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.OPI^IZ. STUDIILE PRIVIND DEZVOLTAREA INVĂȚĂMINTULUI
DE CULTURĂ GENERALĂ, PROFESIONAL $1 TEHNIC

Lectura Studiului privind dezvoltarea tavăță- 
mîntului de cultură generală, aducă uri sentiment 
de satisfacție și de încredere în perspectivele 
școlii noastre socialiste. Pe cit de ingenioasă pe 
atît de necesară șt practic întemeiată este soluția 
adoptată în prelungirea tnvățămîntului general 
atît prin cursul liceal ce-și păstrează integritatea, 
cit și prin cele două clase, adăugite școlii de opt 
ani. Cu totul fustă este și ponderea diversificării 
fi adincirii unor specialități în toate clasele liceu
lui de cultură generală. In acest caz însă și cla
sele IX—X vor trebui să conțină începuturi de 
profilare, dacă nu pe clase paralele, cel puțin 
pe școli. In această ordine de idei, nu mi se pare 
a fi realistă prevederea ca profilul de chimie-bio- 
logie să existe intr-un număr restrins de școli.

Aplicarea măsurilor cuprinse ta Studiul publi
cat recent tn presă va ridica incontestabil la un 
nivel mai înalt activitatea de formare a cadrelor 
de muncitori ți tehnicieni necesari industriei ro
mânești. Propunerile supuse, de către Ministerul 
Invățămîntului dezbaterii publice, stnt elaborate 
judicios, puternic ancorate în realitate. Oricîte e- 
forturi ți metode moderne de instruire s-ar aplica 
deprinderile practice, de însușire a unei meserii, 
nu se pot forma decît în timp. Apreciez de aceea 
tn mod deosebit soluția Judicioasă In cazul șco
lilor profesionale cu durata de trei ani, aceea 
care stabilește ca in ultimul an, instruirea practică 
să fie efectuată în procesul de producție al în
treprinderilor, sub controlul ți îndrumarea cadre- 
lor tehnice ale acestora. Pregătirea lor ta acest
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directorul Grupului școlar-petrol Ploiești

Stnt convins că necesitățile de conjugare a liceu
lui cu școlile rurale ca și cerințele de cadre pen
tru agronomie, medicină, industria chimică — vor 
impune acest profil la proporții comparabile cu 
cel fizico-matematic.

Coborîrea vîrstei de școlarizare la 6 ani, se jus
tifică nu numai prin experiența altor țări, dar și 
prin cercetările psihologice autohtone care sînt 
unanime tn a constata la nivelul vîrstei de 6 ani, 
posibilitățile de analiză ți sinteză reclamate de 
procesul instructiv. Toate aceste cercetări sînt 
efectuate pe copiii din instituțiile preșcolare. Toc
mai aceasta ne obligă să insistăm asupra unor 

precauțiuni. De regulă, școlarizarea începe la 6 
ani acolo unde tnvățămîntul preșcolar este gene-

mod Ie va permite o mai ușoară adaptare Ia 
schimbările în dotarea tehnică și a proceselor teh
nologice, schimbări care apar cu o frecvență din 
ce în ce mai mare în tehnică.

Două observații se impun însă aici. Este vor
ba, în primul rînd, de maximum de atenție ce 
trebuie dată la stabilirea profesiilor pentru care 
școala profesională să dureze 3 ani. Trebuie să 
se țină seama, după părerea mea, Că aici vor tre
bui să-și găsească loc toate meseriile de bază* 
cîntărind, firește, atent, cîți strungari, electricieni, 
lăcătuși frezori, matrițeri ș.a.m.d. trebuie școlari
zați în trei ani și cîți pot fi școlarizați în doi ani. 
De la început apare cu claritate necesitatea că
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• PITEȘTI (de la corespon
dentul nostru).

Sus, pe Argeș, în amonte de ba
rajul lacului Vidraru, se constru
iesc alte hidrocentrale care vor 
fi conectate sistemului energetic 
național. La Cumpătvța au în
ceput lucrările de montaj la cen
trala electrică. Citeva din plotu
rile barajului au atins cota fina
lă. Intrarea în funcțiune a hidro
centralei Cumpănița va însemna 
trimiterea pe magistralele aerie-

La celelalte hidrocentrale din 
amonte de Vîlsan s-a terminat 
betonarea celui de al doilea puț 
de acces în centrală, precum ți 
fundațiile de la blocul de 
mandă.

co-

• La C1MPULUNG MOLDO
VENESC au prins contur clădi
rile noii fabrici de mobilă cu o 
capacitate anuală de 20 000 gar-

realizează în întregime din ele
mente prefabricate care permit 
scurtarea termenului de intrare în 
funcțiune cu șase luni față de alte 
fabrici similare din țară. Aplica
rea unor soluții constructive noi 
a dus la reducerea consumului de 
metal cu 25 la sută față de cel 
folosit la construcția fabricii de 
mobilă, recent terminată, la Vas
lui.

A

Intîlnire intre tovarășii
nituri. Construcția noii fabrici se folae Ceaușescu

SCRISORI
NATALEi

0 GHIARĂ
In coaste
A. I. ZĂINESCU
Gheorghe Lazăr, pădurar 

de cînd se știe, trăit In pă
dure ți apărat de ea, lua ca 
de obicei ta flecare dimi
neață. de noapte tare, că
rarea pieptiș prin lăstar, 
spre Ciuhoiu. De-acolo ta 
sus începea „tmpărăția La
gărului". Urca prin lăstăriș 
cu pușca la mină, cum îi 
era. tot așa. obiceiul. Nu se 
gîndea la nimic. Urca. Șl 
cum urca așa, pînă ta vlrf, 
pe culme, să tot fi fost o 
bătaie-două de pușcă. De- 
acolo cobora tacă pe-atita șl 
intra în pădure. Urca liniș
tit, cu pușca la mină și fără 
vreo temere. Zăpada înghe
țată îi sclrțîia ca o piele sub 
picioare, alnnecoasă și grea. 
Nici-o pasăre, nici o tresă- 
ririe. Doar un pul de vînt 
golaș, înfingînd în față vîr- 
furi ascuțite de măcieș. 
Urca și nn se gîndea la ni
mic. își trecea pușca de pe 
un umăr pe altul. Ia mînă, 
ca pe o cobiliță după ce-a 
descărcat greutatea șl n-o 
mai ține cum trebuie, o duce 
așa la mînă, de-al naibii. 
Pînă sus în culme să mai fi 
fost o aruncătură — două de 
piatră. Cînd, din partea cea
laltă, dinspre Ciuhoiu, s-a 
auzit : Lupu ! — măi, Lupu 1 
— măi. Lupul, da, s-a gîn- 
dit atunci pădurarul, pădure 
fără lupi nu se poate. Mal 
știa el însă că în Ciuhoiu. 
o așezare de vreo zece case 
răsfirate pe marginea pădu
rii, oamenii, cînd se trezesc 
dimineața, obișnuiți cu vizita 
nocturnă a dihaniei, se strigă 
unii pe alții, ca într-un sa
lut, cu vorba : Lupu ! — măi, 
Lupu ! — măi. Mai avea cîți- 
va metri pînă de-asupra, pe 
culme. Aici e o trecere de 
numai doi pași, lată ca în 
palmă, mărginită de o parte 
și de alta de lăstăriș, des 
ca peria, și apoi începi să 
cobori, așa cum ai urcat, 
doar că mai Iezne și ceva 
mai iute. Aici. în această 
trecere, Gheorghe Lazăr s-a 
întilnit la doi pași cu lupul. 
N-avea timp să se ferească, 
nu avea nici unde, poteca e 
strimtă, iar fiara venea hăi
tuită, fugea, către el. A tras 
repede, ochind din instinct, 
și cu toată puterea miinii 
încleștată cu arătătorul pe 
trăgaci. Rănită mortal, fiara 
a mai apucat să facă un salt, 
aerian, și căzînd pe el, din 
față, cu botul spre obrajii 
lui, îmbrățișîndu-1 cu ghea
rele șl trîntindu-1 la pămtnt. 
El insuși a mai avut timp să 
se dezlipească de armă, să

(Continuare in pag. a III-a)

Le Institutul de limbi și literaturi străine din București, mijloacele audio-vizuede eta ta ajutorul st udențQor.

Tovarășul Nico’ae Ceaușescu, 
secretar general^ al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, împreună cu tovarășul 
Manea Mănescu, membru suple
ant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., s-a în- 
tîlnit în cursul zilei de luni cu 
tovarășul Franz Muhri, președin
tele Partidului Comunist din Aus
tria, care Ia invitația C.C. al 
P.C.R. face o vizită în țara 
noastră.

Cu acest 
schimb de

prilej, a avut loc un 
păreri asupra unor

probleme actuale ale situației in
ternaționale, ale mișcării comu
niste și muncitorești, precum și a- 
supra unor probleme ce prezintă 
interes pentru cele două partide.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie, în spiritul relațiilor fră' 
țești existente între Partidul Co
munist Român și Partidul Comu
nist din Austria.

★
Seara, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a oferit o masă în 
cinstea oaspetelui.

FRUNTAȘĂ PE
Echlpajului cargo

ului „Arad" i-a fost 
conferită diploma de 
navă fruntașă pe flo
ta maritimă a țării 
noastre. Nava a rea
lizat anul trecut la 
planul valutar — cel 
mai Important Indi

cator — o depășire 
de 45 la sută. Qei 
mai destoinici mari
nari au primit in
signa de fruntaș în 
întrecerea socialistă.

Pentru realizările 
obținute în cursul

TI.MP UL ~prio tenul

de
MIHAI 

STOIAN

FLOTĂ
anului trecut, altor 
15 nave din flota 
noastră maritimă co
mercială le vor fi 
acordate diplome șl 
Insigne de fruntaș»

(Agerpreg)

și dușmanul nostru
Ideea de la care am pornit an

cheta de față s-ar cere, mai în- 
tîi, exprimată în cîteva cuvinte 
introductive și începe — oricum
— cu o întrebare : Este realmen
te răspîndită printre tineri sen
zația de plictiseală ? Obținerea 
unpi răspuns afirmativ Ia a- 
ceastă întrebare ar fi contra- 
riantă, căci investigăm vîrsta e- 
nergiilor absolute, maxime, a e- 
lanurilor nebănuite și bănuite, și 
nu o singură dată demonstrate ! 
Sau este 
mată —
— care, 
stînd pe 
cești de cafea, la o cofetărie, ex
clamă plini de revoltă : „Ce ți-e 
și cu tinerii ăștia de astăzi, 
dom’le 1 Pe vremea mea...". De
sigur că sînt și tineri care își 
consumă bunătate de timp prin 
cafenele, la un coniac și o ca
fea sorbite cu încetinitorul — în 
limita pungii, dar fără nici o li
mită în ceea ce privește timpul, 
ca și cum timpul ar fi mai ief
tin, un fel de izvor nesecat care 
curge darnic, și curge, și n-avem 
decît să lăsăm apa timpului să 
treacă în neștire, oricînd putem

vorba de optica defor- 
a unora dintre adulți 
după ce văd un tînăr 
gînduri dinaintea unei

să întindem mîinile și să bem 
din ea, în căușul palmelor... Dar 
izvorul — asta-i cruda realitate I 
— seacă la un moment dat, și 
■înainte de a seca se subțiază, 
îmbătrânește și el.

Mi-e relativ destul de ușor să 
ghicesc expresia de nemulțumire 
înflorită pe fețele unora dintre 
acei care citesc rîndurile aces
tea, văzînd că-i iarăși vorba des
pre o „lecție" cu privire la chib- 
zuirea timpului (în fond singu
rul antidot eficace al eventualei 
plictiseli care-i poate încerca pe 
tineri cînd și cînd — vor vedea 
mai încolo cînd și vom vedea 
de ce). Mai mult ca sigur, dum
nealor gîndesc astfel : „E timpul 
meu, fac ce vreau cu el !“ Sau : 
„Una e să ai 40 de ani (vîrsta 
autorului anchetei) și alta e să 
ai 20 de ani sau mai puțin (vîrsta 
cititorului). într-un fel simți lu
crurile astea legate de trecerea 
timpului la 40 de ani, și într-alt- 
fel la 20 de ani". Perfect de a- 
cord I Dar s-aștepți să împlinești 
40 de ani ca să încerci (atenție 1 
doar să încerci) să înțelegi că 
irosirea timpului (plictisindu-te 
sau neplictisindu-te) este cea

mai costisitoare risipă pe care-o 
poate face un om, mi se pare 
categoric irațional.

Așadar, la bara acuzaților : 
PLICTISEALA I

UN PAS PÎNĂ
LA... PLICTISEALĂ

Este limpede că plictiseala a- 
pare, cu preponderență, în sfera 
timpului liber (de aceea vom fi 
nevoiți să cercetăm, cu precă
dere, acest segment al zilei). Dar 
ea poate să apară și în clipele 
în care ne ocupăm, fortuit, de 
ceva ce nu ne place, ceva care 
nu corespunde înclinațiilor noas
tre, idealurilor pe care le nu
trim etc.

Rămînînd însă la sfera 
TIMPULUI LIBER, cred că e 
bine să arăt, dintr-un început, 
că plictiseala nu se naște doar 
din lene (lenea de a acționa în 
vreun fel), ci și din nepricepe
rea de a descoperi și folosi toate 
avantajele pe care ți le oferă seg-

(Continuare In pag a Ill-ei)
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neralizat. Noi avem mari posibi
lități de a-l extinde prin însuși 
faptul că 25—30 la sută din co
pii, intră mai devreme la școală 
și deci rămîn educatoare dispo
nibile. In unele țări, intrarea în 
școală este mediată printr-o ex
pertiză medico-psihologică. Cred 
că și la noi ar trebui adăugată o 
expertiză psihologică pentru co
piii de 6 ani care nu au trecut 
prin grădiniță.

S-ar părea că simplificarea 
conținutului instrucției la clasele 
I—II în vederea școlarizării co
piilor la o vîrstă mai timpurie, 
anulează sau îndepărtează apli
carea sistemului instruirii la cla
sele mici cu cadre specializate 
pe obiecte. De altfel, studiul nu 
ser referă la acest capitol impor
tant și original al construcției in- 
vățlfmtntului din țara noastră. A 
încerca să demonstrezi superiori
tatea instructiv-educativă a nou
lui stvtem ce asigură rezolvarea 
la un nivel superior de calificare 
și preocupări a problemelor difi
cile ale' primei etape de școlari
tate, înA'amnă să forțezi uși des
chise. Probabil că unica reti
cență în această privință se jus
tifică prin cerințele de cadre. 
Studiul prevede probabil, în 
perspectiva extinderii noului sis
tem, pregătirea prin facultăți cu 
durată de 3 ani, a cadrelor di
dactice pentru clasele I—IV.

S-a dovedit însă că un început 
de specializare a instrucției poa
te fi realizat și cu actualul efec
tiv de învățători. Școlarizarea 
mai timpurie face mai complexă 
munca didactică la clasele mici. 
Cadrele didactice opărind pe 
specialități sau grupe de specia
lități din clasele I sau Il-tll, ar 
putea — după părerea mea — 
răspunde mai bine cerințelor. In 
orice caz se impune, ca perspec
tiva sistemului cadru didactic— 
obiect în clasele I—IV, să fie 
oficial acreditată.

O mare însemnătate au preve
derile Studiului în ce privește 
dezvoltarea inspecției de specia
litate și, în genere, ridicarea au
torității inspectorului școlar. Tre
buie să recunoaștem că pentru 
progresul învățământului, compe
tența inspectorului școlar repre
zintă o problemă vitală. Pentru 
ca autoritatea inspectorului să 
fie reală ea trebuie să derive 
însă dintr-un prestigiu de insti
tutor sau profesor ae o excepțio
nală valoare. Poate că ar trebui 
prevăzute Și niște garanții mini
me pentru alegerea justă a ins
pectorilor : obținerea în perioada 
prealabilă de calificative superi
oare la inspecții, și de asemenea, 
a gradului II sau l, ratificarea 
numirilor de inspectori în adună
rile generale ale cadrelor didac
tice din județe. Avem nevoie în 
continuare, de inspectori care să 
dispună de o pregătire științifică 
competitivă cu cea universitară 
și, în plus, să dovedească com
petență și talent pedagogic. Sînt 
convins că astfel de cadre există 
In rindurile profesorilor noștri.

Așa cum arată Studiul, impor
tant este să fie cointeresați moral 
și material, să li se respecte prero
gativele corespunzătoare fi să li 
se asigure stabilitatea In func
ționare — eventual pe termene 
minime de 5 ani, susceptibile de 
a fi reînnoite.

conf. unic.
PAUL POPESCU-NEVEANU
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In clasa a IX-a 
admiterea se face

Fină In prezent, 
din

a liceului, 
prin con

curs. Pînă In prezent, comi
siile erau formate din cadre 
didactice străine de liceul res
pectiv, de regulă din învăță- 
mîntul de cultură generală. 
Viața demonstrează că aprecie
rile pe care le fao la examen 
unii profesori de la școlile ge
nerale, asupra nivelului de cu
noștințe ale elevilor, ajung să nu 
concorde cu cele făcute ulte
rior, în anii de liceu. Nu rar, au 
intrat în liceu elevi cu medii 
mari, dar care, pe parcurs, au 
dovedit mari goluri în cunoștin
țe. Nu explic aceasta neapărat, 
sau numai, prin rutină, prin

școlii generale, donatei să-și 
continue studiile, vor avea po
sibilitatea să treacă, in urma 
unor examene de diferență, în 
clasele corespunzătoare ale li
ceelor, la cursurile de zi, sera
le sau la învățămîntul fără 
frecvență, iar cei care au pro
movat primii doi ani de liceu 
își vor putea întrerupe studiile 
liceale, înscriindu-se, dacă do
resc, în școli profesionale.

Cred Că trebuie însă analizat 
cu multă atenție și un alt as
pect. După clasa a IX-a, chiar 
după clasa a X-a, unii elevi vor 
dovedi, dintr-un motiv sau al
tul, că nu pot face față nivelu
lui de exigență impus de stu-

(Urmare din pagina I)

nu toți strungarii, să spunem, 
trebuie să facă 3 ani de școală 
profesională. în al doilea rînd, 
aș insista pe atenția care trebuie 
să se dea alcătuirii unei programe 
de instruire practică în anul trei, 
programă care să țină seama de 
nevoile producției, dar nu în 
detrimentul procesului instruc- 
tiv-educativ. Găsirea echilibrului 
adecvat ar face ca propunerea 
Ministerului învățământului să 
aibă o mare eficacitate din toa
te punctele de vedere.

Un număr important de cadra

gratuită 
tor.

Dacă 
dreaptă 
purtare, 
te drepturile. Cei care rămîn co- e 
rijenți la sfîrșitul anului I sau 
II de studiu să piardă drepturile 
arătate mai sus pe trimestrul I 
al anului școlar viitor chiar dacă • 
au promovat la corijență. Elevii • 
rămași repetenți să piardă toate 
drepturile (inclusiv echipament, 
cărți, rechizite) pentru anul 
care repetă clasa, așa cum 
altfel este și în legislația actuală.

Din sumele necheltuite de școa-

în trimestrul II își în- 
situația la învățătură și 
elevul să reintre în toa- •

în 
de

POB
pentru trimestrul urmă-

TA

G

Cadru din film

O3»j

Admiterea in liceu
lipsa de interes a examinatori
lor respectivi. Se poate întîm- 
pla ca, în această calitate, pro
fesor la școala generală fiind, 
să împingi cerințele dincolo de 
nivelul general, dar nu către 
ceea ce pretind programele, ci 
spre nivelul mediu de pregătire 
a elevilor candidați. De aceea, 
sînt de părere că este mult mai 
bine ca din comisiile de admi
tere să facă parte profesorii li
ceului, titulari la disciplinele 
respective, iar președinte să fie 
chiar directorul. Deoarece și-ar 
alege singuri viitorii elevi, pro
fesorii liceului ar fi stimulați 
la o cit mai riguroasă selecție. 
Pontru a se asigura că exigen
țele nu depășesc cerințele pro
gramelor școlii generale, în co
misie, vicepreședinte să fie un 

lacadru didactic care predă 
școala generală.

Consider foarte oportună pre
cizarea pe care Studiul o face 
în legătură cu faptul că elevii 
din clasele a IX-a și a X-a ale

diile liceale. De aceea, propun 
ca după promovarea claselor a 
IX-a și a X-a, consiliile peda
gogice să aibă dreptul de a ho
tărî exmatricularea unor elevi, 
în funcție de situația școlară 
mediocră ori submediocră. a- 
ceștia urmînd să aibă drepturi
le și posibilitățile de continua
re a studiilor ca și absolvenții 
claselor a IX-a și a X-a ale 
școlii generale. Locurile dispo
nibile să fie puse în concurs 
pentru elevii din clasele a IX-a 
și a X-a ale școlii generale, 
care doresc să devină liceeni. 
In acest fel, și responsabilitatea 
fiecărui elev față de calitatea 
muncii de învățătură ar fi so
licitată, stimulată, într-un grad 
superior. Un sistem asemănător 
poate impune un plus de exi
gență și pentru elevii de la 
cursurile serale.

prof. EUGEN POPESCU 
directorul Liceului „George 

Coșbuc" — București

flflffiWF STiMmm
NOI PIESE 
FOLCLORICE

didactice solicită introducerea u- 
nor elemente stimulative, mai 
perceptibile, în școala profesio
nală în ideea de a determina o 
participare mai activă a elevilor 
la procesul de însușire al cunoș
tințelor. Eu mă raliez acestei pro
puneri. Susțin de aceea ca în a- 
cordarea burselor pentru elevii 
școlii profesionale să se țină sea
ma de rezultatele obținute la în
vățătură și instruirea practică. 
Iată cum văd eu rezolvată o ast
fel de problemă : la intrarea în 
anul I al școlii profesionale toți 
elevii să primească drepturile care 
li se acordă și astăzi (echipament, 
cazare, hrană, cărți și rechizite 
gratuit). La sfîrșitul trimestrului 
I însă cei care nu au obținut nota 
de trecere la toate obiectele te
oretice și la instruirea practică și 
cel puțin media 9 la purtare să 
piardă dreptul la cazare și hrană

lă, prin acordarea tn acest fel a 
burselor, se poate constitui un 
fond de premii excepționale pen
tru elevii fruntași la învățătură, 
premii care să se adauge la drep
turile comune tuturor elevilor pro
movați, Din acest fond să poată fi 
de asemenea premiați și elevii 
care se disting prin activitate
deosebită în cercurile tehnice ale •
școlii, prin aportul la amenaja
rea și întreținerea localului șco
lii, mobilierului, terenurilor de 
sport etc. Insist însă ca aplicarea 
reducerii de drepturi ca urmare 
a rezultatelor slabe la învățătură 
și purtare să se facă neapărat 
trimestrial spre a fi cu adevărat 
un stimulent valoros în munca 
elevilor și chiar pentru grija pă
rinților.
Ing. CONSTANTIN FOTESCU 
directorul Grupului școlar-petrol 

Ploiești

Patrimoniul Institutului de 
etnografie și folclor al Aca
demiei s-a îmbogățit cu încă 
6 000 de transcrieri de muzi
că populară și 2 000 de pie
se folclorice. Rod al cerce
tărilor pe teren întreprinse 
în toată țara — în cursul 
anului anterior — de folclo
riștii și etnografii bucureș- 
teni, acestea se concretizea
ză în benzi de magnetofon 
cu înregistrări de doine, ba
lade, cîntece. colinde, basme, 
snoave, ghicitori, filme re- 
prezentînd dansuri și obi
ceiuri locale, așezări tradi
ționale, meșteșuguri sătești, 
desene și fotografii etc.

Pe baza materialelor adu
nate, specialiștii . instițutului 
elaborează acum noi studii 
care relevă varietatea și fru
musețea folclorului româ
nesc. Ei au terminat, de pil
dă, „Catalogul prozei popu
lare", care cuprinde basme, 
legende, snoave și redactează 
„Catalogul liricii populare", 
precum și unele studii în 
domeniul muzicii și coregra
fiei rurale.

pînă a

FOILETON

UN NOU COMPOZITOR
K0MM uni u

INTERNAȚIONAL
Din Italia, de la tradițio

nalul concurs internațional 
de la Vercelli ne sosește 
vestea unui nou succes a 
artei muzicale românești.

Intr-un concurs la care au 
participat 120 de candidați 
din 32 de țări ale lumii, 
compozitorului român Lu
cian Grigorovici I s-a acor
dat medalia de aur pentru

lucrarea intitulată „Trei va- 
riațiuni modale românești**.

După strălucitele succese 
dobîndite în anii trecuți la 
Vercelli de diverși repre
zentanți ai artei interpreta
tive românești premiul a- 
cordat lui Lucian Grigoro
vici subliniază și remarca
bilele valori ale artei com
ponistice românești.

I. S.

LA O ANIVERSARE!
Orașul Slatina împlinește 

anul acesta 600 de ani I Vla
dislav (Vlaicu) domn al Țării 
Românești, menționează pen
tru prima dată numele orașu-

lui Slatina in privelegiul dom
nesc acordat negustorilor bra
șoveni la 20 ianuarie 1368. 

La mulți ani!

METAMOR
Profesorul de sport de la 

Liceul din Dumbrăveni (din 
apropierea Mediașului), un 
tînăr de 26 de ani se afla în 
fața elevilor săi în plină ac
tivitate didactică pe terenul 
de sport cînd, spre stupe
facția generală, el a început 
să descrească, să devină din 
ce în ce mai mic,
ajuns cît un pitic, apoi cit 
un știulete, apoi cît un sim- 
bure de dovleac. In cele din 
urmă a dispărut de tot ca 
o scamă de fum. S-a vorbit 
atunci cit s-a vorbit despre 
ciudata dispariție a profe
sorului Teodor Lăcătuș, 
apoi toată intîmplarea a 
fost dată uitării. Mai dispă
ruse el fi altă dată de la 
școală (o săptămină, două, 
chiar o lună) dar odată și 
odată totuși se reintorcea. 

Acum insă se pierduse ori
ce speranță. Chiar ți gazda 
lui pe care a păgubit-o eu 
chiria neplătită pe citeva

luni se părea 
orice nădejde 
cînd nimeni nu se mai aș
tepta. mai exact acum cite
va zile, numele profesorului 
de sport din Dumbrăveni a 
fost pomenit din nou. Foștii 
lui elevi își sărbătoreau a- 
niversarea unui deceniu de 
la absolvire, iar ca loc de 
întîlnire și-au ales restau-

că și-a 
de la el. Și

rantul „Hotel-Sport" din 
Poiana Brașov.

— Spre regretul nostru — 
spunea in toastul său un 
fost elev, profesorul Teodor 
Lăcătuș este singurul care 
lipsește de la intilnirea 
noastră. L-am fi dorit ală
turi la această sărbătoare, 
dar nu i-am dat de urmă, 
deși l-am căutat pesta tot.

ICOANĂ CELUI
(EA MURIT...

Nu demult specialiștii au 
identifi<S:t într-una din 
picturile bisericii „Adormi
rea maicii domnului" din 
Oradea, chipul lui Horia.

La cheia de boltă a arca
dei, deasupra iconostasului, 
intr-un medalion cu anca
drament din stilpi aurii sti
lizați. acolo unde tradiția 
de secete a bisericii așează 
imaginea dumnezeirii, pic
torii au zugrăvit portretul 
conducătorului răscoalei 
din 1784. O impietate ? Nu, 
un omagiu adus de meșterii 
acelei vremi suferințelor și 
luptei țăranilor. Răscoala a 
avut loc in anul în care se 
ridicau zidurile bisericii. 
Valoarea portretului — 
unic, în țară, ca vechime — 
este cu atit mai mare, cu 
cît chipul lui Horia a fost 
pictat de oameni care l-au 
cunoscut in realitate. De 
aceea rămâne in seama ghi
zilor popularizarea icoanei 
celui care a dat o strălucită 
jertfă in lupta țăranilor 
pentru eliberarea socială ți 
națională.

M. STRlMBKI

A
L-am anunțat prin televi
ziune. la Faptul divers, la 
mica publicitate, peste tot. 
Nu e de găsit nicăieri.

In timpul acesta chelne
rul care ii servea se apro
pie de ei încărcat cu fleici 
la grătar și alte bunătăți.

— Semăna cu omul aces
ta — observă unul dus pe 
ginduri. Era înalt și fru
mos. Seamănă ca 
gemeni.

Apoi se adresă 
lui.

— Ziceam că
bine cu un fost profesor de 
al nostru, Lăcătuș Teodor. 
Nu sinteți cumva frați T

— Pil... Chiar eu sint «- 
Mia.

Cei de la masă au tresă
rit uimiți ți toți deodată, 
dintr-un vechi instinct de 
respect, s-au ridicat In pi
cioare emoționați i

— Domnule profesor— 
dumneavoastră f

doi frați

chelneru-

semănați

Realizatorii filmelor muzi
cale par la prima vedere — 
și chiar se și consideră ca 
atare — cei mai fericiți 
cineaști. Ei își explică astfel 
„fericirea": ne trebuie două 
nume de cîntăreți, citeva me
lodii, lux, fast, montare și un 
scenarist care să găsească 
acolo, ceva, o chestie, # 
uite-o nu e cu bancuri sau 
chiar cu ceva trist la început... 
Pe urmă găsim o voce care 
să strige „torero"", mai găsim 
și o alta care să cînte, orga
nizăm puțin antren, punem 
și un sărut în prim plan ți 
gata...

Formula asta a dat citeva 
tute de filme dintre care citeva 
zeci am văzut și noi. Nimeni 
nu le mai știe titlul. Cel mult 
o emisiune radio (Melodii din 
filme) ne precizează din cînd 
în cînd cite ceva de care nu 
mai are nimeni nevoie.

Studioul Buftea se află la 
al cincilea film muzical (Pe 
răspunderea mea, Alo, ați gre
șit numărul, Nu vreau să 
mă însor, Dragoste la zero 
grade și Împușcături pe por
tativ). Cel mai bun e cel fă
cut acum 12 ani, „Pe răspun
derea mea", pe vremea cînd 
nu ne jenam să calificăm cine
matografia noastră ca tinără... 
Dar să lăsăm istoria filmului 
nostru și să vorbim despre 
ceea ce am văzut sub titlul 
„Împușcături pe portativ".

Regizorul Cezar Grigoriu a 
vrut să scape de un coșmar, 
tot tehnicolor și tot cu mu
zică și balet. (Dragoste la 
zero grade). Această uitare 
trebuia să fie actuala probă 
de tir: un cokteil coregra
fic polițisto-umoristic-sporti- 
vo-muzical. De la bun început 
a găsit un fel de cec în alb 
care să-l ferească de gurile 
rele: parodia. Tot un fel de 
clasic spectacol revuistic cu 
un adaus de peliculă care si 
„comenteze" ironic înttmplă- 
rile. Dar culmea, tocmai aici 
se află de fapt neîmplinirea 
filmului. Convenția de care 
avea nevoie pentru a aduce 
pe ecran cîțiva soliști vocali 
și un corp-ansamblu de balet, 
nu există de fapt deloc.

O poveste cu trei bobine 
de peliculă, aparținînd fiecare 
altui film, care se încurcă, nu 
duce de fapt la nimic. Sau 
poate n-am observat noi că 
această „nevinovăție" ce 
aparține, după datele scena
riului, unor femei de serviciu 
e în fond reabilitarea unui mit 
de sorginte autohtonă: Acarul 
Păun. In cazul de față asis
tăm la un triumf al „necăjitu
lui" : cele care au produs gafa 
ajung artiste de film. Dar 
numai atît pentru oă bobi
nele oricît de încurcate ar fi 
rămîn niște scheciuri legate 
doar de un titlu comun (asta 
fiind o recentă specializare a 
noastră).

SchocM polițist pore la 
debut un serios James Bynd, 
Kni însă e o cursă ne

celebra fugă a oomodU- 
altă dată „care oulmi- 

neazi ou o bătaie serioasă In-

tr-un local de noapte transfor
mat ad-hoc intr-o arenă undo 
femeile bat bărbații zîmbin- 
dti-le molatic, ba poate chiar 
și trist. Regizorul filmului ne-a 
declarat că asta nu-i decît un 
manifest pentru un 
modern sport numit 
pe care-l recomandă 
tinerei generații.

Scheciul sportiv e o banală 
poantă cu un șahist care pen
tru un simplu „mat" e super- 
îngrijit, superhrănit, super- 
antrenat etc.

lnsfirșit scheciul muzical-co- 
regrafic, excluzînd citeva re
plici discutabile pe care sînt 
puși să la transmită spectato
rului Nae Roman și Ovid Teo- 
dorescu, ne aduce mai a- 
proape televiziunea în culori. 
Margareta Pîslaru, Cornel Fu
gara și formația Sincron, de 
mult și pe merite favoriți ai 
publicului sînt imortalizați pe 
celuloidul east-mancolorului. 
Și ca să fie completă ideea de 
tehnicolor TV apare și „Ma
drigalul" și o grupă de prim 
balerini ai T.O.B.-ului în suite 
ritmice destul de frumoase dar 
fără nici o funcționalitate 
cinematografică. Țot aici e 
lansat și un nou dans de par
chet, „Rața"., inspirat, zice-se, 
din dansurile noastre populare. 
Dansul mi se pare dizgrațios 
(nu asta contează) altora poate 
place (nici asta nu contează), 
dar realizatorii n-au știut că 
a lansă într-un film un dans 
sau o melodie înseamnă a face 
din el un leit-motiv, o tira
nică repetiție într-un mereu 
alt cadru filmic, a aceleiași 
melodii sau a aceluiași dans, 
în filmul lui Cezar Grigoriu 
(scenariu Dtrnos Rendiș) a- 
ceasta nu se întîmplă. Cele 
două atuuri, dansul „Rața* 
ți sportul „carate" nu se Con
firmă. O ultimă speranță era 
cântăreața americană Nancy 
Holloway care a cîntat foarte 
bine, foarte frumos, și ne-a ți 
flatat interpretind In franceză 
o veche melodie a lui George 
Grigoriu. Dar nici asta nu 
înseamnă film în ciuda insis
tentului plein-air automobili
stic, via aeroportul Bănoasa 
— Pavilionul Expoziției — ma
rile bulevarde — Drumul Ta- 
berii.

Pentru că a devenit band 
să se mei vorbească de ehrtu- 
țUle operatorilor noștri, fi 
otnefobH U laudă, nu rămine 
dectt să numim pe «emnat*> 
nd imaginii r Sandu Jntore*- 
reonu.

Nu se poate îndulci ețeotd, 
•Mndu-i semi — ețec fi d» 
•lai, «wi deporta, «Mii —• 
MtoMc, pentru că acest onorar 
M 0 toad/țtonal 4 B m 1 
M ft“ n*-ș< ere rostul In am 
md de față.

ultim fi 
„carate" 
călduros

PELICULA FOTO-AMATORULUI
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O muscă banală produce tn 

cursul unei veri, presupunînd 
că nu ar avea dușmani, 50 de 
milioane de urmași; un ele
fant, abia la vîrsta de 30 de 
ani, femela naște doar un pui, 
ducînd sarcina doi ani. Dar 
va naște un elefant!

nea foartă multă drojdie. Se 
presupune că oamenii de 
atunci știau să prepare berea.

ALTE OBICEIURI».
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OAMENII DIN EPOCA DE

PIATRĂ AU BĂUT BERE?
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Sărut...
foto 1 MIHAI GODEANU

București

Soacra joacă un rol impor
tant în viața indienilor „Ja- 
ruro“. In Venezuela, ginerele 
și soacra n-au voie să vorbeas
că unul cu celălalt. Dacă se 
intîlnesc prin casă, trebuie 
să-și întoarcă spatele. Numai 
in cazuri extreme, cînd tre
buie șă-și comunice un lucru 
important, au voie să-și vor
bească, și atunci... prin inter
mediar. Vorba lui Balzac 
„...nu e mai bine așa

Săpăturile întreprinse în
tr-un așezămînt din epoca de 
piatră din apropiere de Nord
lingen, au descoperit pe lîngă 
numeroase securi, războaie 
de țesut și un mare număr de 
mori, două oale de argilă pli
ne cu un lichid de culoarea 
cărbunelui, grasă și lucitoare. 
Analiza a dovedit că era vor
ba de un lichid extras din- trebuie să cadă clișeele desu- 
tr-un soi de orz, oare conți- ete“.

Premiul „Anului internațio
nal al turismului”, care este 
acordat în fiecare an celui 
mai bun articol scris de un 
ziarist privind turismul în ge
neral, a fost atribuit ziaristei 
austriece Pia Maria Plechl 
pentru articolul „Mai întîl

ii



ÎNAPOIEREA 
In capitală 

A TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE 
RĂDULESCU 

r tuni lâ amiază a-a înapoiat
Capitală tovarășul Cheorgha Ră- 
dulescu, vicepreședinte al Con-

tn

I

«iliului de Miniștri, șeful dele
gației Republicii Socialiste Ro
mânia la cea de-a doua Confe
rință a Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare care se des
fășoară la New Delhi.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa. erau prezenți Janos Fa- 
zekas, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului ex- • 
tenor, Matei Ghigiu, ministrul • 
construcțiilor pentru industria • 
chimică și rafinării, Petru Bur- 
lacu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, membri ai condu
cerii unor instituții centrale eco
nomice.

A fost de față Amrik Șingh 
Mehta, ambasadorul Indiei la 
Pucurești.

PLECAREA 
TOVARĂȘULUI 
IB NORLUND 

r Luni dimineața a părăsit 
pltala tovarășul Ib Norlund, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Dane
marca, care, la invitația Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, a făcut o vizită 
de prietenie în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Leonte Răutu, ■ membru 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Alexandru Io- 
nescu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

IMORliATH

Ca-

Ansamblul de cîntece și dan
suri populare „Oltenia" din Cra
iova. care a întreprins un lung 
turneu în mai multe țări din Asia, 
s-a înapoiat luni în Capitală.

Prin intermediul acestor mesa
geri, cîntecul'și dansul românesc 
au fost aplaudate în peste 40 
spectacole prezentate în India, 

akistan, ’Iratf, Irak, și Liban.

O delegație economică guver
namentală română, condusă de 
ministrul petrolului, Alexandru 
Boabă, a vizitat Ceylonul în pe
rioada 1—10 februarie, la invita
ția ministrului industriei și pes
cuitului din Ceylon.

în urma discuțiilor purtate cu 
conducătorii ministerelor econo
mice ceyloneze, a fost semnat un 
Acord de cooperare economică 
și tehnică între România și Cey
lon.

Conducătorul delegației româ
ne a fost primit de primul mi
nistru al Ceylonului.
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De la Grenoble, FĂNUȘ NEAGU, transmite»

AICI NINGE, NINGE
Ninge cursiv ți subțire ca irr- 

tr-un desen fin. Sînt tntr-un han, 
• cu bîrne groase, cu inevitabile- 
9 le capete de cerb pe pereții fu

murii (șemineul e fals la fel ca 
in cabaretele Parisului — ace
leași dire mincinoase de neon, 
pe sub o grămăjoară de crengi 
de brad) și-mi redactez articolul. 
Sute de poze colorate împodo
besc nișa barului. Pe plafon iscă
liturile, autografe — lucrate 
cu vîrful foarfecelor ți cu cuți
tul — ale persoanelor de oarecar 
re celebritate care au locuit sau 
numai au trecut pe aial. Sînt 
contrafăcute, nu am absolut nici 
o îndoială — după care pot 
să-mi închipui conții Și ducii șl, 
chiar ji scriitori, nu se urcă pe 
pereți în fiecare zi — totuși îmi 
place această undă de ingenio
zitate a hangiului oacheș m 
dublă și obrajii roșii. Mesele 
sînt luminate cu luminări groa
se și în dreptul ferestrelor, afară, 
atîmă felinare largi (pe la noi 
dai cu pușca și nu găsești u- 
nul /)...

Ieri echipajul nostru de bob de 
două persoane, alcătuit din Pan- 
țuru ți Neagoe, a cîștigat meda
lia de bronz. Monti și Floth nU 
au putut fi întrecuți. In această 
goană după aur, cei doi băieți 
din România s-au comportat ad
mirabil ți îi felicităm din adtn- 
cul inimii, pe undeva însă nu mă 
pot opri să nu dau curs amără
ciunii ce mă cuprinde la gîndul

REZULTATE...

Ședința F. R. de 
fotbal

In ziua de 12 februarie 1968 a 
/«•ut loc ședința Comitetului 
F. R. Fotbal. Biroul federal a 
prezentat o informare asupra ac
tivității desfășurate în perioada 1 
august 1967—1 februarie 1968. 
Au fost adoptate o serie de mă
suri privind îmbunătățirea acti
vității fotbalistice pentru perioa
da următoare. De asemenea, Co
mitetul federal a dezbătut pro
iectul de Statut al Federației 
Române de Fotbal.

Comitetul a ales în funcția de 
președinte al Federației Române 
de Fotbal pe tovarășul Adrian 
Dumitriu.

• Iată clasamentul final al 
probei de slalom uriaș după 
două manșe : 1. Jean-Claude 
Killy (Franța) — 3’29”28/100; 
2 Willy Favre (Elveția) — 
3’31”50 100 ; 3. Heinrich Mass- 
ner (Austria) — 3’31” 83/100.

• La Autrans s-a disputat 
proba de 20 de km, din ca
drul biatlonului. Medalia de 
aur a fost cîștigată de schio
rul norvegian Magnar Sol
berg, care a realizat timpul 
db Ihl3*45”9(10 (0 penalizări). 
Solberg- este în vîrstă de 31 
de ani și este de profesiune . 
polițist. Pe locurile, următoa
re s-au clasat Alexandr Tiho
nov (U-R.â.S.) — 1K14’’4O”4/1O 
(2 puncte penalizare) și Vla
dimir Gundarțev (U.R.S.S.)
— lhl8’27”4/10.
• Concursurile feminine 

de patinaj viteză au luat șfîr- 
șit o dată cu disputarea pro
bei de 3 000 m, în care a fost 
înregistrat un nou succes 
olandez. Victoria a revenit 
unei sportive mai puțin fa
vorite ; Johana Schut. Ea a 
realizat timpul de 4’56”2/10, 
stabilind un nou record mon
dial și olimpic (v.r. era de 
4’56”6/10). Pe locurile urmă
toare s-au clasat Kaija Mus- 
tonen (Finlanda) 5’01” și 
Cristina Kaiser (Olanda)
— 5’01”3/10.
• în competiția de hochei

pe gheață, grupa A, Cehoslo
vacia a învins cu scorul de 
10-3 (3-2, 1-0, 4-1) echipa R.D. 
Germane. Echipa Suediei a 
învins cu scorul de 5-1 (1-0, 
2-1, 2-0) echipa Finlandei. în 
grupa B., selecționata Japo
niei a întrecut cu 5-4 (3-0,
1-3, 1-1) echipa României.

ci schiorii din Bucegi, de ani ți 
ani de zile, nu izbutesc să intre 
în plutonul marilor campioni. 
Explicațiile stagnării sporturilor 
de iarnă în țara noastră sînt, îmi 
dau seama multiple. Cea mai 
importantă dintre ele cred eu, o 
constituia lipsa unei mișcări de 
masă — vă întreb pe fiecare, cîți 
dintre cunoscuții dv. practică 
schiul f — și a unui interes sus
ținut care să asigure dezvolta
rea pe scară națională a acestei 
mișcări. Schiurile din București 
sînt la fel de rare ca fîntînile și 
la o cercetare mai atentă, diferă 
prea puțin de scândurile pentru 
gard.

Și austriaca Olga Pali câștigă
toarea probei de coborîre femei 
— tatăl ei a fost pe vremuri în 
echipa națională, iar cele 3 surori 
au participat la diferite con
cursuri internaționale — a măr
turisit că de 14 ani programul 
ei de antrenament nu a suferit 
nici o perturbare. In anul pre- 
olimpic ea a făcut notație, cano
taj, ciclism și schi — toate cu 
conștiinciozitatea unui profesio
nist al probei respective. Cine 
are urechi, să audă, va înțelege 
că în felul cum se pregătesc 
schiorii noștri niciodată nu vom 
ajunge să ne măsurăm cu france
zii, elvețienii, sau austriecii.

Killy — vă mărturisesc cinstit 
că începuse să' mă enerveze pu
blicitatea ce i se făcea — a cu
cerit la Chamrousse a doua me1 
dalie de aur în p-oba de slalom 
uriaș. Jos pălăria. Super campio
nul francez — puțin i-a păsat că 
în concurs a purtat nr. 13 — 
pantera zăpezilor, cum i se zice, 
astăzi va încerca să atingă re
cordul lui Tony Sailer, cucerito
rul a trei medalii de aur în anii 
trec'uți. Marele aristocrat al zăpe
zii își petrece majoritatea timpu
lui în pat, cioplind bastoane din 
trunchiuri de brazi tineri. Toate 
trei exemplarele lucrate în de
cursul unei zile, au dispărut fără 
urmă : „Ah, nu face nimic, a 
spus el, acest lucru îmi va aduce 
noroc".

Elvețianul Willy Favre care 
ne anunțase că dacă va ieși și 
de data aceasta al patrulea, se

va sinucide spectaculos ne-a tras 
clapa. A dțtigat medalia de ar
gint fi cred că va trăi 100 de 
ani.

Peggy Fleming, flacăra ghețU, 
ți-a mărturisit Intr-un interviu, 
slăbiciunea pentru mimosele de 
Cannes, în fiecare dimineață ea 
primește zeci de buchete. Nici 
un expeditor nu ți-a spus nu
mele — se bănuiește însă că a- 
cestea aparțin în exclusivitate ge
nului masculin.

Olga Pali iubește margaretele. 
De fiecare dată cînd concurează 
își fixează pe cască la spate o a- 
semenea floare. „Sora mea mai 
mică, pe care o antrenez, iubește 
numai florile de cais... Vă în- 
chipuiți peste patru ani în Japo
nia, asta poate să-i aducă noroc".

Frații Briones din ChlU care 
au defildt cu sombrero, la festi
vitatea de deschidere, sînt în 
căutare de peruci. Nu prea este 
de glumă cu frigul... Aici ninge, 
ninge...

SONET
PENTRU

O PĂPUȘĂ
Iat-o I
Vine încet.
Intră In palatul de gheață. 
Aduce lumină ea un me

teor.
Luneeă pe luciul ghețlt eu 

un fulg.
In acordurile magntlloe 

ale Aldei, plutește, ou aripi 
și un foșnet diafan, o floa
re...

Unsprezece mii de specta
tori se trezesc 
aplandind.

Unsprezece mii 
tori se trezese 
poeți...

Un fluturaș aripioare 
de înger...

Unsprezece mii de metafo
re reunite sub un singur 
nume : Beatrice Huștlu.

dlntr-odati

de specta- 
dintr-odată

Foto:
VTOREL RARA

w

(Urmare din vagina 1)

întindă miinile amindouă, cu 
podul palmelor întors spre 
botul lupului, apăsîndu-i ne
bun pe falca inferioară, ți- 
nîndu-1 cît poate mai departe 
și nelăsîndu-1 să deschidă 
gura. Ii aburea, pe nări, în 
față și-i sticlea cu ochii pe 
frunte. Ședeau amîndoi trîn- 
tiți într-o parte și încleștați 
de moarte. Fiara i-a înfipt 
ghiarele în coaste, scormo- 
nindu-i tn singe și sfișiin- 
du-i-1 crunt, amesteeîndu-i-1 
cu propriul ei sî: ta, băl
toacă sub i rrtă, t jind cu 
dogoare ză, da și i nd a- 
colo bataiis.3. Lup..’ murei 
cn pădurarul în brr.,e, strln- 
gîndu-1 ca pe o oaie cînd. 
prea sătul, îi devora numai 
ugerul și se juca apoi cu ea, 
aruneînd-o In fel și chip, de 
pe o ghiară pe alta. Cind 
oamenii care îl urmăreau an 
sosit pe eulme, chemați de 
focul de armă, dar și de li
niștea care se așternuse, 
l-au erezut pe amîndoi 
morți, unul în brațele celui
lalt. Incercînd să-i despartă 
l-au auzit pe pădurar ge- 

din agonia 
împingînd 

podul pai- 
troznea de 
leșinase în
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(Urmare din vagina l)

mentul de timp intitulat „liber*, 
ca și din confuzia valorilor (nu 
știi ce are o valoare mai mare 
sau mai mică în ierarhia înde
letnicirilor din timpul liber) ; și 
astfel se ajunge la un anumit (u- 
nic) tip de ocupație, la neglija
rea totală sau aproape totală a 
celorlalte posibile ocupații. De 
aici pînă la plictiseală e un 
pas !

In orice caz, trebuie să recu
noaștem deschis că — pînă la 
argumentele cvasi-statistice pe 
care le vom da — există în mod 
real primejdia ca tinerii să aibă, 
în timpul liber, un singur tip 
de activitate (preferată), și că 
printre acestea, la loc de frunte, 
mult înaintea altora, se situează 
cinematograful sau televiziunea, 
amindouă' avînd o extraordinară 
putere de atracție asupra tinere
tului. La ora actuală, filmul și 
t.v. pâr să fie infinit mai răs- 
pîndite printre tineri (socotind și 
gradul de receptivitate absolut 
„deschisă" — a celor tineri —- 
față de ele), decît, de pildă, lec
tura sau chiar sportul. Bineînțe
les, este inoperant, utopic să pro
povăduiești acum îndepărtarea 
(fie și parțială) a tineretului de 
la aceste două fantastice instru
mente de divertisment (dar și 
de informare l), însă din felul în 
care decurge dialogul tânărului 
cu t.v. și filmul, putem trage 
concluzii legate de modelele 
comportamentului social la tineri, 
de rolul precis pe care-1 joacă 
ele în existența tineretului (și 
cifrele pe oare le vom da ca ar
gument, vor infirma impresia a- 
mintită mai sus : aparenta pla
sare a filmului și 
înaintea lecturii).

De ce afirm că 
să vii acum și să-i 
dolescent să nu stea la televizor, 
să nu meargă la cinematograf 
(prin asta nu înțeleg că poate să 
stea oricît, oricînd și oricum 1) : 
pentru că — și asemenea păreri 
circulă — este ridicol să dai în
treaga vină pentru insuccesele

t.v. cu mult

este iluzoriu 
ceri unui a-

tânărului (la șooală, în societate 
etc.) pe televizor «au pe film. 
Influența unui mijloc de Infor
mare și divertisment (fie că este 
vorba de t.v., de film sau de 
cărți) depinde — categoric — 
mai puțin de mijlocul însuși, cît 
depinde de felul în care tînărul 
«e folosește de ceea ce a desco
perit (la t.v., în carte, la film). 
Cu alte cuvinte, determinant ar 
fi următorii

o stadiul 
nărului

• situația
• inteligența tânărului, posibi

litățile sale de selecție
e deprinderea și capacitatea 

de-a folosi, de-a trage concluzii 
din ceea ce vede

Un prim apel : nu dați pe sea
ma mijloacelor moderne de in
formație și divertisment viciile 
de educație! Pentru t.v., pen
tru film, pentru lectură, în ge
neral pentru activitățile din timp 
liber, este necesară o minuțioasă 
pregătire — sarcina părinților, a 
profesorilor etc. — căci nu-i su
ficient să-i dai copilului un 
scaun, la 4 ani, și să-1 așezi la 
distanța reglementară de ecran, 
ca să nu-1 doară ochii. Sînt alte 
1 001 de lucruri de transmis, de 
explicat, paralel cu ceea ce se 
vede pe ecran, pe pînză sau se 
citește într-o carte. Efortul tre
buie îndreptat în această direc
ție, lăsînd poate — vom vedea 
numaidecît de ce — pe planul 
al doilea efortul prea susținut — 
al unora dintre părinți — de a 
limita orele de vizionare sau de 
lectură (pentru că, și-așa, elevii 
din clasele mari sînt aglomerați 
cu lecțiile și — voi demonstra 
cu cifre — nu abuzează de sta
tul la t.v., așa cum fac, ce-i 
drept, mulți copii foarte micî sau 
elevi din primele clase).

factori :
de dezvoltare a tî-

sa familială

CHESTIONAR *)
Răspundeți cu sinceritate la 

următoarele întrebări :
1,. Ce preferați ? Filmul 

televiziunea ? Și de ce ?
MU

“ de„republicanele 
atleților seniori

sală ale

PREA PUTINI INVITA TI i 
e 

bele în care nu apare nici un ju- # 
nior. Și este firesc doarece mă
rile performanțe atletice se rea- * 
lizează la vîrstă senioratului. To- • 
tuși, la noi o seamă de măsuri su- e 
gruroă activitatea atletțcă p— 
tru seniori, prejudiciind mult nor
mala dezvoltare a atletismului 
nostru. In timp ce pentru Juniori, 
la concursurile precedente F.R.A. 
a lansat invitații, la acest con
curs atleții nu au rpai fost invi
tați. Regulamentul Campionatului 
republican pe echipe conține a- 
numite opreliști de participare 
pentru seniori ; conducerile clu
burilor, la indicațiile forurilor con
ducătoare, îndepărtează din 'sec
ții atleții seniori care nu sînt 
de valoare olimpică sau cel puțin 
printre primii din țâră. Calenda
rul competițional este deosebit de 
zgîrcit cu competițiile rezervate 
atleților seniori. îndepărtarea at- 
leților seniori de pe pistele de 
atletism este cel puțin o greșeală. 
Avem nevoie de oameni pasionați 
pentru acest sport, chiar dacă nu 
au șanse să ajungă campioni o- 
limpici. Ei pot fi profesori și e- 
xemple pentru cei tineri, pot * 
transmite dragostea lor pentru *

i •
•

Concursul republican de sală 
al atleților seniori a fost așteptat 
cu legitimă nerăbdare, și este ex
plicabil : el constituie ultima re
petiție generală înaintea primului 
concurs internațional de sală or
ganizat în țara noastră pe teren 
acoperit. Totodată, el a oferit po
sibilitatea cunoașterii atleților pe 
care ne putem bizui să ne repre
zinte la Campionatele europene 
de sală ce se vor desfășura la 
mijlocul lunii martie la Madrid.

în privința organizării, cuvinte 
bune. Cît despre performanțe, în 
afara cîtarva de reală valoare in
ternațională (Ion Șerban — 2,09 
m. și Virginia Bonei — 1,70 m. 
la înălțime, Ana Sălăjan 15,81 m. 
la greutate, sau V. Viscopoleanu

și V. Bufanu care au arătat că 
pot mai mult) restul rezultatelor 
în nota obișnuită sau în regres.

Sărac în privința numărului de 
participant —- 75 băieți și 41 fete 
— concursul a demonstrat din 
nou criza din ce în ce mai acută 
prin care trece atletismul nostru, 
mai ales la capitolul seniori. 
Dacă am mai arăta că la fete 
mai mult de jumătate din 
participante au fost junioare, iar 
că la băieți, din totalul de parti
cipant, 27 au fost la proba de 
50 m., cifrele enunțate devin și 
mai elocvente.

Cercetînd listele cu cele mai 
bune performanțe europene ale 
anului 1967, se poate constata cu 
ușurință că sînt numeroase pro-

pen- *

mînd, trezindu-se 
morții lupului și 
mai departe, cu 
melor, aerul care 
frig. înghețase și _____
același timp, cu aceeași spai
mă și putere de a rezista, 
nebună. O gbiară a lupului 
îi înghețase In coaste, în
fiptă adînc, să-I spargă. Nu 
l-au putut-o smulge, durea 
prea tare, și i-au tăiat-o ou 
toporașul, lăsindu-i-o acolo, 
ascuțită, fierbinte în înghe
țul ce 1-1 provocase. A fost 
dus la spital și operat, s-a 
făcut sănătos și s-a întors la 
păduro din nou, ureînd zil
nic aceeași cărare, pieptiș 
prin lăstar, spre Ciuhoiu. I-a 
rămas semnul de ghiară în 
coaste, întocmai cum rămîne 
pe un loc umed urma de 
lup, cu cinci grele apăsări 
rotunde, ca niște pernițe în 
cerc, toate la ieL

99999999999999999999999999

Din această acțiune, handbaliștii de la Steaua vor marca încă un gol tn poarta echipei 
V. F. L. Gummersbach (R.F.G.).

• ••• •••••••••
2. în ordinea importanței (deci 

a preferințelor) ce așezați pe pri
mul loc, pe al doilea etc: lec
tura cărților, lectura ziarelor, 
t.v., filmul, radioul, sportul, dan
sul etc. ?

3. De ce (distracție, plictisea
lă, nevoie de relaxare, fiindcă 
vi se înfățișează o altă lume, 
etc.) mergeți la cinematograf ?

4. Ce gen de filme preferați ?
5. Mergeți de mai multe ori 

la același film ? (pentru cei care 
răspund „da“, de ce simt această 
nevoie).

6. La ce oră vă culcați ?
7. Ce faceți între orele

ttseala ? Cînd vă simțiți mal plic
tisiți ?

10. Și cînd «înteți plictisiți, m 
faceți r

11. Cam de la ce vîrstă cre
deți c-ați început să simțiți, u- 
neori, că vă plictisiți ? Și poate 
vă amintiți prilejul exact cînd a 
apărut, pentru prima 
zația aceasta ?

12. Care-i cea mâi 
zi din săptămînă ? Și

13. Care-i cea mai 
perioadă a anului ? Și de ce ?

14. Care-i cea mai plicticoasă 
oră din zi ? Și de ce ?

15. Există, după opinia voa-

oară, sen-

plicticoasă 
de ce ?
plicticoasă

oareoe aid gfiaeeo emisiuni md 
interesante, dintr-un domeniu 
mai vast, unele dintre emisiuni 
fiind în legătură cu materiile pe 
care le învăț" ; „Prefer televi
ziunea pentru că te scutește de 
o deplasare pînă la cinema" ; 
„Preferabil pentru mine este t.v„ 
deoarece așa stau în casă și pot 
să vizionez tnai multe filme pe 
săptămînă, pe cînd la cinemato
graf nu merg decît o dată pe 
săptămînă și anume duminica" ; 
„Prefer t.v. pentru că te simți 
foarte comod, după o zi de 
muncă, în fața televizorului" ; 
„T.v. pentru că nu trebuie să mă

TIMP UL
18—23 ? Dar părinții voștri ce 
fac ? Dar bunicii — sau oame
nii bătrîni cu care, eventual, 
trăiți în aceeași casă ? (despăr- 
țiți răspunsurile pe ore : între 
18—19, 19—20, 20—21, 21—22, 
22—23).

8. Cum ați defini plictiseala ?
9. Vă încearcă vreodată plic-

stră, o legătură între plictiseală 
și singurătatea exagerată ?

16. Vi se întîmplă să vă plic
tisiți și în colectiv ?

17. Din toate tipurile de emi
siuni t.v., pe care-o preferați ? 
Și de ce ?

La aceste 17 întrebări am to
talizat un număr de 2 008 răs
punsuri (de la cei 
chestionați).

124 subiecți

an

*) Chestionarul, conceput de 
autorul anchetei, are 17 puncte 
(reproduse mai sus). Au răspuns 
— eșantion absolut relativ — un 
număr de 124 subiecți (41 elevi 
și 83 eleve, în vîrstă de 16—18 
ani) din clasele a X-a A umană 
și a Xl-a B și E reală, de la Li
ceul nr. 3 din Sibiu. Am ales în- 
tr-adins Sibiul ca fiind un oraș 
cu tradiții și un spațiu oarecum 
restrins de manifestare a tineri
lor în sfera timpului liber, în 
care se exercită mai ușor și 
eficace controlul — indirect — 
al opiniei publice.

PE PRIMUL
T. V.

LOC;
?

• film — 38 • 
nehotărîți (greu 
nici film, nici t.v.
Merită să fie reproduse cîtev* 

din răspunsurile primite (inclusiv 
argumentele date) : „Prefer ci
nematograful fiindcă • mai va
riat, adică filmele sînt din mai 
multe domenii care mă intere- 
sează" ; „Prefer televiziunea de-

t.v. — 
de ales) 
— 2.

deplasez de-acasă și cum am 
foarte mult de învățat, economi
sesc timp" ; „Prin t.v. aflu noi 
lucruri din domeniul în care mă 
pregătesc' ; „Nu agreez nici fil
mul, nici t.v." ; „Prefer cinema
tograful, fiindcă acolo nu stă ni
meni să ți se uite în ochi, să 
vadă ce gîndești sau cum reac
ționezi, < __ ' 1
la t.v., pe lumină" ;
pentru
o dată, ceva în timp ce cu 
ochi trag la televizor" ; 
plictisesc amindouă. Iubesc mu
zica, pianul" ; „Prefer cinemato
graful fiindcă nu e atât de obo
sitor ca t.v." ; „Prefer t.v. pen
tru că, dacă nu-ți place ceva, 
răsucești butonul, nu ești obli
gat să înghiți orice prostie, ca 
la cinema" ; „Din comoditate : 
t.v.“.

• 42 la «ută dau drept argu
ment al alegerii t.v. comodita
tea • 45 la sută din cei care-au 
deolarat oă preferă tv. își înte-

cum se întîmplă acasă, 
. _ ’—2” ; „Prefer t.v. 
că pot să mai fac, cîte

un
„Mă

CAPCANA
rulează la Patria (orele 9; 
11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15).
Festival (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21).

ÎMPUȘCATURI pe portativ 
rulează la Republica (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,45; 19; 21,15), 
București (orele 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21).

VALETUL DE PICA
rulează la Luceafărul (orele 
9;: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

MOARTEA DUPĂ CORTINA 
rulează la Capitol (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

1NNORARE TRECĂTOARE 
rulează la Victoria (orele 
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30).

LORDUL DIN ALEXANDER-

rulează la Lumina (Orele 9-4 
15,45; în continuare 18,15; ' 
20,45).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
rulează Ia Union (orele 15,30;

ora 10; joi 
desene ani-

• PLATZ

sport celorlalți, pot fi parteneri 
de întreceri și pot umple golu
rile uriașe care sînt în atletismul 
nostru între cei cîțiva din vîrful 
piramidei și restul pînă la atletis
mul pentru marea masă a tinere
tului. Problema atletismului pen- • 
tru seniori merită mai multă a- • 
tenție, rezolvarea el aducînd im
plicit și rezolvarea altor defi
ciențe care și-au făcut pînă acum 
suficiente state de serviciu.

TIMIȘ VASILIU

9999999999999

18; 20,30, matineu
. și sîmbătă ora 18 

mate).
TOM JONES 

rulează la Doina 
15,30; 18; 20,30. 
orele 9—10—11).

DE TREI ORI BUCUREȘTI 
rulează la Feroviar (orele 9;

11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Flo- 
reasca (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

ÎNCERCUIREA
rulează la Excelsior (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15;
Aurora (orele 9; 11,15; 
16; 18,15; 20,30),

ROBII
rulează la Grivița (orele 9,30; 
11,30; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30).

ClND TU NU EȘTI 
rulează la înfrățirea (orele 
15; 17,30; 20, duminica ora 
10,30), Volga (orele 10; 12; 14;
16,15; 18,30; 20,45).

BILLY MINCINOSUL
rulează la Central (orele 9; 
11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45).

SALUT KENYA — FLORA 
AUSTRALIANĂ — ANATOLIA

(orele 12; 
Pentru copii

melază alegerea pe faptul «* îți 
lărgesc astfel cunoștințele.

Ambele procente sînt semnifi
cative : primul trădează o încli
nație evident negativă, primejdia 
fugii de minimul efort pe care-1 
cere, în fond, o deplasare pînă 
la cinematograf, ilustrează „cri
za de timp" în care se află ado
lescentul ; al doilea vorbește des
pre setea subibeților de a-și, îm
bogăți permanent orizontul, de
monstrează că ei sînt conștienți 
de faptul că mijloacele clasice 
de informare sînt mai slabe, dar 
mai aduce în discuție un aspect : 
tinerii de vîrstă abeastâ par să 
nu mai știe să se distreze, caută 
să extragă maximum — exacer
bat simț practic? — din orice 
minut cheltuit („extremismul’ a- 
cesta poate conduce și la o sta
re de activitate egală vecină cu 
monotonia sau chiar cu plicti
seala).

Mai există ceva oare merită 
să fie reținut : ideea că, stând 
la televizor, mai poți face și 
altceva (lecții ? lectură ?). O a- 
semenea practică stimulează, 
după opinia mea, superficialita
tea și este deosebit de pericu
loasă atunci cînd tînărul o prac
tică în mod curent și timp în
delungat. Cu asta părinții me
rită într-adevăr să se lupte, poate 
mai mult decît cu măsurarea 
strictă a timpului consumat la 
televizor (fiindcă, după cum s-a 
văzut, prima țintă a adolescen
tului nu e să se distreze în fața 
micului ecran, ci să învețe).

lud, încât îl „mănâncă" ihulte Ore 
și, ceea ce ar fi și mai impor
tant, îi dirijează personalitatea, 
fiind influența cea mai puternică 
oe se exercită asupra lui. Dar 
realitatea (cel puțin acolo unde 
am investigat-o), se dovedește a 
fi alta :

• pe primul loc, tn ordinea 
importanței (nu numai a prefe
rințelor) : lectura cărților — 105 
• t.v. — 12 • film — 6 • mu
zica — 1.

Putem oonchide de aici că pă
rerea celor care spun că „tine
rii nu citesc destul" e categoric 
falsă ? Sau avem de-a face (pu-

DIN ȘAPTE 
POSIBILITĂȚI 

ALEGEȚI UNAI
Șl iată aici revelația anchetei : 

din 124 subiecți, 105 afirmă că 
socotesc primordială LECTURA 
CĂRȚILOR. Faptul surprinde, 
deoarece, la prima impresie, al 
crede că t.v. și-a cucerit aseme
nea drepturi tn existența tân&ru-

țin probabil) cu o excepție loca-' 
lizată la Sibiu ? Firește, nu tre
buie uitat că ne aflăm într-un 
mediu școlar, și cercetăm o grupă 
de vîrstă care se găsește î.n preaj
ma unor mari „bătălii" : bacalau
reatul, intrarea în facultate... 
Deci, să acceptăm ca valabil re
zultatul, formulîndu-1 astfel : la 
pragul de sus al vîrstei școlare, 
adolescentul continuă să creadă 
în primordialitatea lecturii ca 
mijloc sigur de informare, de 
culturalizare, indispensabil evo
luției sale ulterioare.

Cît privește numărul orelor 
cheltuite pentru ocupațiile situa
te pe locul întâi (din punctul de 
vedere al importanței și preferin
ței), rezultatele cifrice sînt îm
bucurătoare :

• lectura cărților: săptămî- 
nal 7 ore — 9 subiecți, 10—12 
ore — 25, 
21—30 — 
săptămînal 
biecți, 6—12 ore — 9 • film : 
săptămînal două are — 6 9 mu
zică : săptămînal 14 ore — 1.

Este remarcabil faptul că apro
ximativ 40 la sută din tinerii 
chestionați citesc săptămînal în
tre 14 și 21 de ore, iar 30 la 
sută din ed ajung să citească săp- 
t&mînal chiar 80 de ore.

OSPITALIERA — ÎNCERCĂRI 
— FETIȚĂ SAU BAIAT — 
FEREASTRA

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

UN NABAB MAGHIAR
rulează la Buzesti (orele 15,30; 
18; 20,30), Giulești (orele
15,30; 18; 20,30).

MARELE RESTAURANT 
rulează la Dacia (orele 8—15 
în continuare 17; 19; 21).

O SUTA UNU DALMAȚIENI 
rulează la Bucegi (orele ‘ 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30)1

CINE CĂLĂREȘTE
UN TIGRU

rulează la Unirea (orele 10; 
18,15; 20,30, duminica ora 11).

O FATA FERICITA
rulează la Lira (orele 15,30; 
1$; 20,30). ■.;l_ T

ESCROC FĂRĂ VOM!
rulează la Drumul sării (ore
le 15; 17,30; 20), Arta (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30).

OCOLUL
rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20.30). De la 15 fe
bruarie SINDBAD MARINA
RUL (orele 15,30; 18;

RĂZBOI ȘI PACE 
seriile I—II

rulează la Cotrocenl 
14,30—19).

JOCURI NESCHIMBATE 
rulează la Pacea (orele 
18; 20,15). De la 15 februarie 
PASĂREA PHONIX (orele 
15,30; 18; 20,30).

CEA MAI LUNGA NOAPTE 
rulează la Crîngașl (orele 
15,30; 17,45; 20). De la 15 fe
bruarie SUBTERANUL (orele 
15,30; 17,45; 20).

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Melodia (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Modern (orele 9; 11,16; 133<h 
16; 18,80; 21,45).

TESTAMENTUL INCAȘULUI 
rulează la Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,30). De ta 15 fe
bruarie LOANA (orele 15,30( 
18; 20,30).

CĂUTAU IDOLUL
rulează la Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 18; 18,15; 20,30),
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Tomis (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30t 
16; 18,15; 20,30).

PROFESORUL DISTRAT 
rulează la Moșilor (orele 
15,30; 18; 20,30).

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Popular (orele 
15,30; 18; 20,30).

REÎNTOARCEREA 
LUI SURCOUF

rulează Ia Munca (orele 14t 
16; 18,15; 20,30).

DOSARUL XII
rulează la Cosmos (orele 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). De la 
15 februarie O SUTA
DALMAȚIENI (orele
16,30; 18,30; 20,30).

RĂZBUNĂTORII
rulează la Flacăra (orele 
16; 18,15; 20,30).

CONTELE BOBBY, SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

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

CORIGENTA DOMNULUI 
PROFESOR

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

s;

20,30).

(orei*

15,45;

UNU 
14,30;

13,45;

14—21 ore — 42,
29 • vizionare t.v. :
3—6 are — 3 su-

(Ccfhtinuar9 în nr. viitor)

12,45—15,30 Jocurile Olimpice 
de iarnă — Slalom special femei; 
17,30 Curs de limbă franceză 
(lecția a 3-a) ; 18,00 Pentru șco
lari : 1001 de întrebări; 18,30 
Jocurile Olimpice de iarnă — Ho
chei: U.R.S.S.-Suedia; 20,15 Tele
jurnalul de seară; 20,30 Aventu
rile lui Tarzan (ultimul episod); 
20,55 „La braț cu tinerețea" — 
Program susținut de formația de 
muzică ușoară a Casei de Cultură 
a Sindicatelor din Iași ; 21,20 jo
curile Olimpice de iarnă — Re
zumatul filmat al competițiilor zi
lei ; 21,35 Valsul în creația de ba
let ; 22,00 Jocurile Olimpice de 
iarnă — Hochei: Cehoslovacia- 
Canada ; In pauză : Telejurnalul 
de noapte.



Continuă luptele de stradă
la Hue

• Vizita tovarășului
: Emil Bodnaraș in Cuba

• Bombardarea unor aeroporturi și baze 

americane • Fortăreața Khe Sank conti

nuă să fie izolată
La Hue, fosta capitală imperială, anunță agenția FRANCE 

PRESSE, continuă luptele de stradă. Ca urmare a eficacității 
tirului artileriei și unităților de mitraliere ale forțelor patrio
tice, comandamentul american a interzis orice zbor către 
Hue. „riscurile fiind prea mari".

Forțele armate populare de 
eliberare dețin poziții puter
nice pe malul rîului Parfumu
lui. în prezent, comunicațiile 
pe șoseaua dintre Phu Bai și 
Hue sînt practic întrerupte. 
Podul care făcea legătura cu 
orașul Hue a fost dinamitat joi, 
cînd un important convoi de 
trupe americane a căzut într-o 
ambuscadă.

La Saigon, lupte violente de 
stradă s-au desfășurat în cartie
rele Cholon și Go Vap, unde pa- 
trioții au aruncat în aer două 
clădiri ale unui depozit de mu
niții-

Alte știri din Vietnamul de 
sud anunță că forțele patriotice 
au 'efectuat duminică seara și 
în cursul dimineții de luni 
bombardamente de hărțuire a- 
supra pozițiilor armatei ameri- 
cano-saigoneze din regiunea 
deltei Mekong. Au fost bom
bardate cele. două aeroporturi 
ale orașului Can Tho, mai 
multe avioane și elicoptere a- 
mericane și pistele de ateri
zare fiind avariate. La Cau 
Nam, în provincia Gia Dinh. 
oraș situat la 18 kilometri nord 
de Saigon, patrioții au aruncat 
în aer un pod și au atacat o 
poziție întărită a armatei sâi- 
goneze. în urma atacului, re
latează agenția France Presse,

Dictato
rul s-a 
„ reales"

Stroessner a apelat la o 
formulă „legală" pentru a-și 
asigura un al treilea man
dat prezidențial. Modificarea 
constituției din anul 1940. 
constituție care prevedea că 
aceeași persoană nu poate 
rămine în funcția de preșe
dinte al țării decît un număr 
limitat de ani, împreună cu 
o serie de măsuri represive, 
printre care și introducerea 
stării de asediu, au creat 
condițiile pentru ca Stroess
ner să se „aleagă". „Alege
rile" de duminică, au deve
nit doar o formalitate. Po
trivit unui comunicat dat 
publicității de către liderul 
partidului guvernamental 
„Colorado", Juan Ramon 
Chavez, actualul președinte, 
a fost reales „cu o mare 
majoritate". Ceilalți irei con
tracandidat (Gustavo Gon
zalez, din partea partidului 
liberal radical, Carlos Levi 
Lufinelli, reprezentînd par
tidul liberal și Carlos Ca- 
balero Gatti, din partea par
tidului „Febrerista") nu au 
reușit să obțină decît un nu
măr relativ mic de voturi. 
Reprezentanții organizațiilor 
democratice nu au avut po
sibilitatea să-și expună pro
gramele politice, cea mai 
mare parte a acestor organi
zații aflindu-se in ilegalita
te.

- oiitica economică și so
cială practicată in ultimii 
14 ani de regimul dictatorial 
de la Assuncion a dus Para- 
guayul în pragul falimentu
lui. „2 000 de moșieri — scria 
THE SCOTSMAN — dețin 
trei pătrimi din suprafața 
arabilă a țării în timp ce 75 
la sută din țărani nu posedă 
nici un petic de pămînt". 
Bogățiile țării au fost puse 
la dispoziția unor monopo
luri străine. Astfel. „Pair 
Oil Company" exploatează 
intinse terenuri petroliere 
însumând peste 6 milioane 
hectare. Pentru cea mai 
mare parte a populației pa- 
raguayene, guvernarea lui 
Stroessner însemna teroare 
și mizerie crîncenă. „Sute 
de mii de oameni — nota 
intr-o corespondență din As
suncion ziarul NEUE ZtjR- 
CHER ZEITUNG — nu au 
pur și simplu nici un mijloc 
de existență. Mizeria face 
ravagii. Un vast aparat re
presiv veghează orice miș
care revendicativă". Viața 
plină de lipsuri a silit 
800 000 paraguayeni să-și pă
răsească țara în căutare de 
lucru pe alte meleaguri. Po
trivit publicației PROPOSI- 
TOS, Paraguayul este unicul 
stat din lume de unde circa 
42 Ia sută din populație se 
află in exil.

Ultimele „alegeri" au de
monstrat cu prisosință că 
Stroessner Încearcă să per
petueze actualul regim dic
tatorial cu practicile sale 
nefaste.

I. TIMOFTE

postul a fost aproape în între
gime distrus.

în zorii zilei de luni, unități 
ale F.N.E. au declanșat un pu
ternic atac împotriva pozițiilor 
armatei saigoneze lîngă Tam 
Ky, oraș situat la 70 kilometri 
sud de Da Nang. Atacul a fost 
precedat de un bombardament 
intens. A fost, de asemenea, 
bombardată baza pușcașilor 
marini americani de la Con 
Thien.

în ceea ce privește fortăreața 
de la Khe Sănh, aceasta con
tinuă să fie izolată. Nici un a- 
vion american nu a putut ate
riza în ultimele zile la această 
bază. Forțele patriotice au su
pus din nou unui puternic 
bombardament cu rachete gre
le și mortiere fortăreața ame
ricană.

într-un interviu acordat zia
rului mexican „EXCELSIOR", 
liderul majorității democrate 
în Senatul american, Mike 
Mansfield, a declarat că gu
vernul de la Saigon nu se 
bucură de sprijinul populației, 
iar armata sud-vietnameză 
este incapabilă. Mansfield a 
subliniat că chiar dacă Sta
tele Unite ar trimite de două

ori mai mulți soldați în Viet
nam și ar cheltui miliarde de 
dolari în plus, succesul este 
foarte improbabil, dacă ele nu 
dispun de sprijinul populației. 
Războiul din Vietnam, a a- 
rătat el, este un război civil. 
„Ar fi de dorit, a încheiat se
natorul Mansfield, ca cele 24 
sau 30 de miliarde de dolari 
pe care intenționăm să le chel
tuim anul acesta în Vietnam să 
fie folosite în scopuri construc
tive și nu distructive".

în întreaga Italie se desfășoară 
manifestații și adunări de soli
daritate cu lupta poporului 
vietnamez, de condamnare a 
războiului de agresiune dus 
de Statele Unite. Luînd cu- 
vîntul la o întrunire des
fășurată la Buttapietra, în apro
piere de Verona, deputatul Gino 
Bertoldi, membru al Direcțiunii 
Partidului Socialist Unificat 
(partid care face parte din coali
ția guvernamentală) a spus între 
altele că este limpede că Statele 
Unite nu pot învinge în Vietnam, 
în ciuda superiorității lor în ce 
privește armamentul, întrucît un 
popor care a dobîndit conștiința 
dreptului său la independență și 
unitate nu poate fi îngenunchiat. 
în prezent, este mai actuală ca 
oricînd necesitatea de a se pune 
capăt, necondiționat, bombarda
mentelor asupra Vietnamului de 
nord și de a se reglementa situa
ția pe baza acordurilor de la Ge
neva din 1954. Este important — 
a arătat vorbitorul — ca guver
nul italian să-și facă auzit cu 
hotărîre glasul, condamnând acest 
război.

Adunări de solidaritate cu po
porul vietnamez au mai avut loc 
la Bologna, Ferra, Forli și Reggio 
Emilia.

• HAVANA 12 — Coresponden-
• tul Agerpres, V. Stamate, trans- 
e mite : La invitația lui Fidel Cas

tro Ruz, prim-secretar al Comi-
• tetului Central al Partidului Co-
• munist din Cuba, tovarășul Emil
• Bodnaraș, membru al Comitetu-
• lui Executiv, al Prezidiului per

manent al Comitetului Central
• ăl Partidului Comunist Român, a
• vizitat sîmbătă după-amiază lu- 
c crările de organizare și dezvol

tare a agriculturii din regiunea 
Vavana.

Fidel Castro a dat ample ex
plicații cu privire la planurile de 
dezvoltare multilaterală a agri
culturii cubaneze și a altor ra
muri ale economiei naționale.

Au fost vizitate centrul de în- 
sămînțări artificiale Rosafe, plan
tații, lucrări de îmbunătățiri fun
ciare, ameliorări și terasări, fer
me de creștere a vitelor.

: MISIUNEA LUI VANCE
•
• Cyrus Vance, trimisul special al președintelui S.U.A., 
ț Johnson, care se află într-o vizită la Seul, a avut luni can- 
e vorbiri cu Pak Cijan Hi. Citind surse sud-coreene autorizate, 
' agenția France Fresse informează că în cursul convorbirii
• au fost examinate probleme privind revizuirea pactului mi-
• litar americano-sud-coreean și incidentul provocat de nava
• spion american ,,Pueblo“, capturată în apele teritoriale ale
• R. P. D Coreene
e Se știe că Cyrus Vance a fost trimis la Seul în urma așa- 

numitului „dezacord grav" ivit în jurul afacerii „Pueblo", 
între Statele Unite și regimul dictatorial sud-coreean. Pentru

• ca misiunea lui să se desfășoare în condiții favorabile, pre-
• ședințele Johnson a cerut în Congres alocarea unui „fond su

plimentar de 100 de milioane de dolari destinat întăririi ar-
• matei sud-coreene“. De asemenea, președintele Lyndon John-
• son a adresat lui Pak Cijan Hi o scrisoare în care acesta
• primește noi garanții de „sprijin din partea guvernului ame-
• rican".
• .

Luptele din Nigeria
COMUNICATE Șl DEZMINȚIRI

Agitația din lumea 
universitară și-a găsit 
ecou și în Bundesla- 
gul împovărat cu des
tule probleme acute. 
Manifestațiile studen
țești desfășurate în 
principalele centre ale 
Republicii Federale a 
Germanici n-au pu
tut fi tratate cu in
diferență și reduse la 
proporțiile unui eve
niment secundar ce 
vizează doar genera
ția tînără. Studenții 
care au demonstrat 
pe străzile orașelor, tul- 
hurînd tihna unor oa
meni politici și punind 
în alarmă polițiile, 
ziarele și pe depu- 
tați, n-au acționat 
într-o direcție strict 
limitată. Revendicările 
lor s-au dovedit a 
fi generate de o 
multitudine de aspec
te ale vieții interne 
și internaționale : re
forma universitară, 
scumpirile de pre-

Tribuna publicului în Bundestag înțesată de studenți în timpul 
dezbaterilor privind situația din lumea universitară

tarea problemei Ia 
lipsa de înțelegere 
între generații repre
zintă o latură a „su- 
prarimplificării" de care 
vorbea Scheel. Tine-

„existența unei uni
versități organizate în 
stil medieval, de genul 
celei care nici nu 
mai poate exista în 
continuare în mijlocul

stanțiale in sistemul 
de organizare al în- 
vățămintuhii superior. 
Gerhard Stoltenberg, 
ministrul pentru cer
cetări științifice, a-

e
 „ESCALADAREA 

PROTESTULUI"

îndemnuri primejdioase 

și reacții lucide
Săptărnînalul american „NEWSWEEK" a publicat la ru

brica „Perisccp" o declarație a președintelui Comitetului 
mixt al șefilor de stat major din S.U.A., Earle Wheeler, făcu
tă intr-o ședință cu ușile închise în fața Comisiei senatoriale 
pentru forțele armate. Wheeler a recomandat utilizarea ori
căror arme, inclusiv a armelor nucleare tactice, pentru atin
gerea unor obieătive deosebit de importante, cum ar fi men
ținerea prezenței americane la Khe Sanh.

La rîrcdul său, Wayne Hays, membru în Comisia pentru 
afaceri externe a Camerei Reprezentanților, a declarat intr-o 
conferință de presă, că Administrația Johnson trebuie să fo
losească arme nucleare tactice in Vietnam pentru a evita o 
eventuală înfrîngere dezastruoasă.

Asemenea declarații au produs vii reacții atit în rindul 
opiniei publice americane cit și dincolo de granițele S.U.A. 
Intr-un interviu al premierului britanic, Harold Wilson, 
transmis de televiziunea americană^ acesta a declarat că 
..folosirea armelor nucleare in Vietnam ar fi o curată nebu
nie și catastrofală pentru pozi țiu Americii".

De asemenea, senatorul Eugene McCarthy, care inten
ționează să ceară investitura din partea Partidului democrat 
drept candidat la alegerile prezidențiale de anul acesta, s-a 
pronunțat cu hotărîre împotriva unei eventuale folosiri a ar
melor tactice în Vietnam.

Pe de altă parte, mulți specialiști militari americani sînt 
de părere, după cum relatează agenția France Presse, că uti
lizarea armelor atomice tactice într-o luptă cum ar fi cea de 
la Khe Sanh ar pune in pericol chiar și viața trupelor ame
ricane.

Willy Brandt despre 
divergențele din Piața comună

Potrivit unui comunicat militai 
biafrez citat de agenția France

• Presse, trupele colonelului Ojuk-
• wu Odumegwu, liderul pro-
• vinciei orientale, proclamată 

independentă sub numele de
• Biafra, au reocupat orașul
• universitar Nsukka situat la
• 50 de kilometri de Enugu. După
• cum s-a mai anunțat, orașul a 

fost ocupat de trupele guvemu-
w lui-federal de la Lagos care de-
• etanșaseră în urmă cu cîteva luni
• o puternică ofensivă asupra Bia
• frei pentru a pune capăt, potri 

vit declarațiilor de la Lagos, ac
țiunilor secesioniste ale liderilor 
biafrezi. Comunicatul precizează

că în ultimele patru zile, trupele 
biafreze au scos din luptă 3 000 
de soldați federali. Autoritățile 
biafreze au declarat că' trupele 
colonelului Ojukwu conțină ofen
siva declanșată în urmă cu cîteva 
zile.

Un purtător de cuvînt al gu
vernului federal de la Lagos ci
tat de agenția France Presse a 
dezmințit știrea că orașul univer
sitar Nsukka a trecut sub contro
lul trupelor biafreze. El a recu
noscut însă că în acest sector au 
avut loc operațiuni de guerilă 
desfășurate de biafrezi și a sub
liniat. totodată că, trupele fede 
rale dețin poziții întărite.

țuri, politica america
nă în Vietnam. Mi
nistrul de interne, 
Luecke, furios, le re
proșa „antiamericanis- 
mul orb". De pe 
băncile opoziției, Sche
el, liderul liberalilor, 
denunța vehement „is
teria antistudențească" 
și avertiza împotriva 
unei „suprasimplificări 
a evenimentelor".

Furtuna din univer
sitățile vest-germane 
preocupă nu numai 

cadrele didactice, chiar 
cancelarul ar fi de
cis să ia lucrurile „în 
serios". STUTTGAR- 
TER ZEITUNG scria
despre neliniștea care 
se răspindește ca o 
epidemie de gripă de 
la o universitate la 
cealaltă. Ziarul se
întreba dacă frămîn-

Willy Brandt, ministrul aface
rilor externe al R. F. a Germaniei, 
a subliniat duminică necesitatea 
cooperării franco-vest-germane 
„chiar dacă cele două țări nu 
sînt de acord asupra anumitor 
probleme". Brandt a făcut această 
declarație în cursul unei confe
rințe de presă, ținută la Stock
holm, unde a sosit pentru a pre
lua arhivele Partidului Social- 
Democrat care fuseseră depozi
tate în Suedia, înaintea cglif 
de-al doilea război mondial.

Ministrul de externe vest-ger- 
man a apreciat că „actuala situa
ție permite Pieței comune să în
ceapă negocierile cu Marea Bri- 
tanie și alte state, în timp ce șe
ful statului și cel al guvernului 
francez consideră că nu a sosit 
încă timpul pentru aceste nego
cieri. Aceasta — a adăugat el 
este o deosebire de concepții 
importantă, asupra căreia am dis
cutat și vom mai discuta, dar acest 
lucru se poate face cu calm".

Ministrid vest-german și-a ex
primat părerea că o eventuală 
conferință în vederea stabilirii de 
contacte mai strînse între țările 
Pieței comune și candidații la 
C.E.E., potrivit planului sugerat 
de statele Beneluxului, ar fi pro
fitabilă și de dorit, dar că o ase
menea conferință ar trebui să fie 
pregătită cu cea mai mare grijă. 
O astfel de reuniune, potrivit pă
rerii lui Brandt, ar trebui să exa
mineze dacă există domenii di-

ferite în afara celor care fac o- 
biectul tratatului de la Roma în 
care cooperarea ar putea fi dez
voltată.

Nu numai quebec-ienii, dar și 
anadienii din celelalte provincii 

iar, într-un fel, și guvernul fe
deral erau de acord că actuala 
constituție a Canadei, de fapt 

British North America Act" din 
1867, nu mai corespunde de mul
tă vreme și. prin urmare, trebuie 
modificată (unii susțin chiar că 
trebuie înlocuită cu totul). Toc
mai pentru a vedea ce se poate 
face în această direcție, premierul 
Lester Pearson a inițiat conferința 
constituțională încheiată recent 
la Ottawa.

Principala (poate chiar singura) 
înfruntare era așteptată să se 
producă, firește, între tezele gu
vernului federal și cele ale gu
vernului Quebec-ului. Căci dacă 
ambele guverne, unul într-o mă
sură mai mică, altul mai mare, 
erau de acord cu o revizuire a 
constituției, asupra modificărilor 
ce urmau să fie operate există 
substanțiale deosebiri de păreri. 
Ce susținea fiecare dintre ele a 
fost evidențiat chiar în ajunul con
ferinței de către cei doi prim-mi- 
niștri, prin declarații calificate de 
„COMBAT" drept „absolut con
tradictorii". Daniel Johnson, pri
mul ministru al provinciei de lim-

Peisaj urbanistic la Havana
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bă franceză Quebec, a cerut pen
tru guvernul său „dreptul de a ne
gocia și semna el însuși cu guver
nele străine acorduri în domeniile 
care sînt de competența sa" însă 
aceasta „în cadrul politicii externe 
federale". Cu toate că, prin ulti
ma precizare, Daniel Johnson a 
vrut să sublinieze că revendică
rile sale nu sînt de factură sepa
ratistă, premierul federal Pearson

torează poziției adoptate de pre
mierul Lester Pearson. Este clar 
că venerabilul politician, laureat 
al Premiului Nobel pentru pace, 
n-a vrut să creeze o situație în
cordată acum, în ajunul retrage
rii sale din viața politică. De a- 
ceea, în declarația sa cu priviri 
la „federalism și viitor" a căutat 
să netezească asperitățile, dînd în 
bună măsură satisfacție revendi

tările studențești ves
tesc un conflict între
generații : „Nu se 
mai pot înțelege cei 
care astăzi au vîrstă 
între 20 și 30 de ani 
cu cei în vîrstă de 40
oină la 50 
Generația 
tă, uneori 
lentă în

de ani ?“. 
nemulțumi- 

poate vio- 
manifestă-

rii din universități (și 
nu numai ei) dovedesc 
o deosebită receptivi
tate la problemele so
cietății, nu sînt nepăsă
tori față de ceea ce 
se petrece în jurul lor. 
Este o generație cc 
caută răspunsuri la 
întrebările care o fră- 
mîntă, o generație 
preocupată de proble
me cetățenești, mani- 
festînd repulsie față 
de conservatorism, fa
ță de stagnarea în 
multiplele ei forme 
de expresie. Un re
putat profesor, citat 
de DIE WELT, afir
ma : „Eu nu carac
terizez pe toți stu
denții nemulțumiți 
drept scandalagii. Mo
tivele nemulțumirilor 
sînt ca întotdeauna a- 
mestecate". Firește, 
studențimea nu poate 
fi tratată ca o masă 
uniformă. Sursele pro
testului sînt, deseori, 
diverse. DIE WELT 
scria despre o serie de 
deziderate justificate 
printre care cita „con
strucția de universități, 
o administrație mai 
modernă, drepturi mai 
mari ale studenților 
de a participa la 
hotărîri". în DIE 
ZEIT citim despre

revoluției tehnologico- 
electronice". După 
părerea ziarului, „este 
cit se poate de re
gretabil" că oficialită
țile cu răspunderi u- 
niversitare nu au luat 
notă de eforturile 
studențimii „pină ce 
aceasta s-a văzut 
constrînsă să atragă a- 
tenția asupra dezide
ratelor ei prin demon
strații din ce în ce 
mai spectaculoase". U- 
nii studenți consideră 
că reforma universita
ră trebuie încadrată 
într-un proces mai 
amplu care să afec
teze, înseși structurile 
sociale. Ei resping 
„societatea manipu
lată", refuzînd domina
ția actualelor elite 
politice. O parte a 
presei vest-germane 
înregistrează doar e- 
lementele de senzațio
nal din protestul stu
dențesc. Situația este, 
însă, complexă și 
doar o analiză aten
tă poale aduce în 
prim plan aspectele 
esențiale.

în Bundestag s-a 
arătat că reforma u- 
niversitară se lasă în
că așteptată, deși de 
20 de ani se vorbește 
despre modificări sub-

trăgea atenția asupra 
„sistemului depășit" 
din universități. Mi
nistrul cerea contacte 
directe, mai numeroa
se, între profesori și 
studenți și aprecia 
drept pozitivă preo
cuparea studențimii 
pentru viața politică. 
Din păcate, se aud 
și glasuri care chea
mă la măsuri dras
tice, care cer „ordine" 
în universitate și 
menință pe studenț. 
ce perseverează în 
protestul lor. Insta
larea poliției în uni
versități poate fi o 
soluție ?

Avertismentele ofi
ciale n-au temperat 
pe studenți. Demons
trațiile continuă. La 
sfîrșit de săptămînă, 
Hamburgul a fost mar
torul unei puternice 
manifestații a tinere
tului universitar. E- 
poca făgăduielilor a- 
parține trecutului. Ge
nerația nemulțumită 
are un profund simț 
al realităților și re
petatele amînări ale 
satisfacerii revendică
rilor ei poate pro
voca doar „escalada

rea protestului".

EUGENIU OBREA

rile ei, acționează 
doar sub impulsul re
voltei față de cei 
mai vîrstnici ? Limi-

Ih e
Continuîndu-șl vizita în 

Marea Britanie, delegația 
condusă de Petre Lupu, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Problemele de Orga
nizare și Salarizare, a făcut 
o vizită la Colegiul Ashride 
din Berkhamsted. Decanul 
colegiului, dr. C. Macrae, 
care i-a primit pe oaspeți, 
le-a prezentat aspecte ale 
desfășurării cursurilor de 
pregătire a cadrelor de con
ducere. Luni dimineața, de
legația a avut convorbiri cu 
David Ducat, președintele 
consiliului Institutului brita
nic de pregătire a cadrelor de 
conducere, cu John Marsh, 
director general și cu alti 
membri ai conducerii Insti
tutului.

chetă asupra bilingvismului și 
biculturalismului. Aceasta ei tbt 
ceea ce se putea aștepta de la o 
reuniune de acest gen". Iată și 
interpretarea lui Daniel Johnson : 
„Am obținut punerea în mișcare 
a mecanismelor pentru revizuirea 
constituției și, pe cît posibil, pen- 
'tru redactarea unei noi constituții 
de către canadieni pentru cana
dieni. Nu puteam aștepta mâi

Conferința de la Ottawa
a ținut să avertizeze că „separa
tismul pe planul relațiilor cu stră
inătatea duce spre separatism și 
în interiorul țării".

Contrar așteptărilor, înfruntări 
propriu-zise n-au avut loc deși, 
în surdină, s-a desfășurat în per
manență un duel indirect ; dez
baterile s-au desfășurat pînă la 
urmă sub semnul dorinței de con
ciliere, de apropiere a celor două 
puncte de vedere. Se pare că a- 
ceastă turnură „pașnică" se da

cărilor Qu6bec-ului, mai ales în 
ceea ce privește problema bi

lingvismului, dar reafirmînd ne
cesitatea menținerii unei Canade 
unitare.

înțelegerile la care s-a ajuns, e 
drept, fiecare le interpretează cam 
în felul său. Premierul Pearson â 
apreciat rezultatele astfel : „Pri
mul pas a fost făcut. E un înce
put foarte bun. Am căzut de a- 
cord asupra principiilor exprimate 
în raportul comisiei regale de an

mult de la această conferință". 
Cele două afirmații similare —■ 
„hu se putea obține mai mult" 
— vizează, în fapt, fiecare alt
ceva.

Desigur, însă, toți premierii 
provinciilor, în frunte cu cel fe
deral, au reafirmat rolul predomi
nant ah guvernului de la Ottawa, 
mai ales în ceea ce privește re
prezentarea diplomatică și, în ge
neral, politica externă. Lestei 
Pearson a ținut, în acest sens, să

• AGENȚIILE DE PRESA 
informează că forțele republi
cane din Republica Arabă Ye
men, au obținut noi succese in 
lupta împotriva trupelor rega
liste. în urma luptelor ce au 
avut loc la sud-est de capitala 
țării — Sanaa, republicanii au 
reușit să elibereze două locali
tăți care fuseseră ocupate de 
regaliști. Ciocniri violente între 
forțele republicane și trupele 
regaliste au avut loc și într-o 
localitate situată la numai 50 
kilometri nord de Sanaa. For
țele republicane continuă să de
țină controlul asupra șoselei 
Hodeida—Sanaa, pe care sint 
transportate in capitala țării 
alimente și muniții.

• LA 12 FEBRUARIE, secre
tarul general al O.N.U., U 
Thant, a făcut o vizită la Krem
lin lui Nikolai Podgornîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietului

Suprem al U.R.S.S. în aceeași 
zi, U Thant a mai avut întreve
deri cu Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., 
și cu primul ministru sovietic, 
Alexei Kosîghin.

• ÎNTRE TRUPELE lordani- 
ene și izraeliene dispuse pe 
cele două maluri ale fluviului 
Iordan la sud de podul Almaja- 
meh, a avut loc luni un schimb 
de focuri care a durat aproxi
mativ 30 de minute. Ambele 
părți s-au învinuit reciproc de 
declanșarea incidentului. Nu au 
fost înregistrate victime.

• LUNI LA AMIAZĂ, la in
vitația lui Ivan Bașev, minis
trul afacerilor externe al R.P. 
Bulgaria, a sosit la Sofia, într-o 
vizită oficială de cinci zile, 
A. Gromîko, ministrul afaceri
lor externe al Uniunii Sovietice.

• COMITETUL ENGLEZ pen
tru pregătirea celui de-al IX- 
lea Festival mondial al tinere-

avertizeze încă o dată pe separa
tiștii din Quebec — a căror po
ziție nu este împărtășită de pre
mierul Johnson — că se agită în 
zadar. Recunoscînd că provincia 
Quebec are o poziție specială ca 
patrie a canadienilor de limbă 
franceză și că în acest sens ea 
are un statut special, Pearson a 
spus : „Cînd însă e vorba de pro
bleme constituționale, asta e cu 
totul altceva ; eu nu voi aproba 
nici o propunere care ar da unei 
provincii, oricare ar fi ea, puteri 
care să meargă împotriva unității 
țării". Duelul indirect a continuat 
și în această fază finală, căci pri
mul ministru al provinciei fran- 
cofone nu s-a lăsat pînă n-a făcut 
cunoscută intenția quebec-ienilor 
de a se asigura că împărțirea 
competențelor va permite pro
vinciilor „să joace un rol eficace 
în federalismul nou pe care îl 
propunem".

Problemele dezbătute la con
ferință urmează să fie în conti
nuare studiate de comitete per
manente create special, care apoi 
să facă propuneri, ș.a.m.d. Ches
tiunea este, deci, de durată.

ION D. GOIA

tului și studenților, care va 
avea loc vara aceasta la Sofia, 
a anunțat că la acest festival 
va participa din Anglia o dele
gație de 1 000 de tineri, tu co
mitetul de pregătire sînt repre
zentate 14 organizații de tine
ret, grupind peste 100 000 tineri.

O expedifie 
temerară

O expediție britanică for
mată din șase tinere în 
vîrstă intre 20—25 ani, va 
pleca în Antarctica in luna 
noiembrie. Expediția, care 
este în parte finanțată de 
Fundația „Winston Chur
chill", va fi condusă de d-na 
Molly Porter, în calitate de 
ghid. Expediția va pleca in 
Georgia de sud, insulă bri
tanică in Oceanul Atlantic, 
iar de aici pe urmele explo
ratorului englez Ernest Sha
ckleton. Tinerele exploratoa
re intenționează să escalade
ze unul din piscurile Georgiei 
de sud. a cărui altitudine a- 
tinge 2 300 metri și să stu
dieze mai multi ghețari, 
precum și fauna insulei.
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