANA SlN- 
ZIANA (ora 17).

(ora 20) 
Creangă" :
DINSPRE

OPTIMIZAREA
deciziei educative
Tinerețea se înscrie în viața omului ca 

perioada unei receptivități maxime, cînd 
actul modelator întrunește cele mai mari 
șanse de reușită. Această etapă de dezvol
tare a omului, foarte complexă, impune 
luarea în considerare a nenumărate și 
foarte diverse aspecte ale procesului de 
formare a tinerei generații în acord depUn 
cu necesitățile de dezvoltare econoihico-so- 
cială și culturală ale țării noastre. Studiul 
acestei etape angajează numeroase planuri : 
cel al vîrstelor (și al diferențierilor din 
chiar cadrui aceleiași vîrste). al aspirațiilor 
și preocupărilor tinerilor, dar am zice mai 
în general în plan psiho-social și pedago
gic mai ales.

Pentru ca munca formativă în rîndul ti
neretului să aibă eficiență maximă, trebuie 
studiată cu atenție această realitate, adop- 
tînd\păsuri și metode educative solid fun
damentate din punct de vedere științific. 
E încă un defect al multora dintre forme
le, modalitățile și soluțiile educative care 
se folosesc actualmente în insuficienta lor 
motivare științifică, empirismul care le ca
racterizează. Multe soluții au fost adoptate 
fără un studiu și o evaluare prealabilă a 
probabilelor rezultate, fără cunoașterea în
deajuns a frămîntărilor și cerințelor cate
goriilor de tineri cărora le erau destinate, 
fapt care a făcut ca ele să nu găsească 
totdeauna aderență deplină la tineri.

S-au încercat, ce e drept, și unele stu
dii în această direcție, dar multe din ele 
s-au făcut nesatisfăcător, fie datorită in
competenței celor care le efectuau (ceea 
ce a condus Ia pierderea de timp și inu
tile cheltuieli de bani), fie datorită organi
zării defectuoase și, mai ales, a timpului 
insuficient care le era acordat, lucru care 
a generat un „studiu" superficial, obser- 
vativ, limitat și de aceea neobiectiv pe 
de-a-ntregul. Toate acestea au frînat în 
mare măsură reușita totală a muncii edu
cative cu tinerii, au făcut, de exemplu, ca 
organizațiile de tineret să lucreze uneori 
formal, neoperativ, să se cramponeze de 
niște metode învechite, bătrânești. Pentru 
a înlătura deficiențele arătate mai sus, și 
altele, se impune cercetarea atentă a expe
rienței acumulată pînă în prezent, a uno> 
tradiții (și mai ales a condițiilor de apli
cabilitate azi), studierea experienței aitor 
țări, dar, mai ales, a realităților actuale 
din țara noastră și a perspectivelor de dez
voltare. Pe această bază doar se poate for-

mula un sistem educativ bine gîndit, sta
bil și solid, în același timp, permeabil la 
nou, mobil și elastic, fapt pe deplin reali
zabil prin aplicarea recentei măsuri referi
toare la înființarea unui centru de cerce
tări pentru problemele tineretului, care va 
avea în primul rînd acest rost.

Modul de organizare a centrului de cer
cetări constituie un prim și deosebit de im
portant aspect, poate mai important decît 
sîntem dispuși să credem, pentru că în 
mare măsură de soluția organizatorică a- 
doptată va depinde randamentul activită
ții depuse aci, permanentizarea lui în mie-

OPINII PE MARGINEA
MASURILOR PRIVIND:
munca 
educativă 
în rândul 
tineretului
zul actualității, în ultima instanță — folo
sind un termen economic — productivi
tatea și utilitatea sa. Cred de aceea — fără 
să intrăm în amănunte, că centrul ar tre
bui conceput ca un nucleu permanent (cu 
specialiști foarte bine pregătiți) — nu foar
te mare — care însă, să angajeze multiple 
relații cu instituții și centre de cercetări, 
solicitîndu-le acestora colaborări temporare 
și pe anumite probleme (pot fi solicitate 
astfel catedrele universitare de profil, in
stitute de cercetări, alte instituții cu ca
racter educativ și care lucrează cu tinere
tul etc).

O problemă — corelată cu cea de mai 
sus — e cea a cadrelor ce vor lucra aici 
(sau care vor fi solicitate temporar). Pre
zența in rîndul celor ce-și vor desfășura ac
tivitatea științifică aci, a celor mai presti
gioși cercetători din domeniile pedagogiei, 
sociologiei și psihologiei ar conferi nu nu-

mai prestigiu, dar și — foarte esențial — 
un solid fundament științific studiilor ela
borate.

Dar o chestiune tot atît de importană 
este aceea a orientării activității și a con
ținutului problematicii de cercetare. As
pectele de discutat aci fiind numeroase, 
mă voi rezuma la cîteva opinii.

Mai întîi aș vrea să spun că după pă
rerea mea, centrul ar trebui să abordeze o 
arie multilaterală de probleme, atît teore
tice cît și practice. Cercetările deci trebuie 
să realizeze o armonioasă îmbinare între 
problemele fundamentale și cele aplicative, 
aceasta tocmai pentru a mări gradul de 
valabilitate al intervențiilor educative pre
conizate.

O chestiune de principii este elaborarea 
și orientarea planului de cercetare. Cre
dem că anumite coordonate trebuie avute 
în vedere aci. între acestea am menționa 
necesitatea ca planul (chiar în faza sa pro
vizorie) să fie elaborat pe baza unei prea
labile și complexe cunoașteri a probleme
lor studiate pînă acum, dar, mai ales, a 
celor care decurg din cerințele etapei ac
tuale de dezvoltare a țării noastre. Acest 
criteriu al actualității problematicu de cer
cetare trebuie înțeles cu precădere în ur
mătorul sens nu numai ca abordare a 
problemelor prezentului ci și, mai mult, 
în perspectiva necesităților viitoare. Acest 
centru ar fi în acest fel un centru de stu
dii prospective — un „laborator al viito
rului". Cercetările întreprinse trebuie nea
părat să prefigureze viitorii, să contureze 
profilul tânărului pentru perioadele viitoare 
ale dezvoltării sociale. Această orientare 
prospectivă (condi(ie sine qua-non a cer
cetării moderne) ar permite înlăturarea 
empirismului soluțiilor educative folosite. 
Se impune deci, o judicioasă selecție a 
problematicii de cercetare.

în preocupările centrului ar trebui să 
intre și aceea de a mări gradul de eficien
ță al deciziilor educative, de a studia și 
elabora ceea ce s-ar putea numi cu un ter
men împrumutat decizia educativă optimă. 
Optimizarea deciziilor educative trebuie 
înscrisă ca un deziderat principal și ca 
unul din criteriile de apreciere a reușitei 
cercetărilor întreprinse.

Lector EMIL PĂUN 
catedra de pedagogie 

Universitatea București

ța* •» -ț?>

(Agerpres)

PAD
(Urmare din vagina I)

Un colț al expoziției permanente (textile-tncălțăminte) inițiată de Între
prinderea comercială cu ridicata din Cluj

Șantier universitar
(Urmare din pagina l)

atructorii trec în curînd la 
lucrările de finisare. Două 
cămine, cu o capacitate de 
396 locuri fiecare, și o can
tină pentru 3 000 de studențl 
se vor adăuga în acest an 
celor trei cămine intrpte tn 
folosință la complexul so- 
cial-studențesc „Regie II**.

— Ce lucrări de construc
ție pentru noi cămine desti
nate studenților se află în 
lucru în celelalte centre 
universitare ?

— Mai In flecare centru 
universitar stnt în construc
ție asemenea clădiri. Astfel, 
la Grupul social studențesc 
„Tudor Vladîmirescu" din 
Iași urmează a fi date în 
folosință. înainte de tncepe-

rea anului universitar, două 
cămine, avînd, împreună, o 
capacitate de 792 locuri, și o 
cantină pentru 3 008 de stu- 
denți. In Cluj începe con
strucția unui nou complex 
social studențesc, amplasat 
pe strada Observatorului. Va 
cuprinde : 7 cămine a cite 
460 de locuri și o cantină, un 
dispensar studențesc. Se vor 
termina și ultimele două că
mine din Complexul social 
studențesc de la Timișoara, 
început tn anii anteriori, iar 
la Craiova intenționăm ca 
pentru noul an universitar 
unul din cela două cămine 
aflate In construcție lingă 
Facultatea de agronomie să 
poată li dat tn folosință. Cite 
un cămin se construiește *- 
nul acesta șl pentru studen

ții Institutelor pedagogice de 
3 ani din Bacău și Suceava.

Pentru studenții ieșeni 
vor fi date integral în folo
sință spatiile de la extinde
rea Institutului agronomic 
„Ion Ionescu de la Brad** 
La Craiova vor fi terminate 
amenajările începute în lo
calul Universității. Se lu
crează din plin la construc
ția unul local nou, tn Parcul 
Arinilor, pentru Institutul 
pedagogic de 3 ani din Su
ceava. Clădirea pentru la
boratorul de chimie se află 
tn construcție la Universita
tea clujană, Iar tn faza de 
documentație sau avizare se 
află localurile tlnărului In
stitut de petrol din Ploiești, 
Facultății de chimie indus
trială din Iași. Facnltății de 
construcții din Cluj și Fa
cultății de mecanică din 
Brașov.

• • e a a a

Prevederi depășite

Motiv de divorf

Recordul discurilor

mi- 
mi-
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...îl dețin .*
Elvis Presley: 100 de 

lioane ; Beatles : 100 de 
lioane ; Connie Francis : 
milioane ; Dalida : 10 milioa
ne ; Bichard Anthony : 7 mi
lioane ; Johnny Hallyday : 5 
milioane ; Claude Francois : 
3 milioane ; Enrico Macias : 
1.300.000.

pe 1965...

conduce o brigadă cu 62 de 
tăietori.

Cablul funicularului ține 
cale dreaptă pînă jos la 
rampă. Pornim odată cu în
cărcătura de bușteni. Pe 
runcul descleștat de copacii 
doborîți sub greutatea lavinei 
sau de furtună, respiră în voie 
trunchiurile puternice, semețe. 
Selecție naturală. Rodul ei îl 
vor vedea în deplină frumu
sețe, într-o unică măreție ge
nerațiile care se vor naște 
peste un veac. Ocrotite ca 
alte minuni ale pămîntului 
cresc și vlăstarele tinerei pă
duri. Au fost plantate pe ver
santul sudic în primăvara a- 
nului trecut. Sămînța s-a spart 
sub zăpadă, frunzișoarele, ca 
două petale de panseluță gal
benă, etalează un pui de 1ag. 
Coaja seminței de brad mai 
stă înfiptă asemeni unei 
căciuli pe acele firave, pre
lungi și gingașe ale puiului 
de brad. Este cel de al doilea 
spectacol, poate mai frumos, 
al genezei naturale a pădurii. 
Aici sau pe acele parcele îm
pădurite de mina omului po
trivit unui plan științific, In
tr-un fel sau tn altul, pădu
rea se ridică încetul ou înce
tul, ca o primăvară.

Pe drumurile bătute de șo
feri cu încărcătura lor grea 
de la gurile de exploatare pînă 
la gater, în neliniștea faru
rilor galbene, descifrezi dina
mica vieții tăietorilor de 
lemne. De la Petrică Murariu• • • • •

Un paragraf din Codul Ci
vil al Statelor Unite ale Ame
rica, din anul 1933, condamna 
la o săptămînă închisoare, 
pe femeile care îndrăzneau să 
se arate pe stradă fără cio
rapi.

Pierre Dermay, un cetă
țean pașnic din Toulouse, în 
vîrstă de 54 de ani, a cerut 
divorțul de soția sa pe mo
tivul că îndemnat să vîndă 
biletul pe care-l cumpărase 
la o loterie cu tragere lu
nară, unui coleg, a cedat in
sistențelor și a ascultat-o ; la 
cîteva zile colegul a cîștigat 
o sumă importantă de bani, 
pe care culmea .’. nu trebuia 
s-o împartă cu nimeni, fiind 
celibatar.

Rechinul pe... bicicletă
Plictisit de monotonia apelor lui, un splen

did și îndrăzneț rechin albastru a hotărît să 
cerceteze și apele dulci ale continentului 
european. Nu se știe pe cite rîuri și fluvii 
a urcat, dar aflat într-o plimbare pe riul 
Mondego din Portugalia a avut nefericita 
idee să se arate pescarilor din Figuiera da 
Foz, care, de veacuri nenumărate, pescuiesc 
în apele rîului doar sardele. Apariția neaș
teptată a monstrului a provocat panică nu 
numai între delicatele înotătoare dar și în
tre pescari, cu atît mai mult cu cit nici 
unul nu era pregătit pentru o asemenea în
tîlnire. Joao Lapa Carnerio. a cărui barcă 
plină de sardele se pare că a trezit curio
zitatea rechinului, a reușit să-i plaseze o 
lovitură mortală de... vîslă. Curajosul pes
car de sardele s-a trezit astfel cu un neaș
teptat, dar mai ales neobișnuit, trofeu. Și 
cum pentru aducerea lui n-a avut nimic 
prevăzut, de la chei și pînă acasă și-a 
transportat trofeul lung de peste 3 metri și 
cu o greutate de aproape 200 kilograme 
pe... bicicletă. Se pare că acesta-i primul 
rechin care s-a plimbat astfel !

UD ET A I Cinematografe 
Bl E» ] RĂZBOI ȘI PACE

(seriile III și IV) rulează la 
Patria (orele 10 ; 16,15; 20).

CAUTAȚI IDOLUL
rulează la Republica (orele
. ..................... 19; 

9;

(tînăr puternic, fața arsă de 
soare și fruntea albă, ocrotită 
de borul pălăriei) care cum
pănește încărcătura la funi
cular, potrivește buștenii, îi 
taie la măsură cu neobișnuită 
agilitate — evident, cu „fie
răstrăul mecanic — și pînă la ... 
mecanicul de la gater, tova
rășul Marian Avram, pretu
tindeni simți vibrația unei 
străvechi îndeletniciri.

In sat s-au aprins lu
minile. Licăresc pe toată 
valea Șușiței parcă obosită de 
apăsarea albă, de tăcerea, 
albă și ea, de la lavinile grele 
sub care mai zac trunchiuri 
înfrînte de brazi muribunzi 
așteptînd primăvara. Am mai 
fost în aceste locuri, și știu. 
Și nu era ca acum, o întin
dere albă. Intîlnisem păduri 
și din loc în loc pajiști. In 
locul verdelui gras stropit cu 
bănuți rozacei albi și cîteodată 
roșii — o nesfîrșită întindere 
albă. Intîlnisem, cum spun, 
prefacerile mirifice ale pri
măverii, chiar în aceste 
locuri. Amentul atîrna la 
stejari și aluni in boare 
de polen. Acum, tn a- 
celeași locuri — boarea în- 
ghețată a lunii, trosnet de ce
tină sub povara lavinii, cerul 
sticlo». Îmi închipui pe undeva 
cele cinci stele ale Casiopei. 
Și vreau să cred că stelele 
acestea, numite „scaunul lui 
Dumnezeu" pe Valea tăieto
rilor de lemne, au fost trase 
cu țapina pe bolta de ultra- 
marin a cerului. Cu această 
țapină grea de pe Valea Babei.

9.45; 12; 14.30. ”16.45;
21,15). București (oțele 
11; 13, .IA: 17; 16; 21).

un NA|M»&i Maghiar 
rulează .la Melodia (orele 
8.45; 10.45; 12.45; 14.45; 16,45; 
19; 21). Festival (orele 8,45; 
11; 13,30; 16; 18.30; 21), Ex
celsior (orele 9.30: 11.45; 14; 
16,15, 18,30; 20.45).

SERVUS. VERA
rulează |a Feiovîar (orele 9; 
11.15; 13.30; 16; 18.30; 21). A- 
urora (orele 8,30: 10.45; 13 ;
15.30: 18; 20.30).

ÎNCERCUIREA
rulează la Capitol (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

DRAGOSTEA UNEJ BLONDE 
rulează la Grivtța 
9.30,^11,30; 13.30; 16;

(orele
18,i5 ;

UNU DALMAȚIENI 
i la Victoria (orgie 

11.45; 14; 16,15; 18,30 ;
Dacia (orele 8,15 ; 
în continuare, orele

PRIMĂVARA
devremea venit cu doaă luni mai

Acum, în prag de primăvară, 
una din problemele ce preocupă 
în mod deosebit la S.M.T. Șen- 
dreni, raionul Galati — și a căror 
rezolvare concentrează aproape în
treaga forță de muncă — o con
stituie revizuirea și repararea 
tractoarelor și a celorlalte ma
șini agricole ce vor luăra în pri
mei campanie agricolă a anului. 
Firesc, efortul colectiv zilnic se 
măsoară în ritm, calitate, și vo
lum de economii, fiecare dintre 
aceste „unități de măsură" avînd 
semnificația sa. Le-am stabilit ca 
rubrici reportericești și, mai mult 
timp, le-am completat. Redăm 
sintetic constatările.

Reprodusă în cifre, munca din 
decembrie și pînă la sfîrșitul ce
lei de a doua decade a lunii ia
nuarie înseamnă : toate cele 133 
de pluguri, cinci semănători tip 
SPC-6 ți SU-29, grapele grele și 
stelate — la un loc 186 la nu
măr — complet reparate ; cu 
zece tractoare, treisprezece prese 
de balotat paie și patruzeci și 
două de alte mașini agricole mai 
mult reparate decît indica drept 
plan la zi situația inițial întoo- 
mită. Calitatea nu o putem reda 
printr-o cifră, dar pentru a o do
vedi o putem exprima prin ceea 
ce a însemnat exigența — o mie 
două sute treisprezece operații 
refăcute la sesizările comisiei do

recepție. La capitolul cheltuieli, 
valoarea economiilor înseamnă a- 
proape două sute de mii de lei.

Explicația acestor cifre foarte 
grăitoare constă în munca entu
ziastă, organizată, pătrunsă de 
răspundere a întregului colectiv, 
în acțiunile și inițiativele pe care 
le-au generat și aplicat. Efortul 
mecanicilor de atelier, al sudori
lor și strungarilor s-n conjugat cu 
cel al tractoriștilor prezenți și ei 
pe fluxul tehnologic al reparații
lor. Ca și într-o uzină, aici, la 
S.M.T. Șendreni totul se desfă
șoară după un program, prin spe
cialiștii și maiștrii unității prezenți 
la fiecare punct cheie asigurîn- 
du-se sincronizarea muncii. Și, 
nu numai a muncii înțeleasă pur 
și simplu lingă strung sau lingă 
motorul tractorului demontat, ci 
al muncii in ansamblul ei, de la 
aprovizionarea cu o piesă și pînă 
la urmărirea dacă contrapiulița 
de la un tirant, spre exemplu, a 
fost suficient de bine strinsă . de 
la urmărirea dacă în atelier e su
ficient de cald, dacă la dormitor 
s-au schimbat, cearșafurile dacă 
la cantină mîncarea e gustoasă și 
suficientă și pînă la complicata 
reglare a pompei de injecție sau 
corelarea pinioanelor cutiei de 
viteze. „Și, pentru ca acest sen
sibil mecanism să funcționeze 
fără erori, spunea tovarășul ingi-

ner Alexandru RIPA — directo
rul stațiunii — am urmărit așe
zarea omului potrivit la locul po
trivit, dezvoltarea răspunderii 
proprii, îmbinarea — îndeosebi la 
cei mai tineri dintre mecanizatori
— a activității practice cu o sus
ținută informare tehnică menită 
să asigure aprofundarea cunoștin
țelor. Ca rezultat, un succes pe 
care eu îl apreciez mai mult de
cît pe un succes : în prezent ab
solut toți mecanizatorii stațiunii 
noastre — deși aproape 70 la 
sută dintre ei sînt uteciști
— pot lucra cu foarte hune re
zultate la repararea oricărei ma
șini agricole; aprovizionarea cu 
piese de schimb are cadența rit
mului reparațiilor, iar în atlelie- 
rele unității, prin utilajele-acce- 
sorii puse la punct pe plan in
tern se pot face recondiționări și 
reglări de cea mai bună calitate. 
O dovadă ■ cele paisprezece chiu- 
lase de tractor, opt corpuri de 
pompe, douăsprezece carcase re
gulator, șapte axe diferențial, și 
alte zeci de piese recondiționate, 
aduse astfel în stare hună de 
funcționare după ce ochiul și 
mina de adevărat maistru a unuia 
ca Spiru Marcu, Ioniță Cristean, 
Ștefan Petrea, Ion Gavrilă, Du
mitru Condrea sau Tăruise Boriz 
acționase asupra ei".

Intr-o săptămînă, cel mult două,

mecanizatorii de la Șendreni își 
vor încheia ,,activitatea de iarnă" 
în atelierele stațiunii. Reparațiile 
și reviziile mașinilor agricole ce 
vor lucra în primăvară vor fi 
realizate în întregime. Un prim 
pas spre o muncă cu bune re
zultate în oîmp este astfel făcut 
Consolidarea lui urmează abia 
după aceea. Prin tot ce vor în
treprinde în sensul organizării 
activității, a raționalei repartizări 
a tractoarelor și celorlalte ma
șini agricole, a corelării activității 
fiecărei mașini în parte cu ne
voile cooperativelor agricole de 
producție, principalii beneficiari 
se va realiza presupusul și dori
tul succes: eficiență maximă a 
muncii, producții sporite. „Tot 
restul timpului, pînă la declanșa
rea campaniei agricole de primă
vară, după cum spunea inginerii 
Victor PAVLOVSCHI, t>a fi fo
losit pentru reglarea mașinilor, 
pentru amenajarea sediilor brigă
zilor de tractoare". Un principiu 
pare că s-a statornicit aici: nici 
o mașină să nu parcurgă un pas 
pe ogor fără o temeinică verifi
care mecanică și îndeosebi o re
glare perfectă. Și, în această ac
țiune de mare eficiență aportul 
tinerilor, contribuția organizației 
U.T.C. e apreciabilă.

GH. FECIOBU

20.30) .
O SUTA I 

rulează
9.30, 
20.45).
14,30: ... _________ —
16.45: 19:21).

CIND TU NU EȘTI
(rulează la Lumina (orele 9 ; 
15.45 ; In continuare 18.30 ; 
20.45). Lira (orele 15.30: 18 ;
20.30) .

CORIGENTA DOMNULUI 
PROFESOR

rulează la Doina (orele 12 ; 
14 ; 16: 18,15; 20.30) — Pro
gram pentru copil — dimi
neața. (orele 9—10.15). Giu- 
leșt.1 (orele 15: 17; 19; 21 — 
duminica, orele 10). Modern 
(orele 9.30; 11.46: 14; 16.15
18.30; 20.45)

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,30), Moșilor (orele
15,30: 18 : 20.30)

MARELE RESTAURANT 
rulează la înfrățirea 
popoare 
20).

DOSARUL
rulează ...___ ...
15.30, 18; 20.30) Arta ____
B ; 16: în continuare, orele 
18.15: 20.30)

Echipa pe drumul măiestriei ; 
O după-amiază plină de peri
peții î împlinirea : Cei doi ur
suleți ; Pași spie Brâncuși ; 
Vizita —

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

SPARTACUS
rulează la Cosmos (orele 
14.30; 17,30; 20,30).

EXCROC FĂRĂ VOIE
rulează la Bucegi (orele 9 ; 
11.15* 13,30; 16: 18 15 : 20.30).'
Tomis (orele 9 : 16; în conti-r 
nuare. orele 18,15; 20,30), 
Flamura (orele 9< 11.15: 13.30; 
în continuare, orele t6 ; 
18,15; 20.30). Gloria (orele 9; 
11.15: 13.30: 16: 18.15; 20.30).

ROMANȚA PENTRU 
TROMPETA

rulează la Pacea (orele 
15.45: 18; 20,15).

AGONIE ȘI EXTAZ
rulează lă Flacâra (orele 14; 
17; 20). Viitorul (orele 15,30; 
18; 20.30).

OCOLUL
rulează la Unirea (orele 
18.15; 20.30 ; — duminică 
11).

IOCUR1 NESCHIMBATE 
rulează la Vitan (orele 
16 18,15: 20,30)

«AZROl Șl PACE
(seriile I și II* rulează 
Miorița (orele 9.30: 18.30 
continuare).

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Popular (orele 15.30: 18; 20.30)

REGINA ZĂPEZII
rulează la Munca (orele 14;16).

HAIDUCII
rulează la Munca (orele 18 ;
20).

. - - între 
(orele 10.30; 16; 18;

XII
la Buzești (orele 

i (orele

16; 
ora

14 ;

la 
în



COMUNICAT
cu .privire la vizita oficială în Italia 

a președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer

La invitafia președintelui Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Italiene, domnul Aldo Moro, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, domnul Ion Gheorghe 
Maurer. însoțit de ministrul 
afacerilor externe, domnul Cor
neliu Mănescu, a făcut o vizită 
oficială in Italia, in zilele de 22 
și 23 ianuarie 1968.

In timpul șederii la Roma, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, și 
ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, au fost pri
miți de către președintele Re
publicii Italiene, Giuseppe Sa- 
ragai.

Inalții oaspeți români au fost 
Intimpinati pretutindeni, în 
cursul vizitei, cu sinceră cordia
litate, în spiritul tradiționalei 
simpatii și prietenii care există 
între popoarele român și italian.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
te România, Ion Gheorghe 
Maurer, a avut convorbiri cu 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Italiene, Al
do Moro, la care au participat, 
din partea română : ministrul 
afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Roma. Cornel Burtică, Mir
cea Bălănescu, ambasador, di
rector în Ministerul Afa
cerilor Externe, și alti âunc- 
ționari superiori ai acestui mi
nister, iar din partea ita
liană : ministrul afacerilor ex
terne, Amintore Fanfani, am
basadorul Italiei la București, 
Niccolo Moscato, secretarul ge
neral al Ministerului Afacerilor 
Externe, ambasadorul Casto 
Caruso, și alți funcționari supe
riori ai acestui minister.

Convorbirile purtate au per
mis să se procedeze la un larg 
schimb de vederi în legătură cu 
principalele probleme interna
ționale actuale și să se eviden
țieze cursul favorabil al relații
lor bilaterale româno-italiene și 
perspectivele lor de dezvoltare.

Părțile au căzut de acord a- 
aupra necesității de a depane în 
continuare eforturi pentru con
solidarea păcii, pentru destinde
rea internațională și au subli
niat, în acest context, importan
ța promovării unor relații de 
respect reciproc și colaborare 
între state, indiferent de orîn- 
duirea lor socială.

In scopul întăririi securității 
în lume, cele două părți acordă 
o mare importanță adoptării de 
măsuri capabile să ducă la rea
lizarea unor progrese substanți
ale pe calea înfăptuirii dezar
mării generale și complete, sub 
control internațional eficace.

Ele reafirmă că o etapă Im
portantă spre un astfel de o- 
biectiv o poate constitui înche
ierea unui tratat de neprolife- 
rare a armelor nucleare, care, 
în cadrul unui sistem de mă
suri menite să ducă la elimi
narea acestora, să garanteze 
securitatea tuturor statelor, 
drepturile și posibilitățile pen
tru toate de a se folosi, in con

Vizitarea centrului istoric al Romei O Recepția 
oferită de ENI • Intîlnirea cu Luigi Longo

în cursul dimineții, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de mi
nistrul afacerilor externe, Corne
liu Mănescu, fi de celelalte per
soane oficiale române, a făcut o 
vizită la Expoziția de artă popu
lară românească, deschisă în a- 
ceste zile la Roma, care se bu
cură de un frumos succes.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al României, Ion Gheorghe 
Maurer, și persoanele care îl în
soțesc au vizitat miercuri la a- 
miază centrul istoric al Romei. 
După ce a străbătut Via dei Fori 
Imperiali, premierul român s-a 
oprit la celebrele monumente ale 
Romei antice „Forumul roman, 
Columna lui Traian" și „Coliseu- 
mul“. Profesorul Gianfilippo Ca- 
rettoni, directorul monumentelor 
antice din capitala Italiei, a făcut 
oaspeților o amplă prezentare a 
acestor vestigii ale trecutului.

★

Seara, conducerea Societății cu 
capital de stat Eni (Enite Nazio- 
nale Idrocarburi), a oferit o re

Vizita președintelui Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, la Papa Paul al VI-lea

Miercuri, 24 ianuarie, Papa Pa
ul al VI-lea a primit în audiență 
neoficială pe președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheor
ghe Maurer, însoțit de ministrul 
afacerilor externe, Corneliu Mă
nescu, și de ambasadorul Româ
niei la Roma, Cornel Burtică.

In timpul întîlnirii, la care au 
participat Monseniorul Agostino 
Casaroli, secretar al Consiliului 
Afacerilor publice ale Bisericii 
catolice, și Monseniorul Mario 
Brini, secretar al Congregației 
pentru Bisericile Orientale, a 
avut loc un schimb de vederi a- 
supra mijloacelor menite să sta
bilească o mai bună înțelegere 
între popoare șl națiuni, asupra 
problemelor care privesc menți
nerea păcii în lume șl aplanarea 
conflictelor în cadrul coexisten

diții de egalitate, de cuceririle 
științei și tehnicii contempora
ne în domeniul utilizării pașni
ce a energiei nucleare sub un 
control internațional echitabil.

Constatînd că proiectul de 
tratat prezentat recent confe
rinței de la Geneva a înregis
trat progrese prin luarea în 
considerare a unora din obser
vațiile prezentate de diferite 
state, cele două părți apreciază 
că perfecționarea mai departe a 
proiectului și încheierea trata
tului ar crea premise favorabile 
soluționării și a altor probleme 
ale securității în Europa și în 
lume.

Părțile au relevat că statorni
cirea unui climat de securitate 
șl cooperare pe continentul e- 
uropean ar corespunde atît in
tereselor fundamentale ale po
poarelor europene, cît și ale pă
cii în lume.

A fost exprimată părerea co
mună că trebuie studiate cu 
grijă inițiativele întreprinse în 
această direcție și s-a evidențiat 
însemnătatea promovării în 
continuare a tendințelor actuale 
de dezvoltare a relațiilor bila
terale între statele continentu
lui european, pe baza principii
lor Cartei O.N.U. și. îndeosebi, 
a respectării principiilor in
dependenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne. Procesul intensificării a- 
cestor relații, care și-a dovedit 
caracterul pozitiv, constituie o 
premisă importantă în vederea 
creării condițiilor favorabile 
pentru dezvoltarea colaborării 
și pentru întărirea securității în 
Europa.

Părțile au făcut un cuprinză
tor schimb de idei asupra si
tuației din Orientul Mijlociu și 
au reafirmat voința de a face 
tot ce le stă în putință pentru 
a favoriza găsirea unei soluții 
stabile șl echitabile a proble
melor existente, care să asigu
re conviețuirea pașnică și pro
gresul tuturor popoarelor din 
această zonă.

Exprimîndu-șl punctele de ve
dere asupra problemei vietna
meze, cele două părți și-au ma
nifestat adînca lor îngrijorare 
față de continuarea războiului 
din Vietnam și față de pericole
le care decurg din aceasta, ame- 
nințînd pacea mondială. Părți
le și-au reafirmat părerea co
mună că este necesar să se a- 
jungă la reglementarea proble
mei vietnameze pe baza acor
durilor de la Geneva din 1954. 
încetarea conflictului din Viet
nam va avea, fără îndoială, un 
efect pozitiv asupra situației in
ternaționale în ansamblul ei.

Părțile sînt de acord că gra
vele probleme existente în lu
me, focarele actuale de criză 
confirmă necesitatea — întot
deauna susținută de ele — de 
a se depune străduințe pentru 
întărirea Organizației Națiuni
lor Unite și creșterea eficienței 
ei, pe baza asigurării universa
lității și a realizării funcțiunii 
el fundamentale, de salvgarda

cepție în onoarea președintelui 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer.

ROMA 24 — Agerpres. — Co
respondență de la Nicolae Pui- 
cea și Mircea Ionescu î în ziua 
de 24 ianuarie a avut loc la 
Roma o întîlnire a tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, cu tovarășul Luigi 
Longo, secretar general al Par
tidului Comunist Italian.

La întîlnire au participat, din 
partea română, tovarășii: Corne
liu Mănescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, șl Cornel Burtică, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Roma, iar din par
tea italiană tovarășii : Enrico 
Berlinguer, Armando Cossutta și 
Carlo Galluzzi, membri ai Di
recțiunii C.C. al P.C.I.

ței pașnice, prin renunțarea la 
folosirea forței șl prin crearea 
încrederii reciproce șl respectu
lui mutual.

In cadrul convorbirii Papa 
Paul al VI-lea a exprimat senti
mente de mare afecțiune și de 
stimă deosebită față de poporul 
român.

Audiența s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordial respect.

★
După terminarea întrevederii 

cu președintele Consiliului de 
Miniștri al României, Papa Pa
ul al VI-lea a declarat ziariștilor 
români : „Sînt foarte bucuros că 
am putut să mă întîlnesc cu pre
mierul Ion Gheorghe Maurer. 
România este o țară pe care o 
stimăm și o iubim și căreia îi 
dorim tot binele. A fost pentru 
noi o zi Istorică*. 

re a păcii și preîntîmplnare a 
conflictelor.

Cei doi președinți ai consilii
lor de miniștri au constatat e- 
voluția favorabilă a relațiilor bi
laterale româno-italiene și au 
examinat ample posibilități de 
dezvoltare a acestora.

în ce privește relațiile eco
nomice, cei doi președinți au 
constatat cu satisfacție că dez
voltarea schimburilor economice 
a continuat într-un mod deose
bit de promițător, ajungînd la 
peste 100 miliarde de lire în 
1967. Noile înțelegeri care au 
fost încheiate în lunile trecute, 
ținind cont de posibilitățile e- 
iective ale economiilor celor 
două țări, permit să se prevadă 
o creștere ulterioară a cooperă
rii comerciale, industriale, teh
nice și financiare între cele 
două țări.

In cursul vizitei, cel doi mi
niștri ai afacerilor externe au 
procedat Ia schimbul instru
mentelor de ratificare a acor
dului cultural și au semnat a- 
cordul de colaborare în dome
niul turistic, precum și un a- 
cord cu privire la reglementarea 
problemelor financiare în sus
pensie dintre cele două țări.

S-a hotărit că, în cursul săp- 
tămînilor viitoare, delegații ale 
celor două țări se vor intilni 
pentru a negocia un acord de 
comerț și navigație.

Peste puțin timp vor avea, de 
asemenea, loc alte tratative 
în vederea încheierii unui a- 
cord aerian, cu scopul de a 
stimula activitatea companiilor 
naționale respective.

In domeniul relațiilor cultu
rale, cele două părți au luat act 
cu satisfacție de progresele rea
lizate în ultimii ani. S-a hotă- 
rît dezvoltarea în continuare a 
unor astfel de relații și, în acest 
scop, să se asigure adincirea 
schimburilor în domeniul cultu
ral și tehnico-științific.

Subliniind importanța contac
telor personale și a schimburi
lor de păreri efectuate între 
factorii de răspundere ai ambe
lor țări, relevînd caracterul lor 
ntil și contribuția pe care o a- 
duc la O mai bună cunoaștere 
reciprocă și la dezvoltarea co
laborării bilaterale, cele două 
părți și-au reafirmat hotărîrea 
de a continua și în viitor ase
menea contacte și întîlniri cu 
convingerea că ele vor consti
tui un aport la întărirea des
tinderii internaționale, a încre
derii între state, în interesul 
general al păcii și, în special, al 
prieteniei româno-italiene.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a invitat pe președintele Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Italiene, Aldo Moro, și pe 
ministrul afacerilor externe, 
Amintore Fanfani, să facă o vi
zită oficială în România.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Italiene 
șl ministrul afacerilor externe 
au acceptat cu plăcere invita
ția, urmînd ca data vizitei să 
fie stabilită pe cale diplomatică.

Cu acest prilej, s-a făcut un 
larg schimb de păreri asupra 
principalelor probleme ale situa
ției internaționale, precum și a- 
supra relațiilor dintre cele două 
partide.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, de 
înțelegere reciprocă.

• „PAKISTANUL nu inten
ționează să se alăture unui pact 
militar în regiunea Golfului 
Persic, a declarat un purtător 
de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al Pakistanului, 
relatează Agenția France Presse.

• AGENȚIA France Presse 
relatează că Camera de punere 
sub acuzare din Atena va exa
mina joi cazul compozitorului 
grec Mikis Theodorakis, căruia 
Curtea de Apel i-a redus pe
deapsa cu închisoarea sub șase 
luni, permițîndu-i astfel să intre 
în prevederile decretului de am
nistie. în cazul cînd se va con
sidera că Theodorakis îndepli
nește și cea de-a doua condiție, 
cerută de decret, de a „nu cons
titui un pericol pentru securita
tea statului", el va fi eliberat.

• PURTĂTORUL de cuvînt 
al Departamentului de Stat, Ro
bert McCloskey, a declarat că 
„guvernul Statelor Unite con
tinuă să considere pe regele 
Constantin șef al statului grec". 
El a precizat totodată că guver
nul de la Atena este considerat 
ca guvern legal al Greciei, re
lațiile dintre acest guvern și 
rege constituind o problemă po
litică internă care nu privește 
Statele Unite.

e AUTORITĂȚILE suedeze 
au acordat azil politic altor doi 
militari americani, care, refu- 
zînd să participe la războiul din 
Vietnam, au dezertat, refugiin- 
du-se în Suedia. Cei doi solici- 
tanți sînt Michael David Haire, 
în vîrstă de 19 ani, șl William 
Percell, de 21 de ani. Se reamln-

Convorbiri 
româno—britanice

DELEGAȚIA CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL ILIE VERDEȚ LA LONDRA

LONDRA 24. — Coresponden
tul Agerpres, Liviu Rodescu, 
transmite : în cadrul vizitei pe 
care o face în Marea Britanie, 
prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Ilie Verdeț, condu
cătorul delegației guvernamentale 
române, însoțit de Mihai Mari
nescu, ministrul industriei Con
strucțiilor de mașini și de alți 
membri ai delegației, a avut 
miercuri dimineața o întrevedere 
cu John Stonehouse, ministru de 
stat la Ministerul Tehnologiei.

Din partea guvernului britanic, 
ministrul de stat John Stonehouse 
a oferit apoi un prînz în cinstea 
prim-vicepreședintelui Consiliului 
de Miniștri al României.

După-amiază tovarășul Ilie 
Verdeț, însoțit de Mihai Mari
nescu, și alți membri ai delega
ției, a avut o întrevedere cu 
Anthony Crosland, ministrul co
merțului. Au participat, de ase
menea, ambasadorul Vasile Pim- 
gan și ambasadorul Marii Bri

—

Bombele de la
„Steaua Nordului"

O împărăție a ghețurilor peste care plutește, impenetra
bil, întunericul. Elicoptere și sănii trase de cîini obișnuiți 
cu gerurile arctice s-au angajat într-o cursă stranie. La 
minus 30 de grade, in condițiile „zilelor" de numai.... 
două ore (noaptea tronează 22 de ore) savanți, militari și 
localnici caută cu disperare patru bombe. Bombele s-au 
pierdut pe sub ghețuri și, cred, nimeni nu le-ar 
dorul. Din nefericire, rătăcitele fac parte dintr-o 
înfricoșătoare : cea a bombelor cu hidrogen. Scria 
că puterea lor explozivă ar fi capabilă să repete
ori tragedia de la Hiroșima. Alții sînt de părere că forța 
lor distrugătoare este de mai multe mii de ori mai mare 
dccît cea a bombei care a distrus orașul japonez.

Un bombardier „B-52“ într-una din promenadele sale 
„de rutină" prin apropierea bazei americane de la Thule 
s-a prăbușit, pierzindu-si primejdioasa încărcătură. Faptul 
a produs senzație. Pentagonul, de obicei operativ, și-a a- 
cordat un răgaz de 18 ore pentru a redacta un comunicat. 
18 ore de tăcere jenantă. Se aștepta descoperirea epavei 
avionului și a bombelor. Dc altfel, Washingtonul a refuzat 
amănunte precise, mărginindu-se să „liniștească" spiritele. 
Despre faptul că bombele sînt în număr de patru s-a aflat 
pe căi indirecte.

Reflectoare despică întunericul. Instrumente pentru de
tectarea radioactivității încearcă să repereze bombele. 
Grosimea gheții îngreunează cercetările. O furtună de 
zăpadă a făcut inutilizabile elicopterele. Se afirmă că cele 
patru bombe se găsesc la 40 metri sub ghețuri. Dar destui 
specialiști sînt pesimiștiei cred că bombele au ajuns pe 
fundul mării la adîncimi care pot să atingă 250 metri. 
Primele indicii arată că înainte de explozie avionul a 
derapat zeci de metri. Probabil, crusta de gheață a fost 
străpunsă de resturile avionului și de cele patru bombe. 
La Copenhaga se consideră că spargerea gheții pînă la 
13 m. ar da posibilitate scafandrilor să coboare în a- 
dîncuri. „Submarinele de buzunar", utilizate la Palomares, 
vor putea intra în acțiune abia după topirea gheții. Adică 
în iunie sau chiar în iulie.

Deocamdată se crede că avionul s-a prăbușit intr-un golf 
numit poetic „Steaua Nordului". Spre steaua aceasta se 
privește cu neliniște mai ales că, potrivit agenției FRANCE 
PRESSE, au fost detectate radiații Alfa (emanate de plu
toniu) în zona Thule.

Anchete furtunoase in cabinete oficiale, căutări in 
noaptea polară și îngrijorare printre puținii locuitori ai 
împărăției de .gheață. Nu-i primul accident nuclear. De 
fiecare dată, Cfasa Albă oferea asigurări că măsurile pre
ventive vor evita reeditarea unor asemenea întimplări. Și, 
totuși, după numai doi ani asistăm la ceea ce a fost denu
mit ..Palomares 2“. Accidentul de la „Steaua Nordului" 
dezvăluie cu brutalitate consecințele cursei înarmărilor 
nucleare, primejdia ce nu poate fi Înlăturată definitiv 
decît odată cu distrugerea armelor atomice, cu înfăptui
rea dezarmării.

M.. RAMURA

tește că numărul militarilor a- 
mericanl care au cerut azil po
litic în Suedia este acum de 18.

• INSTITUTUL de limbă și 
literatură română din Strassbo- 
urg a organizat miercuri, cu o- 
cazia aniversării Unirii, coloc
viul literar „Moș loan Roată și 
Unirea". Au participat numeroși 
profesori și studenți. Casa de 
cultură a tineretului din Long- 
jumeau (Paris) a organizat, de 
asemenea, o seară culturală ro
mânească pentru sărbătorirea 
zilei de 24 ianuarie.

• MEDICII clinicii Universi
tății Stanfond (California), unde 
Mike Kasperak a fost supus u- 
nei operații de transplantare a 
inimii, au anunțat că autopsia

Colaborarea
iraniană 

La Teheran a fost dat publicității comunicatul cu privire Ia 
lucrările celei de-a treia sesiuni a Comisiei mixte ministeriale 
româno-iraniene. care a avut loc în capitala Iranului între 20 
și 24 ianuarie. Comisia — se relevă în comunicat — a constatat 
cu satisfacție că relațiile economice dintre cele două țări au 
continuat să se dezvolte fructuos în favoarea ambelor părți, 
evidențiind totodată noi posibilități de dezvoltare a schimburi
lor comerciale și noi domenii de cooperare economică. In timpul 
lucrărilor au fost tratate și convenite acordurile pe termen 
lung — comercial și de plăți -— în baza cărora cele două țări 
vor efectua în perioada 1968—1972, schimburi de mărfuri cu un 
volum de peste 250 milioane de dolari, vor dezvolta colaborarea 
în domeniul agriculturii pentru organizarea unul complex agro
zootehnic de tip industrial In Iran pe • suprafață de 10 000 
hectare.

tanii la București. în cadrul con
vorbirii au fost examinate pro
bleme privind relații comerciale 
dintre România și Marea Britanie.

în seara aceleași zile, guvernul 
britanic a oferit o recepție în 
cinstea delegației guvernamentale 
române, la Lancaster House. 
Oaspeții au fost primiți de An
thony Crosland, ministrul comer
țului.

Au luat parte secretari și sub
secretari de stat și alte persoane 
oficiale de la ministerele afaceri
lor externe, comerțului, agricul
turii, energeticii, lordul Enroll of 
Hale, președintele Camerei de Co
merț din Londra, membri ai Par
lamentului britanic, reprezentanți 
ai Consiliului Britanic, reprezen
tanți ai Confederației industriei 
britanice, ai Federației britanice 
a fierului și oțelului, conducători 
ai unor mari firme industriale și 
comerciale, oameni de știință și 
cultură, ziariști.

fi dus 
familie 
cineva 
de 220

făcută pe cadavrul lui Kasperak, 
care a decedat duminică, a do
vedit că noua inimă a funcțio
nat bine și nu a existat nici un 
semn care să confirme existența 
unei respingeri a grefei. Medicii 
au precizat că decesul lui Kas
perak s-a datorat unor compli
cații determinate de boala de 
rinichi șl ficat de care suferea 
acesta anterior operației.

o NASA a dat marți publici
tății o serie de fotografii pe 
care „Surveyor-7“ le-a trimis pe 
Pămînt și în care se poate vedea 
raza unui laser trimis pe Pă
mînt. Imaginile înfățișează o 
porțiune semicirculară a Pămîn- 
tului și două puncte luminoase 
indicînd locurile de unde razele 
laserului au fost trimise spre 
Lună.

româno —

Rezultatul 
alegerilor 
din Danemarca

în capitala Danemarcei au 
fost date publicității rezultatele 
definitive ale alegerilor legisla
tive care s-au desfășurat marți. 
Social-democrații, care formase
ră partidul de guvernămînt, au 
Obținut 34,2 la sută din voturi și 
63 de mandate (în comparație cu 
69 în ultimele alegeri) ; radicalii- 
liberali au obținut 15 la sută din 
voturi și 28 de mandate față de 
13 ; conservatorii — 20,4 la sută 
și 38 mandate față de 34 ; libe
ralii agrarieni — 18,6 la sută, 
menținîndu-și cele 35 de man
date, socialiștii populari — 6,1 
la sută și 11 mandate față 
de 14. Celelalte partide care au 
participat la alegeri nu au obți
nut numărul suficient de voturi 
pentru a fi reprezentate în 
Parlament.

Comentatorii de presă sînt în 
majoritate de părere că viitorul 
guvern va fi format pe baza 
unei coaliții între partidul radi
calilor și partidele conservatori
lor șl liberalilor.

Agenția Reuter emite Ipoteza 
că alegerile din Danemarca au 
fost într-o oarecare măsură in
fluențate șl de incidentul cu 
avionul american care s-a pră
bușit cu bombe atomice la bord 
pe teritoriul Groenlandei. Parti
dul radical-liberal, care în 
cursul campaniei electorale s-a 
pronunțat împotriva N.A.T.O., 
atrage atenția agenția, a obținut 
sporul cel mal mare de voturi.

Poliția în acțiune împotriva studenților în centrul Madrid ului.

Noi arestări la Madrid
Agenția France Presse relatează că in ultimele zile in Spa

nia au fost arestați 14 studenți. Ei sint acuzați de „rezistență 
față de forțele de poliție", ți de participare la demonstrații, 
în ciuda acestor măsuri de represalii, manifestațiile de pro
test ale studenților spanioli continuă. în cursul zilei de marți 
au avut loc mitinguri și demonstrații la Barcelona, Oviedo și 
Zaragoza. în cadrul unei reuniuni care a avut loc la Barce
lona, numeroși profesori au sprijinit revendicările studenți
lor privind recunoașterea sindicatelor studențești. La Zara
goza, Asociația studenților Facultății de filozofie și litere și-a 
manifestat, solidaritatea cu studenții de la celelalte facultăți 
spaniole care continuă lupta pentru democratizarea sistemu
lui de invățămînt. Asociația a condamnat campania de re
presiuni îndreptate împotriva studenților și închiderea Fa
cultății de științe economice și filozofie din Madrid.

NEMULȚUMIREA STUDENȚILOR 
VEST-GERMANI

In R. F. a Germaniei, po
trivit ziarelor, 1967 este con
siderat anul „radicalizării" ti
neretului studios. La Ham
burg și Miinchen, Koln și 
Manheim, Tiibingen și Hei
delberg au avut loc nu
meroase acțiuni de protest 
ale studenților. Recent, la 
Frankfurt pe Main, circa 
1 000 de studenți ai universi
tății purtînd numele lui 
Goethe au discutat acțiunile 
care ar trebui întreprinse pen
tru o schimbare a sistemului 
universitar. Reprezentantul U- 
niunii Socialiste a Studenților 
(organizație cu 2 000 de mem
bri și 80 000 de simpatizanți) 
a cerut convocarea unei adu
nări generale care să decidă 
asupra unui nou regulament 
universitar și a unor acțiuni 
greviste ale studenților. Acțiu
ni asemănătoare au loc în pre
zent în mai toate universitățile 
vest-germane.

Punctul de plecare al ne
mulțumirilor studențești l-a 
constituit situația din învăță- 
mintal superior. Numărul re
dus de locuri la unele disci

După incidentul din apele 
teritoriale ale R. P. D. Coreene

In legătură cu capturarea unei nave spion americane de către 
nave de patrulare aparținînd marinei militare a R.P.D. Coreene, 
Agenția Centrală Telegrafică Coreeană precizează că forțele ar
mate americane au comis un act ostil premeditat trimțînd o navă 
înarmată în apele teritoriale ale R.P.D. Coreene, într-o zonă situ
ată la 39 grade, 17 minute, 04 secunde latitudine nordică și 127 
grade, 46 minute, 09 secunde longitudine estică, Navele coreene 
au răspuns la focul deschis de nava agresoare, și în urma schim
bului de foc, mai mulți militari americani au fost uciși sau răniți, 
iar 80 au fost capturați.

După cum anunță Agenția 
Centrală Telegrafică Coreeană, 
la Panmunjon a avut loc cea 
de-a 261-a ședință a Comisiei 
militare de armistițiu în Coreea.

Potrivit declarației făcute de 
general maior Pak Giun Guk, 
reprezentantul părții coreene, în 
sectorul coreean al zonei demi
litarizate, au fost întreprinse, în 
ultimele zile, numeroase acțiuni 
provocatoare, deschizîndu-se fo
cul în repetate rînduri asupra 
acestui sector, folosindu-se arme 
grele șl automate introduse în 
mod ilegal în zona demilitari
zată.

în legătură cu aceasta, repre
zentantul părții coreene a con
damnat apoi pătrunderea navei 
spion american „Pueblo" în 
apele teritoriale ale R.P.D. Co
reene, acțiune care face parte 
din planurile agresive ale 
S.U.A.

în încheiere, generalul maior 
Pak Giun Guk a cerut în mod 
hotărit părții americane să dea 
explicații părții coreene în legă
tură cu acțiunea agresivă sus
menționată, care constituie o 
violare grosolană a acordului de 
armistițiu în ciuda protestelor și 
avertismentelor repetate.

pline, lipsa cursurilor de in
troducere, a spațiului de în- 
vățămint și a locurilor de 
practică, dar mai ales sistemul 
învechit de conducere a uni
versităților și ignorarea pro
punerilor de reformă formu
late de cercurile studențești, 
au făcut ca studenții să-și ex- 
firime în stradă nemulțumirea, 
ntre timp, „revolta" studen

ților vest-germani a căpătat și 
forme care depășesc nivelul 
de înțelegere al filistinului de 
rind, insensibil Ia ce se petre
ce în jur sau al reprezentan
ților „establishment-ului“, de
venind o împotrivire față de 
tot, față de toate „regulile 
de joc" existente. Dar, după 
cum sublinia un conducător 
al studenților socialiști, „fără 
provocare nu sîntem Iuați în 
seamă deloc".

Justețea revendicărilor stu
denților cu privire Ia moder
nizarea și democratizarea sis
temului de invățămînt a fost 
confirmată și oficial prin mi
nistrul federal al cercetării 
științifice, Stoltenberg, care a 
declarat că „formele de orga

Referlndu-se la capturarea 
de către navele marinei milita
re a R.P.D. Coreene a navei- 
spion înarmate „Pueblo" care 
a pătruns în apele teritoriale 
ale acestei țări, secretarul de 
stat al S.U.A., Dean Rusk, a a- 
firmat că aceasta este „o pro
blemă de cea mai mare gravita
te" și că Statele Unite caută 
prin canale diplomatice disponi
bile să asigure eliberarea navei 
și a echipajului ei.

în rindul unor personalități 
politice americane, au fost emi
se unele păreri critice la adre
sa guvernului în legătură cu 
acest incident. Astfel, președin
tele Comisiei senatoriale pen
tru probleme externe, William 
Fulbright, a declarat că activi
tatea de culegere de informații 
în care a fost angajată și nava 
„Pueblo" nu putea decît să 
„expună* Statele Unite unor a- 
semenea incidente.

Potrivit agenției France Pres
se, autoritățile americane din 
Seul au anunțat că o parte a 
flotei a 7-a americane a fost 
pusă In stare de alarmă în Ma
rea Japoniei. A fost pusă în 
stare de alarmă și flota sud- 
coreeană.

î

Un grup de 18 cadre di
dactice și 69 studenți de la 
Universitatea din San Dlego 
(California) au trimis o te
legramă organizațiilor stu
dențești din Tokio, în care 
Ie adresează felicitări pen
tru demonstrațiile organizate 
cu prilejul sosirii în portul 
Sasebo a navei „Enterprise" 
purtătoare de arme nuclea
re. Tineretul japonez a fost 
felicitat pentru „acțiunile 
curajoase și hotărîte des
fășurate la Sasebo și Tokio". 
Telegrama subliniază că a- 
ceste demonstrații „au în
curajat tineretul american 
în opoziția sa față de răz
boiul dus de S.U.A. în Viet
nam".

nizare prezente nu mai co
respund cerințelor stadiului 
actual din invățămînt și cer
cetare și că se impune un 
program constructiv de refor
mă pentru universități". Deși 
recenta conferință a rectori
lor de la Bad Godesberg men
ținea încă principiul autono
miei universităților, a siste
mului „fabricilor prost rațio
nalizate pentru producerea de 
idioți calificați" — cum au nu
mit studenții regimul moștenit 
de universități din Evul Me
diu — se pare totuși că stu
denții vor obține satisfacerea 
unora din revendicările lor 
concrete.

Rămîne, însă, agresiunea a- 
mericană din Vietnam, rămîn 
Partidul Național Democrat 
de esență neonazistă, presa 
reacționară de monopol și „le
gislația excepțională", împo
triva cărora studenții vor con
tinua să iasă în stradă mani- 
festînd cu energie. Este a- 
proape sigur că la universită
țile vest-germane „liniștea" nu 
va reveni prea curind.

BAZIb ȘTEFAN
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