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Proletari din toate țările, uniți-vă I
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în ziua de 13 februarie 1968, la Palatul 
Republicii a avut loc ședința Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, 
prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat.

Au luat parte tovarășii Constanța Cră
ciun și Ștefan Peterfi, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, și Anton 
Breitenhofer, Ion Cosma, Vasile Daju, 
Constantin Drăgan, Suzana Gâdea, Ni
colae Hudițeanu, Athanase Joja, Ion Po- 
pescu-Puțuri, Cristofor Simionescu, Gheor-

ghe Stoica, Ludovic Takacs și Iacob Te
clu, membri ai Consiliului de Stat.

Consiliul a examinat proiectele de leg! 
pe care urmează să le prezinte Marii Adu
nări Naționale.

Astfel, a fost discutat proiectul de lege 
pentru modificarea unor articole din Con
stituție, precum și proiectul de lege pri
vind organizarea administrativă a terito
riului Republicii Socialiste România.

în urma discuțiilor ce au avut loc, Con
siliul de Stat a hotărit ca aceste proiecte 
de legi să fie supuse dezbaterii Marii 
Adunări Naționale.

.....
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CE INDICĂ

rimului an

LICEUL
TUDOR ARGHEZI"

Printr-un decret al Consi
liului de Stat, Liceului nr. 5 din 
orașul Craiova t s-a atribuit 
numele strălucitului reprezen
tant al culturii românești. 
Tudor Arghezi. Acesta se va 
denumi Liceul nr. 5 „Tudor 
Arghezi". De asemenea, Li-

ceul din satul de origine al 
marelui cărturar, Tîrgu Căr- 
bunești, raionul Gilort, regiu
nea Oltenia, unde au trăit 
părinții scriitorului, se va de
numi Liceul „Tudor Arghe
zi".

(Agerpres)

•. „Independența" a primit 104 
absolvenți în anul 1967. Cum 
s-au integrat ei în ritmul de 

1 muncă al colectivului, în ce 
măsură pregătirea din școală 
răspunde necesităților pe care 
le ridică industria noastră e- 
plină dezvoltare, ce ideal 
în viață ? Aceste întrebări au 
făcut obiectul unei anchete 
care am organizat-o recent.

O primă constatare : cea mai 
mare parte a absolvenților, 
după o perioadă relativ scurtă, 
de acomodare, îșl realizează în 
bune condițluni sarcinile de 
plan. In sprijinul acestei afir
mații pledează media cîștigului 
din ultimele două luni ale anu-

m 
au

pe

ANCHETA NOASTRĂ ÎN 
RÎNDUL ULTIMEI PRO
MOȚII DE ABSOLVENȚI 
Al ȘCOLII PROFESIO
NALE „INDEPEN
DENT A" - S I B I U

lui trecut, peste 800 lei, numărul 
mare de tineri care au fost pre- , 
miați pentru contribuția adusă 
în procesul de producție.

Faptul că din primele luni 
peste 70 la sută din tineri obțin 
rezultate bune este direct deter
minat de modul în care sînt în
drumați și ajutați, de condițiile 
de lucru pe care le au ; de la 
început au fost repartizați în 
echipe cu experiență și înca
drați în cursurile de ridicare a 
calificării. Există deci preocu
pare pentru a crea climatul în 
care să se dezvolte. să-și 
formeze un nivel de cultură teh-
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în aceste zile pîrtiile Predealului cunosc o afluență deosebită.

Să discutăm despre:

i
I

200 îl

în zilele de 12 și 13 februarie, 
0 tovarășul V. Koucky, secretar al 

Comitetului Central al Partidu- 
lui Comunist din Cehoslovacia, 

Q a făcut o vizită de prietenie în 
țara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R

V Marți dimineața, oaspetele a 
fost primit de tovarășul Nicolae

•
 Ceaușescu, secretar general al

C.C. al P.C.R., împreună cu tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, mem- 

• bru al Comitetului Executiv, ai
Prezidiului Permanent, secretar ai 
C.C. al P.C.R. și Mihai Dalea, 

• secretar al C.C. al P.C.R. La
primire au participat dr. Cest
mir Cisar, ambasadorul R.S. Ce- 

A hoslovace la București și J. Se- 
divy, adjunct al șefului secției 
internaționale a C.C. al P.C. din 

A Cehoslovacia.
în timpul șederii în România 

tovarășul V. Koucky a avut con-

vorbiri cu tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil și Mihai Dalea. La 
convorbiri au participat tovarășii 
Vasile Vlad, șeful secției rela
țiilor externe a C.C. al P.C.R., 
dr. Cestmir Cisar, ambasadorul 
R.S, Cehoslovace la București, 
J. Sedivy adjunct al șefului sec
ției internaționale a C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia și E. Uivary, 
activist la secția internațională a 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

în cursul întîlnirilor, care s-au» 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, s-a făcut un schimb 
de păreri asupra dezvoltării re
lațiilor de prietenie dintre cele 
două partide și state, precum și 
asupra unor probleme actuale 
ale mișcării comuniste și munci
torești internaționale.

-K
Marți după-amiază tovarășul 

V. Koucky s-a înapoiat la Praga.

PLECAREA TOVARĂȘUIUI FRANZ MUHRI
tovarășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Manea Mănescu, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

(Agerpres)

a Marți dimineața a părăsit Ca- 
“ pitala tovarășul Franz Muliri, 

președintele Partidului Comunist 
A din Austria, care, la invitația 

C.C. al P.C.R. a făcut o vizită 
prietenească în țara noastră.

A La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost salutat de
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De la Grenoble,
FĂNUȘ NEAGU 
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La Vzina de sîrmă din
Cîmpia Turzii se construiește 

o nouă hală

...Trei elevi din Brașov își 
mărturiseau, nu de mult, ho- 
tărîrea de a deveni, la sfîrși- 
tul anilor de învățătură, spe
cialiști în domeniul mașini
lor electronice de calcul. 
Destăinuirea, însoțită de ru
gămintea de a fi informați și 
prin ziar despre calculatoa
rele electronice românești și 
unul din institutele unde vor 
trebui să-și continue studiile, 
după liceu, pentru speciali
zare, mi-au dat certitudinea 
că le-aș putea fi de folos ce
lor trei, dar nu numai lor. 
Iată-mă, deci, pornit la drum, 
de data aceasta cu destinația 
Timișoara, Institutul poli
tehnic.

Am rămas două zile acolo, 
în intimitatea mașinilor ci
bernetice. Am cunoscut zeci 
de oameni a căror minte, ale 
căror brațe își concentrează 
cu perseverență energia cre
atoare într-un efort complex, 
despre care aflăm mai mult, 
ocazional, cel mai adesea - 
cu prilejul finalizărilor spec
taculoase. Era, desigur, mai 
lesne pentru reporter să-și 
înceapă relatarea anunțînd 
un mare eveniment — de 
pildă, intrarea tn funcțiune a 
unui nou calculator, cu per
formanțe superioare eelor 
construite pînă acum aici. 
N-a sosit însă într-un aseme
nea moment festiv. „Ghini
on ! I Căutînd eroii, fap
tele inedite s-a stat de vorbă 
cu o parte dintre acești oa
meni. A insistat, tenace, să-și 
găsească substanța viitorului 
reportaj. Prin ei. cunoscîn- 
du-le preocupările, bucu
riile, frământările.

CALCULATOARE ELEC
TRONICE.

Azi, pentru nespecialiști, 
chiar numai tn titlul unei 
știri, cuvintele ce definesc 
noțional una din marile mi
nuni inventate de geniul 
uman către mijlocul secolu
lui XX au puterea de fasci
nație a unui îndemn miracu
los. Intr-un reportaj, ce ar 
putea fi prezentat curiozită
ții cititorului ?

..Cu MECIPT-1 pot fi re
zolvate în timp scurt sisteme 
de ecuații avînd pînă la 24 
necunoscute. S-a făcut cu el 
prima încercare din țară de 
traducere automată din en
gleză în română. Studenții 
institutului îl folosesc pentru 
efectuarea rapidă a calcule
lor pretinse la proiectele de 
an sau de diplomă. A fost 
utilizat cu succes, la solici
tarea unor întreprinderi și 
institute de proiectări, pen
tru calcule privind reparti
ția puterilor în sistemul e- 
nergetic național, pentru 
proiectarea turbinelor cu a- 
bur, dar și la stabilirea regi-- 
mulul hidraulic al centralei 
hidroelectrice de la Porțile 
de Fier".

ION TRONAC
-' "1 

(Continuare tn pag. a III-a)\

OLGA PALL NU-L
ÎNȚELEGE PE HOLLIDAY
Primul oraș francez al seco

lului XXI, care a făcut investi
ții uriașe ca să poată primi a- 
cest nume trăiește în plină săr
bătoare a întrecerilor, destră
marea unul vis ce se anunța 
foarte frumos. După 8 zile de Ia 
deschiderea olimpiadei, lumea 
pare a se fi intoxicat de spec-

' ".-JU-assMaaaa—B—a—

tacolele susținute de artiștii a- 
dunați în munții Alpi, trenurile 
dinspre Paris s-au rărit și că
lătorii apucă în alte direcții. A- 
lături de horoscoapele destinate 
celibatarilor, înfășurate în ti
tluri ca : „Vreți să întîlniți a- 
nul acesta femeia vieții dv. ?“ 
și știri ce vestesc hotărîrea lui 
B.B. de a divorța, un ziar pu

bllca o scrisoare semnată de 
170 de negustori din Grenoble 
în care aceștia cer primarului 
să ridice restricțiile de circula
ție a mașinilor pe două din 
marile bulevarde, continu!ndu-și 
cererea cu argumentul că a3* 
proape nici un client nu le mal

(Continuare in pag. a III~a)

LIDIA POPESCU
• RĂSPUNDERI

/Continuare in pag. a IlI-a)
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Teoria se verifică în... laboratorul școlii.
Foto: C. CONSTANTIN

SURI

prietenul. 
dușmanul nostru

• Un reporter curios într-o tabără secretă I

din Angola • Armament modern și coman-

danți sud-africani. • „Robert cel dulce" in

struiește parașutiștl

Filmul: Instrucție 
sau relaxare?

Și întrebarea care poartă nr. 3 
(De ce mergeți la cinematograf: 
pentru distracție, din plictiseală, 
din nevoia de relaxare, pentru că 
vă înfățișează o altă iume ?) are 
drept scop să lămurească — pe 
cit posibil — sensul unor acțiuni 
tinerești în sfera timpului liber. 
Am văzut mai înainte că filmul 
se situează, în ordinea preferin
țelor, pe locul al doilea, la mare 
distanță de televiziune, am aflat

și motivul primordial al alegerii 
(comoditatea raportată și la „cri
za de timp"), apoi am consta
tat însă că de fapt atât t.v. cit și 
filmul sînt pe planul al doilea 
față de lectura cărților. Dacă 
este evident că lectura cărților 
se situează pe primul loc în ie
rarhia ocupațiilor din timpul li
ber, la 16—18 ani, nu este mal 
puțin adevărat că ne-a surprins 
faptul că, pînă și atunci cînd 
(înfrîngîndu-și comoditatea) merg 
la cinematograf, tinerii n-o fac 
ca să se distreze pur și simplu, 
să ridă ori să audă muzică veselă,

fW

tinerețea muzicii
Dacă viața, în plenitudi

nea afirmării sale se cheamă 
tinerețe, atunci omul a des
coperit muzica pentru ca 
prin ea să-și păstreze sufle
tul tînăr. Arta sunetelor este 
și rămîne tînără fiindcă re
naște cu fiecare subiect 
sensibil la frumusețile ei, 
în infinite grade și nu
anțe de gusturi și as
pirații estetice, de ati
tudini fată de muzică și de

viață. Ea posedă limbajul cel 
rțiai universal și totodată cel 
mai adaptabil fiecărei indi
vidualități în parte, cel mai 
accesibil colectivității și cel 
mai intim, mai interiorizat. 
Cîntecul primelor vîrste ex
primă elanul, generozitatea, 
visarea romantică, pe cînd 
marile opere epice drama
tice sau tragice ne răscolesc 
sensibilitatea, conștiința toc
mai prin contrastul pe care-1

Vasile Tomescu
creează cu optimismul și 
exuberanța tinereții.

Pe trunchiul milenar al 
Muzicii cresc din seva vieții 
și a tinereții eflorescente vi
guroase și originale de ge
nuri, stiluri și curente artis
tice, de școli naționale, gru
puri de avangardă și per
sonalități creatoare. Ele *-

testă, în mereu mai largi 
cercuri concentrice, contri
buția neîncetată a popoare
lor și generațiilor ’ ’
gățirea tezaurului 
al omenirii.

Drumul de secole 
lor valori artistice 
acestora adevărata 
fără bătrînețe : la o 
permanent constantă șl, pe
riodic, chiar eu recrudes
cența împstuoața, arta pre-

ia îmbo- 
spiritual
al marl- 
conferă 
tinerețe 
tensiune

clasicilor, de Ia Palestrina, 
Monteverdi și Gesualdo, pînă 
la Vivaldi și Telemann, a lui 
Bach, Haendel, Mozart, tră
iește în sufletul tuturor gene
rațiilor. Cit farmec al nou
tății prezintă în contextul a- 
proape suprauzitat al reper
toriului curent, melodiile 
folclorice de o simplitate ți 
elocvență extremă, reînviate 
(Continuare tn ța0. a IlI-a)

ete, d dintr-o nevoie care izvo
răște din oboseală (iarăși un 
punct de vedere strict practic în 
legătură cu o activitate... liberă):

• pentru distracție — 21 • 
din plictiseală — 2 • nevoie de 
relaxare — 84 • altă lume (îm
bogățirea cunoștințelor) — 5 • 
compensație — 2 • alte motive 
— 10.

„Pentru a mă relaxa" ; „După 
o săptămînă de școală, merit și 
eu aitîta : două ore de relaxare" ; 
„Deoarece nădăjduiesc să ajung 
și eu artist sau regizor" ; „Pen
tru a mă distra, doar duminica, 
deoarece tot ies din casă" ; „Merg 
la cinematograf pentru simplul 
motiv că mă destinde" ; „Mă re
laxez după o săptămînă de stu
diu" ; „Merg la film pentru că 
mă simt bine cînd merg" ; „La 
cinematograf merg pentru că am 
ocazia să văd lucruri noi, uneori 
și din plictiseală" ; „Pentru că e 
un mijloc de destindere" ; „Eu 
mă duc pentru că-mi plac artiș
tii" ; „Gui nu-i place să se odih
nească la sfîrșiit de săptămînă ?“ ; 
„Ocazie de relaxare" ; „Merg la 
cinematograf pentru că-mi place 
să intru în contact cu diferite 
genuri de oameni, diferite genuri

•) Vezi începutul 
„Scîntela tineretului" 
5825

în 
nr.

(Continuare In fag. a ÎI)

de laVILA
Izolată în regiunea mun

toasă Teixeira de Sousa din 
Angola mica tabără militară 
portugheză Vila Luso n-a fă
cut niciodată pînă acum, să 
se vorbească de ea. Tăcerea 
a fost însă ruptă zilele trecute 
și, probabil, brusca ieșire din 
anonimat nu are darul să pro
voace plăcere autorităților 
portugheze (și nu numai aces
tora).

Faptul a început în urmă 
cu Cîteva săptămîni la barul 
hotelului „Lisabona" din ca
pitala angoleză. Reporterul zia
rului mexican DIARIO DE

intîlnit acolo cu un ofițer su
perior portugnez pe care-l cu
noscuse bine în timpul cînd 
lucrase ca trimis al ziarului la 
Lisabona. Ofițerul (al cărui 
nume, din motive ușor sesiza
bile, rămtne în umbră) a băut 
mai multe alcoolice decît pu
tea suporta și, amețit i-a spus 
interlocutorului său:

— Amice, nu-ți mai pierde 
vremea pe-aici. Bagă-ți coada

EM. RUCĂB

(Continuare în pag. a TV-a)



PĂSTRĂV ĂRIE...

ARTIFICIALĂ
Nu departe de Bicaz în sa

tul Schitu-Ceahlău a căpătat 
o mare dezvoltare o crescă
torie de păstrăvi. In bazinele 
de beton se înmulțesc me
reu puieții de pește destinați 
popularii rîurilor de munte 
și lacurilor de acumulare de 
pe Valea Bistriței. în ultima 
vreme păstrăvăria Schitu- 
Ceahlău a crescut și dever
sat în apele de munte și în
deosebi în lacul de acumu
lare Bicaz peste zece mili
oane de păstrăvi. Dar păs
tră varii de la poalele Ceah
lăului au reușit să producă și 
artificial o serie de specii 
rare de pește. Astfel anul 
trecut s-au obținut primii 750 
de puieți de lostriță, specie 
pe cale de dispariție. Anul 
acesta realizatorii acestor 
succese și-au propus să ob
țină 10 000 puieti de lostrită.

ION CHIRIC

PROCESUL 
PISICII

Benze Gheorghe din Ora- 
vița era proprietarul unei 
pisici. Din mărturiile sale a 
reieșit că pisica era de rasă, 
singurul animal la casă, răs
fățată cu toate onorurile. 
Cînd se plictisea de atîta gri
jă trecea pe la vecinii Gheor
ghe Almăjan și Gheorghe 
Rambu, vămuindu-le puii și 
porumbeii. Pînă într-o bună

zi, cînd a nimerit intr-un laț 
care i-a fost fatal. Păguba
șul Benze a deschis proces 
pentru stricăciuni de bunuri, 
pretinzînd suma de 2 000 lei 
despăgubire. Autorul „cri
mei11 ca și coautorul ei au 
dovedit cu martori că pisica 
eră ca toate pisicile, ba mai 
mult, că avea obiceiul să 
mănînce pui, păgubitul tot 
cu martori dovedea contra
riul. Cîte 8-9 martori de o 
parte și de cealaltă. S-au 
prezentat de 7 ori în fața in
stanței și poate ar mai fi ți
nut dacă nu intervenea am
nistia care a stins toată di
honia. întrebăm tribunalul 
din Oravița, pentru sutele 
de ore pierdute nu există în 
codul penal un paragraf care 
să ceară despăgubiri ?

ION D. DANCEA

PALATUL TE
LEFOANELOR

în perespectiva dezvoltării 
multilaterale a orașului Tg. 
Mureș se înscrie și noua con
strucție a palatului telefoa
nelor, pentru care au început

Institutul de cercetări pentru 
chimizarea gazului metan Me-

. diaș.

In fotografie : chimiste Liane 
Schlosser efectuînd analize 
în laboratorul de microscopie 

electronică al Institutului

Foto : SORIN DAN

lucrările de organizare a 
șantierului. Avînd o siluetă 
arhitectonică modernă, avîn- 
tîndu-se pe verticală, obiec
tivul va fi dotat cu centrale 
telefonice și telegrafice au
tomate pentru a satisface 
cele mai exigente servicii in 
domeniul telecomunicațiilor. 
Clădirea, amplasată pe arte
ra principală de circulație a 
orașului, va fi prevăzută de 
asemenea cu oficii și secții 
pentru deservirea rapidă a 
poștei.

c. POGACEANU

ÎNDURARE
Stau presărați în grupuri 

de cîte 2 sau 3 de o parte și 
de alta a șoselei ce duce spre 
Deva. Sînt înalți și pîntecoși 
iar în vîrf au două crengi 
golașe care se îndreaptă ru
gătoare spre cer...

Nu, nu vă grăbiți să-i iden
tificați. Nu sînt copaci. Sînt 
niște bieți stîlpi de metal 
plantați aici nu se știe cînd 
și cu ce scop. Gurile rele 
afirmă că menirea lor e de 
a purta un acoperiș de tablă 
care să-i protejeze pe oameni 
de intemperii atunci cînd 
așteaptă autobuzele. Dar 
menirea lor a fost uitată. Din 
zi în zi par tot mai triști. Și 
cum să nu fie cînd știu că 
vine primăvara și că toți co
pacii de lîngă ei vor înverzi, 
iar ei vor rămîne mai de
parte despuiați și părăsiți. 
Ce părere aveți gospodari 
ai orașului Hunedoara ? 
V-ați gîndit să le faceți o vi
zită ? S-ar bucura mult ce
tățenii dacă le-ați asculta 
„păsurile11 acestor stîlpi me
talici...

AL. BĂLGRĂDEAN
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TIMPUL- 
P R IE TENUL Șl 
DUȘMANUL

„VIZIUNIFLAMANDE”
Revelațiile nu ne sînt întot

deauna la îndemînă. De aceea 
și rîvnim, poate fără să ne dăm 
seama, după ele și sîntem atît 
de recunoscători celor ce ne do
vedesc că sînt încă posibile. Mi
chel de Ghelderode este o re
velație.

Prin Teatrul Nottara publicul 
nostru l-a descoperit pe Ghel
derode, dar nu l-a cunoscut ; 
l-a descoperit ca enigmă, ca a- 
tracție. ca promisiune. Gheldero
de e prea bogat în sensuri. în 
mijloace de expresie și valori 
pentru ca interpretarea să nu 
prefere, să nu aleagă, deci să nu 
ignore. Nu lipsa de antecedente, 
lucru de altfel deloc neglijabil, 
face versiunea Teatrului Notta
ra aproximativă, ci însăși ope
ra lui Ghelderode.

Desigur că există o limită la 
care aproximația se schimbă în 
inadvertență. Artiștii Teatrului 
Nottara au intuit întinderea 
zonei Ghelderode, n-au depăși
t-o și totuși ar fi greu de afir
mat că au evitat întotdeauna 
periferia.

„Am spus și-am repetat că 
teatrul, după mine, începe aco
lo unde se termină arta dialogu
lui, literatura dramatică", decla
rase Ghelderode. Autorul a 
considerat teatrul un „loc de hip
noză*, a crezut în puterea sa 
„posesională" șl „obsesională*, 
l-a vrut magic. A adus tn tea
tru toate mijloacele de expre
sie — muzicale, plastice, core
grafice, poetice. L-a fasci
nat viața misterioasă a obiecte
lor, a statuilor și păpușilor. 
Teatrul său este expresiv prin 
toate mijloacele, pe orice cale.

Interpretarea Teatrului Not
tara a stăruit foarte mult în 
acea zonă „unde se termină ar
ta dialogului, literatura drama
tică11. „Viziuni flamande* este 
un spectacol șocant. de mare

densitate expresivă. Cromatica, 
iluminația, compozițiile plasti
ce ale scenografului Mihai Mă- 
descu, remarcabile mai ales în 
„Escurial" și tabloul II din 
„Cristofor Columb11 caută acele 
„sentimente plastice" despre 
care Ghelderode spunea că-i 
sintetizează sau chiar generea
ză piesele. Termenul de „sceno
grafie1* în cazul lui Ghelderode 
ni se pare impropriu și insufi

a luminii, a formelor. Le reu
șește magia. E desigur foarte 
mult și nu e ultimul lucru la 
care se gîndea Ghelderode.

Tot Ghelderode spunea că 
motivul teatrului nu este tehni
ca teatrală, nu sînt culorile, 
eclerajele, gesticulația sau tim- 
brurile, ci OMUL. Nimic nu 
justifică deplasarea accentului 
de pe idei pe formele specta
culare. Ori spectacolul Teatru-

strălucită) metambrfozează per
sonajul : nu mai e Călugărul, ci 
un spectru, o himtră, un simbol 
sau un sentiment’ concretizat. 
Or, toate acestea contrazic spi
ritul și modalitatea piesei.

Tot în „Escurial11, lui Folial 
— personaj în legătură cu care 
autorul se explică — i se igno
ră un dat fundamental : autori
tatea. Folial — Ștefan Radof — 
e bufonul epuizat, care cere nu

O nouă revistă școlară
Este titlul noii reviste șco

lare — editată de elevii Li
ceului „I. L. Caragiale" din 
București. Așa cum mărturi
sește colectivul de redacție în 
„cuvînt înainte", încercarea 
de față reprezintă concreti
zarea unei dorințe de a con
tinua o veche tradiție a școlii 
românești. Se cuvine să rele
văm epigramele lui Sorin Pe
trescu, tematica variată a poe
ziilor elevei Olga Sicii, par
tea științifică și traducerile 
din Arthur Rimboud. Redac

ția consacră o rubrică spe
cială problemelor limbii ro
mâne, cîteva pagini de in
formări în care ei se reco
mandă elevilor, muzee, filme 
colecții, teatre.

| MrWSm
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cient. Contribuția Iui M. Mă- 
descu în interpretarea textului 
este substanțială. De subliniat e 
faptul că, deși referințele la pic
tori și pînze sînt foarte frecven
te chiar în declarațiile lui Ghel
derode, că în comentariile cri
tice li se dă o foarte mare Im
portanță, uneori chiar o ca
pitală importanță (de pildă, în 
cazul lui Brueghel), plastica rea
lizată de Mihai Mădescu nu pre
sară „citate11.

Dinu Cerneanu a găsit actori 
capabili de a se exprima scenic 
și a făcut din această dis
ponibilitate o sursă de valori 
cu totul deosebite. în întregime 
spectacolul său mizează pe „loc
vacitatea11 corporală a înterpre- 
ților și-i încredințează semnifi
cații esențiale. Pline de tîlcurl 
neștiute sînt mișcările, gesturi
le — rareori pur și simplu func
ționale, deseori cu resorturi și 
sensuri obscure, întotdeauna 
pline de elocvență.

„Acolo unde se termină arta 
dialogului11, se desfășoară cu 
predilecție sensibilitatea și in
geniozitatea creatorilor „Viziu
nilor flamande". Le izbutește 
spectacolul în sine, le izbutește 
animizarea scenei, potențarea 
acută a mișcării, a atitudinii, 
încărcarea cu emoție a culorii,

lul Nottara , -ără să neglijeze 
proprlu-zis textul. îl lipsește de 
ponderea cuvenită, ajunge să-1 
mascheze prin compliniri și co
mentarii extra-literare. E sur
prinzătoare pe alocuri ușurința 
cu care regizorul tratează tex
tul. De pildă supradimensiona
rea Călugărului din „Escurial" : 
nu mai e vorba de o „trouvail
le", ci de o licență greu explica
bilă. Schimbarea dimensiunii 
(care altundeva, în alte condi
ții. ar nutea desigur fi o Idee

mai somn ; nu are forța, aro
ganța de care vorbește autorul, 
nu este acel geniu al răului pe 
care l-a respectat monarhul. 
Folial este ucis de fapt pentru 
că s-a trădat pe sine însuși, nu 
pentru că e obosit. Ștefan Ra
dof joacă foarte bine, realizea
ză un rol foarte bun, dar un 
Folial amputat. Este simptoma
tic pentru operația artistică 
efectuată, cu „Viziuni flaman
de".

„Cristofor Columb11 este o fe
erie — parodie. Instituții, isto
rie, mituri, toate sînt traversa
te de radiațiile deformatoare 
ale ironiei. Dar textul mai ema
nă și altceva, o mare poezie : 
dorul aventurii, al vagabonda
jului interior, dragostea pentru 
iluzie, insatisfacția descoperito
rului și seninătatea veșnicului 
călător, nostalgia neființei, vo
cația morții și sinuciderea cal
mă a poporului Edenului. Din 
dramatismul adine al relațiilor 
lui Columb cu Montezuma și 
chiar cu Regele, a rămas destul 
de puțin în spectacolul de la 
„Nottara11. îi reproșăm insufi
cienta gravitate a tonului și nu 
absența unor personaje sau 
episoade, faptul că n-a pătruns 
prea adînc, prea tenace dincolo 
de parodie.

Excepționala creație a lui 
Ștefan Iordache în „Escurial* 
are poate nobila vină de-a ne 
pune pe gînduri, de-a ne su
gera posibilități mai mari, și 
așteptări mai severe. „Viziuni 
flamande11, conține în sine ger- 
menele care să-1 nege : Regele 
din „Escurial" ne obligă să re
vendicăm o nouă versiune Ghel
derode.

ILINA GRIGOROVICț

La muzeu.

O VESTE DE ULTIMĂ ORĂ:

9 700 000 Oi MĂRTISOARE■> >
Istoria omenirii începe de la un cadou : mărul oferit 

Evei... Dar aceasta se întîmpla în rai. Acolo, a face un 
cadou însemna un păcat. Pe pămînț e invers. Dovadă : 
zeci sau poate sute de maxime inspirate de acest gest, 
unul din puținele 
civilizațiilor.

După o „lună a 
Comerțul oferă în 
fiecărei femei din țară îi revine unul.

„Sînt de o mie de ori mai fericit atunci cînd dau decit 
atunci cînd primesc un cadou11, mărturisea un poet. E un 
sentiment care nu îmbătrînește, pentru că nu ține nici de 
vîrsta anului, nici de viratele omenirii, ci de bucuria 
veșnic tînără de a dărui și de a te dărui pentru bucuriile 
celorlalți.

Atenție, tineri, ne mai despart 15 zile pînă la mărțișor !,

VIORICA DIACONESCU

obiceiuri păstrate de-a lungul tuturor

cadourilor11 iată o alta a mărțișorului, 
acest an 9 700 000 de mărțișoare. Deci,

în Munții Gur- 
ghiului a fost gă
sită o 
purtînd
Nigeria. Pentru a 
ajunge aici minus
cula pasăre a tre
buit să străbată, în 
linie dreaptă, peste 
5.000 de km. în pre
zent acest exemplar

codobatură 
inel din

NIGERIA
rar face parte din 
colecția Muzeului

........ \ 
ornitologic din Re
ghin, instituție care 
adăpostește aproa
pe 1.500 exemplare 
de păsări din mai 
toate zonele geo
grafice ale lumii. 
Acum pasărea vi
sează zările al
bastre.

ANUNȚ

de și foklor;Caiet poezii

„Cintec de început"

GEMENUL

ADOLESCENTULUI

Actorii Richard Burton yi 
Elisabeth Taylor la o confe
rință de presă înaintea pre
mierei ultimului lor film — 

„Dr. Faustus".

La meci...
NICOLAE CRISTOVEANU

București

La Casa Ziariștilor din Calea Victoriei 163 este 
deschisă zilnic, între orele 11—19, expoziția pic
torilor GEORGETA NAPARUȘ-GRIGORESCU, 
GABRIELA PATULEA-DRAGUȚ, DAN CRIS
TIAN, ION GRIGORE, OCTAVIAN VIȘAN și 
a sculptorului GH. ILIESCU-CALINEȘTI.

Consiliul regional Maramureș al Organizației 
de pionieri a scos de sub tipar un caiet de poezii 
și folclor, intitulat „Cîntee de început". Lucrarea 
reunește în paginile sale lucrările de debut li
terar a peste 50 de elevi între 7—15 ani.

Valoroasa inițiativă are menirea să stimuleze 
preocuparea elevilor din școlile generale de opt 
ani, față de creația populară și cultă.

Mesajul ing.
D. LEONIDA

în cadrul 
din Bicaz, printre 
nate se află un 
ment grăitor. Este 
de proiectul unei 
hidroelectrice 
în 1906 de ing. Dimitrie 
Leonida. Putem spune 
că hidrocentrala de la 
Bicaz, în linii mari, ur
mează acestor proiecte. 
Pozițiile barajului, dis
punerea tunelului de a- 
ducțiune și poziția u- 
zinei de la Stejaru cores
pund. astăzi, întrutotul 
proiectelor din 1906. Nu
mai că au trebuit 50 de 
ani pentru ca marile 
idei ale inginerului ro
mân să capete întruchi
parea necesară. La în
ceputul secolului o ase
menea uzină hidroelec
trică părea o fantezie.

I. C.

muzeului 
expo- 
docu- 
vorba 
uzine 

realizat

La Zagreb a fost operat un 
tînăr de 16 ani care suferea 
de ulcer stomacal. Cel puțin 
așa se credea. Căci profeso
rul a descoperit în abdome
nul pacientului... un bebe viu, 
a cărui mărime corespundea 
vîrstei de 9 luni. Profesorul 
crede că acest prunc este 
gemenul adolescentului o- 
perat. în urma unui fenomen 
încă neexplicat el a rămas 
legat de pancreasul fratelui 
său și a continuat să crească 
într-un ritm foarte încetinit.

SAVANTUL

DISTRAT.
Henry Poincară a fost ri

nul dintre cei mai distrați oa
meni de știință. Mama lui M 
lega portofelul în buzunar, 
ceea ce nu l-a împiedicat în
tr-o zi să-1 uite într-un ho
tel ; își pusese vesta și p: 
desiul pe deasupra, lăsînd pe 
scaun haina cu pricina. Altă
dată, într-o seară, a căutat 
niște documente într-un du
lap. A pus lampa pe un raft 
și urmărindu-și meditațiile 
profunde, a îțjchis ușile du
lapului. A rămas deodată în 
întuneric. Fiindcă suferea de 
ochi, a dedus că a orbit; no
roc că flacăra focului din că
min l-a liniștit, și a putut re
para greșala.

lar-

NOSTRU
(Urmare din vagina I) 

de acțiuni și conflicte" ; „Mi s-a 
întîmplat să merg într-adevăr la 
cinema fiindcă un plan conceput 
de mine eșuase. Și am mers sim
țind necesitatea de a mă liniști".

Care ar fi semnificația cifrelor 
și a citatelor de mai înainte ? 
S-ar putea găsi pentru ele un 
numitor comun : acuta necesitate 
de relaxare, așadar existența unei 
stări de oboseală mai accentuată 
către sfîrșitul săptămînii, ceea 
ce-i perfect firesc (rămîne doar 
de analizat cu prilejul anchete
lor pe eșantioane reprezentative, 
dacă nu este vorba aici și de o 
eventuală suprasolicitare școlară, 
căci e curios ca un instrument 
de informare cum este cinema
tograful să fie, declarat, în ochii 
atîtor adolescenți, doar leacul 
miraculos al oboselii, medicamen
tul care înlătură, în numai două 
ore, oboseala acumulată în șase 
zile).

E’e altfel, raportul odihnă-dis- 
tracție este luat în discuție de 
literatura de specialitate, trăgîn- 
du-se un hotar destul de net în
tre una și alta. Odihna (cu ar 
centuat sens de recuperare a 
forțelor) e o funcție reparatorie 
a timpului liber, o replică la de
teriorările fizice sau nervoase 
provocate, în exerctțiul obligați
ilor (în cazul nostru : învățătura), 
de către tensiunile, solicitările 
corespunzătoare ocupației. Rațio
nalizarea perpetuă a învățămîn- 
țului nu scade cantitatea de efort 

cheltuit prin lecții, deoarece se 
îmbogățesc simultan și datele pe 
care umanitatea, acumulîndu-le 
pe parcurs, simte că e de dato
ria ei să le transmită urmașilor. 
Distracția, în schimb, reprezintă 
o arma împotriva plictiselii și e o 
necesitate impusă de monotonia 
unei existențe ; ea se dobîndeste 
prin căutarea unei vieți comple
mentare, de compensare sau eva
ziune, prin recurgerea la o exis
tență imaginară, deosebită de 
viața de toate zilele, așadar prin : 
1) activități reale întemeiate pe 
schimbarea locului, a ritmului, a 
stilului de viată, prin călătorii, 
jocuri, sport; 2) activități fictive 
avînd la bază identificarea și 
proiecția : participare la specta
cole de cinema, teatru, lectură 
etc,

Faptul că 84 de subiecți (din 
124) merg la cinematograf nu 
pentru a avea o „activitate fic
tivă" (identificare cu lumea de 
pe ecran și proiecție într-însa), ci 
pur și simplu pentru relaxare, 
trebuie să ne bucure pentru ca
racterul practic, realist, al grupei 
de vîrstă investigate ? Ori să ne 
pună pe gîndun, fiindcă trădează 
absența sau cvasi-abssnța unor 
visuri adolescentine perfect fi
rești ? Oricum, majoritatea subi
ecților — nevăzînd în cinemato
graf nici un mijloc de informa
ție, nici unul de distracție care 
să alunge plictiseala acumulată 
de pe urma unei existențe mono
tone, putem trage totuși două 
prime concluzii l a) cel care «« 

răspuns la chestionarele noastre 
se socotesc suficient de bine in
formați ca să nu mai aibă ne
voie, la film, să-și lărgească ori
zontul de cunoaștere ; b> gradul 
lor de plictiseală este destul de 
scăzut, de vreme ce nu merg la 
cinematograf pentru a se distra.

Revenind la una din lucrările 
de specialitate foarte cunoscute 
(G. Friedmann — P. Naville 
„Tratat. de sociologie a muncii", 
capit. 24 : J. Dumazedier „Mun
că și timp liber") e bine să ară
tăm că autorul polemizează cu 
sociologia engleză care, prin ter
menul „recreare" confundă odih
na cu distracția ; în felul acesta 
se obține o simplificare a pro
blemei, care împiedică studierea 
concretă și completă a acestui 
fenomen psihico-social. Or, 
timpul liber se prezintă ca un 
ansamblu de activități originale, 
fundamental distincte pe de o 
parte activități productive, pe de 
alta obligații sociale, consti
tuind ceea ce s-ar putea 
numi „terțe activități". Ele pot 
fi exclusiv, succesiv sau simultan 
forțe de reparație, de distracție 
sau de dezvoltare a personalită
ții, forțe de evaziune sau de par
ticipare socială, forțe de regres 
sau de progres cultural.

Alegeți: aventura, 
călătorie, dragoste 

etc.
Și totuși, aricit de exclud „re

paratoriu" le-ar părea mibiecților 
Qtotwiwsrt HI M 

atunci cînd sînt îndemnați să-și 
exprime preferințele în legătură 
cu filmul, nu ezită : așadar, re
laxare, dar și alegere (selecție)

f (83) b (41)
filme de aventuri, lupte, spionaj

27 10
comedii 11 4
călătorii 2 2
sentimentale, dragoste 10 6
reconstituiri de epocă, istorice 17 3
muzicale 3 3
documentare — 2
științifice — 1
științifico-fantastice — 1
sportive — 2
biografice 1 —
de toate (fără preferințe) 2 5
de tineret (categorie neindicată de

autorul chestionarului) 1 -
serioase-reale, drame, tragedii

(categorie, de asemenea, ne
indicată de autorul chestio
narului). 6 -

„psihologice" 3 2

Interpretarea rezultatelor — 
desigur la „prima vedere" — dez
văluie, indiscutabil, cîteva adevă
ruri ale lumii adolescenței. De 
pildă, e de remarcat fuga simpto
matică de irealitate (vezi prefe
rințele majorității, față-n față cu 
unicul (din 124 subiecți) care 
preferă filmul fantastico-științific, 
ca și o categorie adăugată de su
biecți înșiși — „filme serioase, 

subiectivă sau numai genul pre
ferat îl relaxează pe fiecare, orice 
alt gen obosindu-1 ?

ferințelor din cadrul aceluiași 
§en, judecat din punctul de ve- 

ere al categoriei care răspunde : 
fete-băieți. Ne-am fi așteptat ca, 
proporțional, mult mai mulți 
băieți să fi ales „filmul de aven
turi, lupte, spionaj" (25 la sută 
din subiecții băieți) decit fetele 
(30 la sută din subiecții fete). De 
ce această „răsturnare" a presu
punerile inițiale ? Pe semne că, 
m asemenea gen de fMme, fetele 
glMa» tipul ideal da bărbat (4 

nu uităm : au între 16—18 ani) : 
curajos, drept, neînvins etc. 
(atențiune I tineri, iată un bun 
prilej de a afla care sînt gustu
rile fetelor, un ghid perfect al 
comportării voastre viitoare). Ast
fel de eroi se găsesc atît în fil
mele de aventuri, cît și în cele 
istorice (27 din subiecții fete și 
respectiv 17 preferă filmele de 
aventuri și istorice). Și iată, în 
ordinea preferințelor adolescente
lor, pe locul 4 (10 subiecți din 
83) preferă filmele sentimentale, 
de dragoste (ceea ce, evident, ne 
surprinde și demonstrează — spe
răm — exagerata preocupare, de 
la o vreme, pentru latura aceas
ta, în multe publicații nespecia
lizate). Trist e că nici comedia nu 
pare să fie pe gustul majorității su
biecților (fie fete, fie băieți) ; și 
e relativ destul să intri într-o 
sală de cinematograf, la un film 
care are și secvențe de comedie 
(nefiind exclusiv o comedie, la 
care omul se duce parcă pregă
tit să rîdă), ca să-ți dai seama că 
tinerii nu prizează suficient umo
rul (indiscutabil, este vorba aici 
de calitatea îndoielnică a umo
rului cultivat în ultima vreme, 
mai ales pe scenele de estradă, 
la televiziune și radio, de stereo
tipia acestuia, de încărcătura mi
noră și de talentul uneori minor 
al „practicienilor", cît și de frec
ventarea Insuficientă — de către 
subiecți — a textelor clasice), 
aproape că se poate conchide că 
tinerii nu știu să rîdă, sau oa să 
fim mai exacți, rid la o glumă 
„groasă", directă, elementară, dar 
rămîn pe gînduri la o poantă mai 
subtilă; or, e de reținut faptul 
că umorul, jocul de cuvinte eto. 
deși par simple exerciții gratuite.

„ascut" mintea, stimulează cali
tățile asociative ale tînărului, re- 
prezentînd o indispensabilă gim
nastică a minții. Să promovăm 
deci umorul în rîndul adolescen
ților, aruneînd peste bord preju
decățile (căci nu umorul în sine, 
cum cred unii, e minor, ci în
fățișarea sub care ajunge la con
sumatorul tînăr) 1

Pe de altă parte, manifestarea in
diferenței față de filmele muzicale 
(ca și față de tot ce ține de 
muzică — exceptînd-o pe cea 
ușoară) ne atrage atenția asupra 
unei insuficiențe absolut reale: 
pregătirea muzicală a adolescen
ților (ei nu știu „să asculte" mu
zica, nu au timp sau răbdare, mai 
ales cea „grea" constituind un a- 
devărat Everest de netrecut) ; de 
pe urma acestei lacune au de su
ferit : sensibilitatea, cultura ge
nerală... (dar măsurile eficiente 
întîrzie de ani și ani să fie luate : 
discoteci în licee, duminici mu
zicale, săli de audiție în școli, 
etc). în rest : muzică de dans (în 
general ușoară, fie și numai de 
ascultat) cu funcție reparatorie 
— mă odihnește, mă relaxează, 
atît 1

O ultimă remarcă la acest 
punct : doar 2 subiecți preferă 
filmele documentare și unul sin
gur filmele științifice — în timp 
ce, la polul opus — cum am mai 
arătat — tot unul singur preferă 
filmele științifico-fantastice. Ce 
se întîmplă ? De ce această for
ță centrifugă care azvîrle la ex
treme preferințele unor adoles
cenți ? Nu cumva se descifrează 
aid o unilateralitate (vezi ante
rior capitolul „Un pas pînă la... 
plictiseală*, în care se arată că 
practicarea exclusivă a unui sin

gur fel de distracție în timpul li
ber duce, inevitabil, la monoto
nie, la plictiseală), o formație nu 
destul de multiplă, pe planuri cît 
mai diverse, întrepătrunse ? Sla
ba preferință manifestată pentru 
filmele științifice are vreo con
tingență reală cu gustul pentru 
știință în sine ? Dar antipodul — 
slaba preferință mărturisită pen
tru filmele fantastico-științifice 
nu reprezintă — cine știe ? — o 
dezvoltare insuficientă a spiritu
lui imaginativ, a fanteziei (atît de 
necesare, în mod paradoxal toc
mai într-o epocă de fantastic salt 
științifico-tehnic, veacul de aur al 
invențiilor!) Pistele acestea ar 
merita, indiscutabil, să constituie 
temele unor viitoare cercetări ale 
oamenilor de știință.

Iată și cîteva din răspunsurile 
subiecților: „Filmele în care 
viața omului este văzută în rea
litatea, și complexitatea ei. Dra
matic" ; „Filmele psihologice în 
general, indiferent de gen".

„Prefer filmele despre tineret, 
despre viața de toate zilele a ti
nerilor" ; „Cele de aventuri sînt 
drăguțe, cele oomice sînt amu
zante, cele de dragoste sînt fer
mecătoare" ; „îmi plac filmele 
cu subiect real, cu puțină dragos
te și educative" ; „îmi plac fil
mele care au o acțiune" ; „Cele 
originale, care aduc ceva nou, nu 
fac altfel de restricții" ; „Vizio
nez filmele care caută să-ți în
dulcească viața și nu să-ți pună 
probleme superioare care te fac 
și mai nehotărft" ; „Cu substrat 
psihologic, dar depinde de starea 
psihică în care mă găsesc eu" ; 
„Prefer (!) orice fel de filme" t

MIHAI STOIAN



SOLIDARI CU EROICUL
POPOR VIETNAMEZ

Marți după-amiază a avut loc 
la Casa de cultură a studenților 
din București un miting al re
prezentanților populației Capi
talei, consacrat solidarității 
lupta poporului vietnamez.

cu 
Au 

participat membri ai Ambasadei
R. D. Vietnam în România, pre
cum și studenți vietnamezi care 
învață în țara noastră.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de prof. Tudor Ionescu. 
președintele Comitetului națio
nal de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez, sub auspi
ciile căruia a fost organizat mi
tingul. A luat apoi cuvîntul Du
mitra Joița, vicepreședinte al 
Sfatului popular al orașului 
București. Lupta plină de ero
ism a patrioților sud-vietnamezi 
— a spus el — cunoaște în pre
zent o nouă și puternică intensi
ficare. De peste două săptămîni 
sosesc neîncetat știri care rela
tează despre ofensiva generali
zată a Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud 
împotriva agresorilor americani 
și a lacheilor lor. Aceste impor
tante succese prilejuiesc o vie 
bucurie și satisfacție țutnrar ace
lora care simpatizează cu cauza 
dreaptă a poporului vietnamez. 
De la această tribună adresăm 
călduroase felicitări vitejilor 
luptători ai forțelor patriotice 
care, dînd dovadă de dîrzenie 
și spirit de abnegație, au demon
strat cu prisosință că un popor 
care își apără libertatea, inde
pendența și ființa națională nu 
poate fi înfrînt.

După ce a înfățișat unele 
date privind pierderile suferite 
de agresori în ultima perioadă, 
impasul și deruta în care aceș
tia au fost puși, el a spus :
S. U.A. trebuie să recunoască că 
problema vietnameză nu poate 
fi rezolvată pe cale militară, că 
ele nu pot ieși djn jmpas decît 
respectînd dreptul imprescripti
bil al poporului vietnamez de 
a-și rezolva Singur treburile sale 
interne, fără amestec din afară 
S.U.A. trebuie să înțeleagă că 
extinderea agresiunii este o so
luție total lipsită de perspectivă 
pentru ele, o soluție care va

\ atrage o ripostă și mai pu
ternică, și mai hotărîtă din 

“ partea poporului vietnamez.
Este evident -— a spus vorbi

torul — că hotărîrea populației 
sud-vietnameze de a lupta pen
tru libertate nu va putea fi zdrun
cinată atît timp cît pe pămîntul 
Vietnamului de sud se găsesc 
trupe invadatoare, cît se încear
că să se impună un guvern rupt 
de popor, străin de interesele și 
aspirațiile sale și aflat în solda 
imperialismului.

(Urmare din pag. I)

Calculatoarele

lucru, 
înre- 

notâte 
Numai

Așa că, în

(Acerpres)

Automatizare
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Toate aceste date ar avea 
șansa să suscite interesul ci
titorilor. Dar prezentarea 
unei excepționale realizări 
ștudențești nu are cumva tot 
atîta forță de atracție ?

„în laboratorul de calcula
toare analogice puteți face 
cunoștință și cu colaborato
rul nostru „CANT" — cal
culator analogic tranzistori
zat. A fost realizat în 1966, 
de către studenții Hentea 
Toma, Brlnzan Florian și 
Fuchs Werner, ca proiect 
pentru examenul de di
plomă".

Că orașul Timișoara are în 
țara noastră prestigiul unui 
puternic centru de cercetare 
științifică în probleme de in
formatică, ar trebui, de ase
menea. spus în reportai — 
gîndenm la masa de 
selectîndu-mi datele 
gistrate de memorie, 
în. carnet. Dar cum ?

lista celor peste 70 de titluri 
de lucrări publicate sau pre
zentate în sesiuni de comu
nicări de cadrele didactice și 
specialiștii din Institutul po
litehnic ar ocupa opt file. 
Deci, trebuie să recurg la o 
succintă caracterizare a prin
cipalelor direcții de orien
tare: „S-au făcut importante 
cercetări în legătură cu pro
gramarea automată și asupra 
metodei de programare și 
utilizare a calculatoarelor 
numerice pentru rezolvarea 
unor variate probleme ingi
nerești. Ca etapă către rea
lizarea de calculatoare nu
merice cu viteză mare de 
lucru, au fost efectuate cu 
succes cercetări privind con
strucția memoriilor cu mie
zuri de ferită. Mai recent, 
s-au organizat cercetări și în 
domeniul bionicii, neurocl- 
berneticii. Din 1961 în insti
tut funcționează un Centru 
de calcul, în cadrul căruia au 
fost construite calculatoarele 
MECIPT-1 și MECIPT-2 — 
D.S A.P.C. In prezent, se pre
conizează trecerea la reali
zarea unui nou MECIPT, cu 
posibilități de multiprogra- 
mare, construit cu module 
standardizate. Pentru calcu
latorul CETA. se lucrează 
intens în cadrul catedrei de 
electronică și automatică. 
Va fi. probabil, un membru 
imnortant al familiei de cal
culatoare timișorene".

...încă multe alte zeci, sute 
de astfel de informații, su
gestive prin ele însele, sau 
prin corelare, mă asaltau, în- 
c.ercînd să ajungă în repor
taj. Nu este deloc ușor să 
alegi, mai ales atunci etnd

cucerit

Așa cum a declarat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Sesiunea 
M.A.N. din iulie 1967 : „Po
porul român,: care și-a 
prin jertfe grele, de-a lungul 
zbuciumatei sale istorii, dreptul 
la o viață liberă, înțelege și pre
țuiește din adîncul inimii lupta 
bravului popor vietnamez. în
treaga națiune română își expri
mă solidaritatea frățească cu 
Republica Democrată Vietnam, 
cu Frontul Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, își 
manifestă hotărîrea de a ajuta 
poporul vietnamez pe plan ma
terial, politic și moral pînă la 
cucerirea deplină a victoriei".

împreună cu întregul popor 
român, — a spus în încheiere 
vorbitorul ■— noi, reprezentan-

Mitingul de la
Casa de cultură

a studenfilor
din București

ții populației capitalei Republi
cii Socialiste România, condam
năm în mod categoric agresiunea 
S.U.A. în Vietnam exprimîndu- 

so-
S.U.A. în Vietnam exprimîr 
ne în același timp profunda 
lidaritate frățească cu lupta ero
ică a poporului vietnamez. Ce
rem cu fermitate ca Statele 
Unite ale Americii să înceteze 
imediat, necondiționat șl defini
tiv bombardamentele asupra Re
publicii Democrate Vietnam, șă 
pună capăt agresiunii, să-și re
tragă trupele sale și ale sateliți
lor lor din Vietnamul de sud, să 
fie recunoscut Frontul Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
sud, singurul reprezentat auten
tic al populației sud-vfetnameze.

în continuare a luat cuvîntul 
ambasadorul R. D. Vietnam Ia 
București, Hoang Tu,

După ce a făcut un succint 
bilanț al pierderilor suferite de 
agresori în ultimul timp, vorbi
torul a spus : Un factor de pri
mă importantă în obținerea suc
ceselor este participarea masivă 
a populației sud-vietnameze la 
această ofensivă generalizată și la 
insurecția simultană. Aceste vic
torii, despre care presa și radiou
rile lumii vorbesc cu admirație 
si care provoacă confuzie și pro
fundă neliniște la Washington, 
ilustrează în mod elocvent forța 
și posibilitățile Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul 
de sud.

După ce a reafirmat dorința și 
dragostea poporului vietnamez 
de pace — pentru o pace adevă
rată, strîns legată de indepen

faptele, oamenii, gîndurile, 
ce ar merita relevate sînt de
rutant de multe, iar parame
trii, construcția, funcționarea 
și utilizările calculatoarelor 
electronice dificil de expli
cat fără riscul aridității, al 
tehnicismului. '__
cele din urmă, am ajuns să 
cred să este mai indicat să 
vorbesc despre tinerii care 
lucrează în domeniul calcu
latoarelor electronice. Har 
despre care ? Popovici Vol
ker ? 25 de ani, neîmpliniți 
încă. Absolvent din promoția 
1966, cu media generală 9,75. 
Acum, ca asistent, conduce lu
crările de laborator și pro
iecte de an pentru disciplina 
„calculatoare numerice". In 
cadrul catedrei de electroni
că și automatică a prezentat 
comunicări interesante, con- 
tinuînd cercetarea începută 
prin lucrarea de diplomă — 
„Excelentă, cel mai bun pro
iect studențesc pe care 
citit vreodată", spunea

prea ea prof. ing. Alexandru 
Rogojan. ...Herbert Hart
mann ? „Bijuteria" — l-au 
numit tovarășii de muncă. 
Vn tehnician cu mîini de aur 
și o clarviziune profesională 
ieșită din comun. La con
strucția lui MECIPT-2, a 
avut o idee excelentă, în ce 
privește felul circuitelor im
primate ce urmau a fi folo
site. Insă idei (a se citi „so
luții tehnice") are zilnic...

Șirul acestor „fișe perso
nale", reporterul l-ar putea 
continua încă mult. Vorbind 
despre Vasile Baltac — șef 
de lucrări la 27 de ani; 10
luni trimis pentru cursuri de 
specializare la Cambridge; 
membru în „British Compu
ter Society" ; autorul a pa
tru lucrări deosebit de inte
resante ; doctorand cu zece 
la admitere etc. — sau des
pre Victor Megheșean și 
Toma Hentea, alți doi tineri 
pasionați, subjugați de lumea 
calculatoarelor. Despre fie
care dintre dînșii ar merita 
să se scrie însă mult, foarte 
mult, cel puțin cîte un repor
taj. Măcar această alegere ar 
putea-o face rapid și obiectiv 
o mașină cibernetică, îmi zi
ceam la un moment dat.

Cindva, poate, printre u- 
neltele sale de lucru, repor
terul va recurge și la capa
citatea de creație a unor 
mașini cibernetice, exploatîn- 
du-le uimitoarele — așa ni 
se par azi! — performanțe 
Dar, cum pînă atunci mai 
avem de așteptat, ml-am 
scris reportajul în maniera și 
cu mijloacele claslee.

ION TRONAC

dentă și libertate — vorbitorul a 
spus : Atâta timp cît continuă 
agresiunea americană, atîta timp 
va durș și lupta noastră. Dacă 
guvernul Statelor Unite ale Ame
rica dorește într-adevăr convor
biri, el trebuie înainte de toate 
să înceteze necondiționat bom
bardamentele și orice alt act de 
război contra Republicii Demo
crate Vietnam. Numai după 
aceasta vor putea începe convor
biri cu S.U.A. asupra probleme
lor interesate.

Arătînd că lupta glorioasă, 
plină de abnegație și sacrificii, 
dusă de poporul vietnamez îm
potriva agresiunii, atît în sud cît 
și în nord, s-a bucurat și se bu
cură de aprobare, sprijin si aju
tor mereu crescînd din partea 
țărilor socialiste frățești, de soli
daritatea și sprijinul țărilor și 
popoarelor iubitoare de pace și 
dreptate din lumea întreagă, 
ambasadorul Hoang Tu a spus în 
încheiere : Folosim acest prilej 
pentru a exprima mulțumirile 
noastre sincere partidului, guver
nului și poporului frate român, 
pentru sprijinul și ajutorul moral, 
material, politic si diplomatic, 
prețios si eficace acordat.

Participants la miting au adop
tat o moțiune de solidaritate cu 
lupta dreaptă, eroică a poporu
lui frate vietnamez., de protest 
împotriva agresiunii imperialis
mului american și a acoliților lui

♦
Comitetul Național de Solida

ritate cu lupta poporului viet
namez și Liga Română de priete
nie cu popoarele Asiei și Africii 
au adresat Comitetului Central al 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud o tele
gramă în care se exprimă satis
facția cu care cetățenii patriei 
noastre urmăresc victoriile im
portante obținute de forțele pa
triotice din Vietnamul de sud, 
sub conducerea Frontului 
nai de Eliberare, în lupta 
pe care o duc împotriva 
sorilor americani și a regimului 
marionetă de la Saigon.

sud, 
Națio- 
eroică 
aere-

Opera Română — SPECTA
COL EXPERIMENTAL DE 
OPERA ȘI BALET ora 19,30 ; 
Opereta — CONTESA 
RITZA ora 19,30 ; Teatrul Na
țional- Sala
MEO ȘI JULIETA ora 19,30 ; 
Sala Studio — JOCUL ADE
VĂRULUI ora 19,30 ; Teatrul

(Urmare din pagina I) 

după secole de la crearea lor 
de către corul „Madrigal" !

Integrîndu-se din momen
tul consacrării lor valorilor 
etern umane, operele de artă 
nu sînt decît în sens istorici 
„preclasice", „clasice", „ro
mantice" sau „moderne", căci 
ele își exercită o funcție es
tetică, transmit un mesaj ce 
reîntinerește la contactul cu 
fiecare nouă generație. An
tinomia clasic — modern se 
succede cu o viteză crescîndă 
în raport direct cu accelera
rea dinamismului stilurilor 
și procedeelor tehnice muzi
cale, în timp ce virtutea edu
cativă, emoțională a artei 
constituie o permanență a 
tuturor valorilor selectate 
ca autentice, indiferent de 
etapa în care s-au născut. 
Firește, există un complex 
de factori care apropie și dis
tanțează creațiile unei epoci 
și ale unui curent de gustul 
și aspirațiile estetice dintr-o 
perioadă sau alta. Prin so
brietatea și echilibru fără 
cusur al mijloacelor, p.rin 
densitatea expresiei și conci
zia timpului de des
fășurare, creațiile precla
sice și clasice se iden
tifică surprinzător de adine 
cu cerințele iubitorului de 
muzică din vremea noastră ; 
prin robustețea sentimente
lor si strălucirea imaginii 
ele se recomandă în mod a- 
proape paradoxal ascultăto

DE ACREDITARE DE CĂTRE AMBASADORUL

a-

PREZENTAREA SCRISORILOR

Pentru cei mici ca și pentru de la pa-cei mari

(Urmare din pag. I-a)

. . chemarea gheții <
tinoarul Floreasca se dovedește a fi irezistibilă.

REPUBLICII POPULARE POLONE 
LA BUCUREȘTI

La 13 februarie a.c., președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a pri
mit pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Populare Polone la București, 
Jaromir Ocheduszko, în legătură 
cu prezentarea scrisorilor de 
creditare.

Cu acest prilej au rostit cuvîn- 
tări ambasadorul R. P. Polone și 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, preșe
dintele Consiliului de Stat 

calcă pragul. Sondajele efectua
te printre proprietarii de maga
zine dau la iveală lucruri neaș
teptate. Cifra de afaceri este în 
scădere mare, în scădere — un 
magazin de covoare nu a făcut 
nici măcar o singură vinzare — 
și mulți negustori veniți din 
alte părți au început să-și strîn- 
gă bagajele : vînzătorii de su
veniruri se plîng în corpore de 
o epidemie de lipsă de apetit a 
cumpărătorilor. Puțini, foarte 
puțini au aur pe tejghele sau 
în orice caz departe de speran
țele localnicilor. Și gazdele fac 
tot ce le trăznește prin cap ca 
să-l aducă în buzunarele lor. 
Se organizează concursuri pen
tru mîncăcioși, pentru băutori, 
cu participări selecte sau de 
toată mîna, expoziții cu vînza- 
re etc.

Cîntărețul Johny Holliday a 
primit 10 000 de franci pentru o 
seară. Organizatorii l-au între
bat întîi dacă nu ar fi dispus 
să se producă gratis, dar Johny 
le-a servit un răspuns care i-a

de Comedie — OPINIA PU
BLICA ora 20 ; Teatrul Lucia 
Sturdza Bulandra sala Schitu 
Măgureanu — LIVADA CU 
VIȘINI ora 20 ; Sala Studio — 
COMEDIE PE ÎNTUNERIC 
ora 20 ; Teatrul Mic — RI
CHARD II ora 20 ; Teatrul C. 
I. Nottara Sala Magheru — 
ACEST ANIMAL CIUDAT 
ora 19,30 ; Sala Studio — AB
SENȚA ~ 
ora 20 ;
vrancea 
SENLIS 
Creangă 
SUS ora 16 ;
rică Sala din calea Victoriei — 
PAPUCIADA ora 17 ; Sala din 
str. Academiei — VRĂJITO
RUL DIN OZ ora 17.

UNUI VIOLONCEL 
Teatrul Barbu Dela-
— INTÎLNIRE LA 

ora 19,30 ; Teatrul Ion
— TOATE PÎNZELE 

Teatrul Țăndă-

rului modern, cuprins în vîr- 
tejul problemelor de viață 
atît de complexe ale mijlo
cului de veac XX. Fără a-și 
fi slăbit forța de atracție, 
muzica romanticilor apare 
contemporanilor hoștri ca 
extatică și — cu excepția 
capodoperelor, de un echili
bru poetic și stilistic desăvîr- 
șit — ca eterogenă, insufi
cient de decantată, de puri
ficată stilistic. Și poate nu 
rare ori cuceririle epocii de-

TINE
numite azi „moderne" (ter
men care a corespuns rînd 
pe rînd tuturor epocilor !) 
sînt prețuite în mod conven
țional, la suprafață, ca mo
mente de înnoire morfolo
gică, cînd de fapt, virtutea 
lor cardinală este de ordin 
sintactic, structural, estetic. 
Extinderea principiilor or
ganizării seriale din dome
niul orînduirii sunetelor în 
acela al calității și 
culorii acestora constituie la
tura fenomenală a inovațiilor 
aduse de Webern, în 
timp ce transformările 
esențiale operate de el 
privesc intensificarea di
namismului expresiv, con
centrarea „tensiunii unul ro
man într-o lacrimă".

în procesul evolutiv al 
creației lui Eneacu, istoria 

Nicolae Ceaușescu, a avut o con
vorbire cordială cu ambasadorul 
Republicii Populare Polone, Ja
romir Ocheduszko.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la con
vorbire au participat Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, și George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului ala- 
cerilor externe.

Ambasadorul Republicii Popu
lare Polone a fost însoțit de mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

OLGA PALL
ÎNȚELEGE PE HOLLIDAY

făcut să-și muște limba : „Cu 
plăcere, a zia el, dar să-mi pre
dea domnul primar cheile ora
șului". Johnny, care împreună 
cu Sillvie Vartan au adunat în- 
tr-o noapte la Paris cu cîțiva 
ani în urmă 120 000 de tineri 
înnebuniți de ye-ye, au fost che
mați la o întîlnire de către fru
moasa austriacă Olga Pali. S-a 
arătat deosebit de îneîntat, a 
fixat și ora întîlnirii, dar nu a 
venit. „Ah, a spus Olga, decep
ționată, nu o să mai iau nicio
dată în serios complimentele 
ziariștilor".

Astăzi la Casserouse, în pre
zența primului ministru Pompi
dou și a soției sale, Marielle 
Goistchell a cîștigat medalia de 
aur la slalom special femei.

9,15—12,30 —Jocurile Olimpi
ce de iarnă • Schi fond ștafetă 
4 x 10 km — bărbați • Patinaj 
viteză 500 m. bărbați 1 17,30
Curs de limba engleză (lecția a 
3-a) ; 18,00 Telecronica econo
mică ; 18,30 Pentru copii Ala- 
bala : Călătorie muzicală ; 19,00 
Studioul pionierilor; Răsplata 
îndemînării ; 20,00 Album li
ric : Ion Minulescu ; 20,15 Trans- 
focator ; 20,45 Telecinemateca : 
„Iubirea lor“ ; 23,10 Jocurile O- 
limpice de iarnă ; Patinaj artis
tic : proba de figuri libere — 
perechi.

muzicii confirmă un moment 
de excepționale confruntări 
dialectice între fenomen și 
esență, între tehnică și ex
presie. Confluiențele roman
tism — impresionism, impro
vizație — organizare cvasi- 
serială, rădăcini ale barocu
lui — resurse folclorice lău
tărești definesc aspec
tul istoric, procesual al 
devenirii creației enesci- 
ene, pe cită vreme atri
butul permanentei acesteia

REȚEA MU
este legat de inspirația gene
roasă, de vibrația profund o- 
menească, de flacăra poetică 
ce luminează crezul muzicia
nului. Iată de ce, în conști
ința muzicală a omenirii, 
rapsodiile Iui Enescu nu vor 
fi prețuite ca mai puțin ti
nere decît simfonia de ca
meră și nici Poema Română 
ca mai puțin originală decît 
Vox Marls.

La început de secol, stă- 
pîn pe meșteșugul tradițio
nal și ilustru al învățăturii 
lui d’Indy, D. Gh. Kiriac des
coperea drumuri noi pentru 
tînăra școală românească de 
compoziție, forînd în stratu
rile multiseculare ale melo
sului țărănesc. Aportul ul
terior al lui Castaldl, Cuclin, 
Alessandrescu, Ottescu îmbo
gățea oxperianța artei națio-

Sosirea unei 
delegații a P. C 

din Japonia
Marți a sosit în Capitală 

delegație a Partidului Comunist 
din Japonia, care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român va face o vi
zită în țara noastră. Din delega
ție fac parte tovarășii Tomio 
Nishizawa, membra al Prezidiu
lui și al Secretariatului C.C. al 
P.C. din Japonia, și Hiroshi Ide, 
membru al colegiului revistei 
„Documente internaționale" e 
P.C. din Japcnia.

La sosire, delegația a fost sa
lutată de tovarășii Chivu Stoică, 
membra al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ștefan Voi- 
cu, membra al C.C. al P.C.R., 
redactor-șef al revistei „Lupta 
de clasă", de activiști de partid

King — regele Killy — care 
vrea cu orice preț și a treia 
medalie de aur, spre a egala re
cordul lui Tony Zeiler stabilit 
la Cortina de Ampezo, a trecut 
la mărturisiri sentimentale: „Eu 
cîștig ca să-l fac plăcere tată
lui meu". (De unde se poate tra
ge concluzia că necîștigătorii 
trebuie să se arunce urgent cu 
fălcile în pumnii de fier ai pă
rinților). Iar taică-su îl com
pletează : „Jean Claude este 
un fiu ascultător. De cînd i-am 
cumpărat prima pereche de 
schiuri, i-am spus că vreau să-l 
văd triplu campion olimpic ca 
pe Tony Zeiler și îl voi vedea". 
Tony Zeiler însă nu crede că 
se va întîmpla așa ceva. Killy, 
spune el, este prea mare favorit

(Urmare din pag. l-a) 
nică. Comitetul U.T.C. pe uzină 
(secretar Roman Cornel) pregă
tește olimpiada pe meserii, con
cursuri „Cine știe cîștigă", or
ganizează acțiuni interesante în 
timpul liber (simpozioane, seri 
de poezie, concurs de schi șl să
niuțe etc.) pentru a-i atrage pe 
cei mai noi muncitori la viața 
uzinei.

încercînd să realizăm o ra
diografie a celei mal tinere ge
nerații de la „Independența", 
am cunoscut și alte aspecte de
loc îmbucurătoare.

IMI AJUNGE CÎT 
CÎȘTIG..."

Iată cazul strungarului Gross 
Tiberiu. Este cel puțin ciudat că 
după 4 ani (un an a fost repe
tent) nu știe să taie un filet. S-ar 
putea reproșa maistrului, celor
lalți muncitori, că nu s-au ocu
pat de acest tînăr care și-a pe
trecut aici perioada de practică ? 
Toți cei care au încercat să-l 
ajute și n-au fost puțini, s-au 
izbit de nepăsarea sa. „îmi a- 
junge cît cîștig" — spune el 
adeseori. Ne-a repetat-o și nouă 
dar acest „îmi ajunge" trebuie 
înțeles în sensul său exact. Tî- 
nărul strungar mănîncă și se 
îmbracă din buzunarul tatălui 
său, care mai are în întreținere 
un fiu mai mic și o soție bolna
vă. Bătrînul Gross Frederic 
nu-și scuză fiul și încearcă să-l 
facă să trăiască pe picioarele 
sale. Acum a cerut sprijinul or
ganizației U.T.C. și datoria a- 
cesteia este să i-1 dea cît mai 
grabnic.

Alteori părinții, — ni s-au 
povestit și asemenea cazuri în 
uzină — contribuie în mod di
rect Ia iresponsabilitatea socia
lă a unor tineri. în discuțiile 
purtate cu muncitorii vîrstnici 
aceștia au afirmat un adevăr 
de necontestat : „tinerii care lo
cuiesc singuri, care transpiră 
pentru a cîștiga banul, știu să-l 
prețuiască". O parte din cei 
care stau la părinți își zic : „cît 
iau mi-afunge de film și țigări, 
restul am acasă". Nu-i un fe
nomen general dar o asemenea 
concepție există.

DUPĂ 4 ANI... 
O NOUA MESERIE?

Matrițeria fiind o profesie ex
trem de pretențioasă se învață 
în școală în 4 ani. După absol- 

nale pe plan calitativ, chiar 
dacă rămânea istoricește de
vansat de curentele post- 
impresioniste.

în efortul concentrat al 
școlii românești din perioada 
modernă de afirmare, contri
buția lui S. Drăgoi (Diver
tisment, Miniaturi), M. An- 
dricu (Simfonia de cameră), 
M. Negrea (Povești din Grui), 
Z. Vancea, P. Constantinescu, 
I. Dumitrescu, S. Toduță,, 
Gh. Dumitrescu, T. Ciortea,

L. Feldmann nu „a fost" ci 
și „este" tînără, înnoitoare, 
căci, ea a consolidat drumul 
deschis de antecesori cu va
lori perene sub ambele un
ghiuri — estetic și stilistic.

Generațiile ajunse la matu
ritate au o responsabilitate 
de prim ordin în reprezen
tarea creației românești con
temporane. Lucrări instru
mentale și simfonice, opere 
dramatice de Theodor Gri- 
goriu, Pascal Bentolu, Anatol 
Vieru, Wilhelm Berger, Du
mitru Capoianu, Aurei Stroe, 
Llviu Glodeanu, Doru Po
povici, Adrian Rațlu, Mircea 
Istrate, Gheorghe Costinescu, 
Dan Constantinescu, cantate 
de Tiberiu Olah. Stefan Nl- 
culescu, Cornel Tăranu, An
drei Porfetja, au Înălțat ge

ca să reușească performanța a- 
tinsă de mine. Antrenorul Aus
triei, complet nemulțumit de 
evoluția lui Nening, l-a scos din 
echipă și l-a introdus în locul 
lui pe debutantul Huber. Cine 
știe, poate este scris acestui 
tînăr din Tirol să fie Davidul 
Goliatului francez. Austriecii 
acuză pe Willy Favre, posesorul 
medaliei de argint, la slalom 
uriaș, că a uitat să treacă prin 
poarta nr. 16. Willy (fost camio
nagiu, actualmente proprietar 
al unul magazin de articole 
sportive) a sărit de 4 metri în 
sus, și odată cu el și cei 50 de 
elvețieni, îmbrăcați în roșu și 
alb, care în timpul desfășurării 
probei scandau fără încetare : 
„Willy, Willy". Ursul, cum este 

• • • • •

vire, cei 24 de ajustori-sculeri 
s-au trezit nu în secția pentru 
care au fost pregătiți, ci la... 
montaj. Deci după 4 ani o nouă 
mgserie. Cum era și firesc, ei 
au cerut să fie trecuți la locu
rile lor de muncă și azi 17 lu
crează în sculerie. Ceilalți au 
rămas mal departe la montaj, 
unii exprimîndu-și dorința să 
plece în altă uzină unde 11 se 
asigură condiții de muncă pen
tru practicarea meseriei învăța
te. Am discutat problema cu 
șeful secției. „N-avem locuri, 
nu putem depăși numărul me
diu scriptic". Sigur, acestea 
pot fi argumente, dar ce argu
ment mai puternic poate în
trece pe acela că statul a chel-

RADIOGRAFIA
PRIMULUI AN
DE MUNCĂ

să se speciali-

ÎN VIAȚA ?
discutat au 
Este vîrsta 
dintre ei 

personalitatea,

am

tuit 4 ani pentru pregătirea ma- 
trițerilor, iar uzina preferă în 
locul acestora muncitori califi
cați la locul de muncă ? Șl-apol 
planul de școlarizare este deter
minat de necesarul de cadre în- 
tr-o perioadă determinată, așa 
că uzina trebuie să reglementeze 
fără întîrziere această situație 
pentru ca toți tinerii să lucreze 
în profesia aleasă, să-și valori
fice cunoștințele, 
zeze.

CE IDEAL AI
Tinerii cu care 

între 18—20 de ani. 
cînd cei mai mulți 
își conturează 
idealul de viață. 6 întrebare ca 
aceasta : „Ce ideal aveți In 
viață ?“ i-a surprins totuși 
pe cei mai mulți.

— 12 : să fiu bun muncitor.
— peste 30 au dat din umeri. 

Cei mai mulți așteaptă armata. 
Numai după aceea se vor gîndi 
la viitor.

— 26 nu și-au propus să-și 
completeze studiile. Unii s-au 

nerație cu generație criteriul 
de conținut și structură al 
muzicii românești contempo
rane.

Mutații ale conceptelor de 
accesibilitate și caracter mo
dern, de școală națională în
spre o înțelegere activă, as
cendentă, receptivitatea plină 
de răspundere față de tot ce 
e nou și autentic în artă, vo
ința de progres pe temeiul 
continuării tradiției — iată 
factorii înnoitori în conținut

ZICII
și formă, în structură și ex
presie, în fenomen și esență, 
ai muzicii noastre de azi.

„Tribuna tinerilor compo
zitori" și „Tribuna tinerilor 
interpreți", „Studiourile ex
perimentale" ale Filarmoni
cii, Operei române și conser
vatorului oferă tot mai frec
vent și mai convingător do
vezi ale avîntului tineresc și 
înnoitor ce caracterizează 
noile generații.

Observatorul contemporan 
a putut lua, dacă ne referim 
numai la vremea din urmă, 
act cu vie satisfacție de con
sacrarea pe estrada de con
cert a unor foarte tinere spe
ranțe solistice ea de pildă 
Illnca Dumitrescu și Vladi
mir Conta, ca el de apariția 
unor lucrări interesante e- 

poreclit Willy, fiindcă consumă 
zilnic cîte un tub de miere (lu
crul ăsta i-ar duce precis la 
spital, direct în sala de reani
mare pe unii sportivi de la noi) 
a făcut presei următoarea de
clarație însoțită de repetate 
oftaturi : „Domnilor, austriecii 
ăștia chiar vor să mă vadă 
mort 7 Dacă nu se astimpără, 
mă vor avea pe conștiință. O să 
mă lungesc la doi coți în pă- 
mînt chiar în poarta nr. 16 șl a- 
leluia !“. Are foarte mult umor 
acest băiat, despre care 
spune că este cel mai 
concurent pe care l-a 
vreodată.

La hochei, reprezentanții noș
tri au fost înfrînți de japonezi. 
Eu găsesc că nemeritat, dar a- 
ceasta nu poate să consoleze pe 
nimeni. Acum din nou, toate 
gîndurile noastre se îndreaptă 
spre Panțuru șl prietenii săi. 
Excelenta lor carte de vizită ar 
merita să poarte în mijloc o co
roană de aur.

Killy 
cinstit 

întîlnit

prezentat la examen, la seral, 
dar n-au reușit.

— Foarte puțini au declarat 
„mă pregătesc pentru examen, 
vreau să urmez o școală tehni
că, să devin inginer etc..."

în concluzie, la 18—20 de ani 
o parte din proaspeții muncitori 
nu știu ce vor să facă în viață. 
Așadar, într-o problemă esenți
ală aceea de a avea nu ideal, de 
a te dezvolta multilateral, orga
nizația U.T.C. a făcut prea pu
țin. Prezența ei în viața și acti
vitatea tinerilor trebuie 
fie mai activă și eficientă. Așa 
cum se arată în Raportul pre
zentat la Consfătuirea pe țară a 
Uniunii Tineretului 
ea 
de 
și spirituală 
educarea pasiunii pentru știință, 
tehnică, cultură. în acest sens 
experiența trebuie împletită cu 
mal multă inițiativă.

CIND ASIGURAREA 
CONDIȚIILOR DE VIAȚA 

E TRECUTA LA C APITOLUL 
DIVERSE...

să

Comunist 
are datoria să se ocupe 

dezvoltarea profesională 
a tinerilor, de

alții greutățile determi- 
condițiile în care locu-

este desigur și un oraș

Sibiul e un oraș cu vechi tra
diții culturale. Locuitorii se due 
cu același interes la un film bun 
(80 la sută din tinerii chestionați 
au Indicat însă filme co
merciale, facile), la teatru, 
concerte, muzeu etc. Dar actul 
cultural n-a devenit pentru toți 
tinerii o necesitate. Aș enumera 
în rîndul cauzelor, două mal 
principale : la unii lipsa de in
teres la 
nate de 
iese. *

Sibiul _
al construcțiilor. Ca județ el se 
va dezvolta și mai mult. Vorbind 
despre faptul că anual sute de 
muncitori intră în uzine, (și în
cep goana după gazde) interlocu
tori de diferite profesii și vîr- 
ste, au propus să se construias
că unul sau mai multe blocuri 
pentru tineret, dotate cu anexe 
comerciale, cantină, club. O 
mare cantitate de timp și de e- 
nergie s-ar economisi.

Ancheta întreprinsă de noi a 
sesizat existența a numeroase 
puncte vulnerabile în asigura
rea condițiilor normale de adap
tare. Sarcina de a le elimina 
repartizîndu-se egal, organizați
ei de tineret, conducerii ad
ministrative și organelor locale 
de stat.

parținînd tinerilor și foarte 
tinerilor compozitori.

Drumul voit sprijinit pe o 
experiență verificată de tra
diție a lui George Draga, Va
sile Spătărelu, Irina Odă- 
gescu de pildă, nu este in 
realitate atît de depărtat 
cum s-ar crede de acela, de- 
asemeni lucid, axat pe cuce
ririle tehnicii noi — Lucian 
Mețianu, Cornel Cezar, Ște
fan Zorzor, Dan Voiculescu, 
Didter Acker, Eugen Wen- 
del, Mihai Mitrea — și foarte 
noi — Octav Nemescu, alte 
nume mai de mult afirmate 
ca Alexandru Hrisanide ori 
Costin Miereanu — după 
cum nu diferă net de transfi
gurarea deosebit de proas
pătă și originală a folcloru
lui pe care ne-o relevă lu
crări ale lui Corneliu Dan 
Georgescu.

Tinerețea creației este in 
ultimă analiză un atribut cu 
amplă semnificație : viabili
tatea etern umană se obține 
prin realizarea imperative
lor epocii și societății căreia 
artistul creator îi aparține. 
A cînta entuziasmul, frămîn- 
tările și aspirațiile contem
poranilor, a-i înflăcăra pe 
aceștia cu generozitatea ti
nerească a propriei simțiri, 
mai presus decît a le stîml 
admirația rece și distantă 
pentru dexteritatea tehnică 
iată, revelat prin marea ex
periență a predecesorilor șl 
a contemporanilor — ade
vărul despre tinerețea nestin
să a MUZICII,



DEZBATERILE
GENEVA 13 — Coresponden

tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : în ședința de marți a 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, delegatul Uniunii 
Sovietice, A. Roscin, s-a referit 
la prăbușirea în Groenlanda a 
bombardierului american de tip 
„B-52“ cu bombe nucleare la 
bord și a subliniat primejdiile 
deosebite pe care le comportă 
asemenea incidente. El a cerut 
interzicerea zborurilor bombar
dierelor cu arme nucleare la 
bord în afara frontierelor națio
nale.

Declarația reprezentantului 
sovietic a fost sprijinită de șefii 
delegațiilor Cehoslovaciei, Polo
niei și Bulgariei. Răspunzînd 
delegatul S.U.A. a declarat că 
nu consideră că ar fi cazul ca 
astfel de probleme să fie abor
date în cadrul Comitetului.

Luînd cuvîntul în continuarea 
ședinței, reprezentanta Suediei 
Alva Myrdal, a subliniat nece
sitatea ca tratatul de neprolife- 
rare a armelor nucleare să con
stituie doar o parte a unui pro
ces continuu de dezarmare.

Delegatul Braziliei, J. A. Rau- 
Jo Castro, a prezentat comite
tului o serie de amendamente 
la proiectul de tratat de nepro-

Situația rămîne neschimbată Ia Hue, transmite France Presse t for
țele armate populare de eliberare mențin controlul cartierului ci
tadelei, în lungul zidului din partea de sud, și partea de sud-vest 
a vechiului oraș.

Forțele patriotice primesc în 
continuu noi întăriri, iar contra
atacurile lor se desfășoară cu re
gularitate. In oraș se duc grele 
lupte de stradă, între patrioți și 
trupe saigoneze sprijinite de cele 
americane, care încearcă să ocupe 
citadela. In împrejurimile orașu
lui, forțele patriotice controlează 
toate căile de acces, împiedicînd 
pătrunderea oricăror întăriri de 
trupe sau material de luptă al 
forțelor americano-saigoneze. în 
cursul zilei de luni au fost lansate 
atacuri, după o puternică pregă
tire de artilerie asupra a două ta
bere ale unităților saigoneze aflate 
în oraș. In aceeași zi, la 7 kilo
metri nord-est de Hue, prima 
divizie americană de cavalerie

Proteste studențeștiDemonstrație
1

la Caracas
Cu prilejul Zilei independen

ței Venezuelei, la Caracas și 
în alte orașe au avut loc mani
festații ale tineretului pentru 
democrație și progres social 
Federația centrelor universitare 
din Venezuela a dat publicității 
o declarație în care se subli
niază că acum, ca și în urmă cu 
150 de ani, poporul venezuelean 
luptă pentru independența și 
suveranitatea sa. Declarația 
cere tuturor tinerilor să-și in
tensifice acțiunile împotriva do
minației monopolurilor străine

CELOR 18COMITETUL
In aceste zile pe nume

roase meridiane ale globu
lui au loc manifestații de 
solidaritate cu lupta po
porului vietnamez, împotri
va războiului dus de S.U.A., 
în Vietnam. In fotografie, 
un aspect de la o asemenea 
manifestație ce a avut loc 

recent în Jajonia

DIN

aeropurtată a încercat să încer- 
cuiască un batalion al forțelor 
patriotice, dar această acțiune a 
eșuat.

liferare, al căror sens și conți
nut au fost expuse pe larg în- 
tr-o ședință anterioară. El s-a 
referit, de asemenea, la o pro
blemă de procedură de cea mai 
mare importanță pentru desfă
șurarea lucrărilor Comitetului 
și anume dacă amendamentele 
prezentate de numeroase dele
gații la precedentul proiect de 
tratat supus dezbaterii de dele
gațiile U.R.S.S. și S.U.A. rămîn 
sau nu pe masa tratativelor.

Ultimul vorbitor, delegatul 
Etiopiei, Afework Zelleke a 
spus că proiectul revizuit poate 
fi supus unor schimbări șl su
gerează probleme de clarificat 
probleme care apar nu atît din 
ceea ce se spune în proiect, ci 
mal ales din ceea ce nu 
se spune. „Orice facem în 
prezent în vederea elabo
rării 
rare 
cizat 
final 
ceea 
a contribui și facilita noi mă
suri de dezarmare, în special de 
dezarmare nucleară.

»' 
in 

unul tratat de neprolife- 
a armelor nucleare, a pre- 
vorbitorul, rezultatul lui 

va fi Judecat în funcție de 
ce el va putea face pentru
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trupe sau material de luptă

♦
Forțele armate populare de eli

berare din Vietnamul de sud au 
lansat în cursul zilei de luni un 
puternic atac împotriva unităților 
unei divizii aeropurtate ameri
cane în apropiere de localitatea 
Quang Ngai, la 530 kilometri 
nord-est de Saigon. Agenția 
France Presse relatează că pa- 
trioții au lansat acest violent atac 
după o pregătire de artilerie, în 
care au fost folosite mortire de 
60 și 82 de mm, precum și mitra
liere grele de 50 mm.

• LA sediul Ligii Arabe 
loc intense consultări în vederea 
prelungirii cu încă șase luni a 
mandatului secretarului general 
al organizației, Abdel Khalek 
Hassouna, informează cotidianul 
egiptean „Al Ahram". După cum 
se știe, postul de secretar gene
ral al Ligii Arabe ar urma să 
rămînă vacant la sfîrșitul lunii 
martie, cînd va expira actualul 
mandat al lui Hassouna.

(Urmare din pag. I)

pe la Vila Luso fi o să dai o 
lovitură mare...

Reporterul era gata să uite 
indiscreția ofițerului. Atunci 
însă cînd, a doua zi, și-a a- 
runcat privirile pe agenda lui 
de lucru a constatat că regiu
nea Teixeira de Sousa (unde 
se află situată tabăra Vila 
Luso) figurează printre zonele 
unde ziariștii au acces numai 
pe baza unor autorizații spe
ciale. A cerut imediat o ase
menea autorizație însă a pri- 

. mit un refuz politicos dar ca
tegoric. Curiozitatea fiindu-i 
ațîțată, Antonio Duarte a ho- 
tărît să plece în întîmpinarea 
„marii lovituri". Folosind mij
loace pe care el însuși le de
numește ironic „relativ subti
le" (cunoștințele în rîndul au
torităților militare portugheze 
din regiunea interzisă și 
„gratificațiile în natură" — 
coniac francez — (pentru 
subofițerii de la posturile de 
pază din apropierea taberei), 
febrilul reporter al lui DIA- 
RIO DE MEXICO „și-a bă- , 
gat coada" la Vila Luso. Și, 
orice s-ar spune, deplasarea a 
meritat osteneala.

■ „Din primul moment — 
notează Duarte — am sesi
zat că mă aflu într-o tabără 
specială și nu într-un obiș
nuit post militar portughez. 
In forfota gradaților și sol-

daților auzi foarte puțin por
tugheza. Predomină dialec
tele congoleze, engleza și 
franceza... Cele trei clădiri 
de cărămidă, probabil am
plasamentul inițial al postu
lui sînt înconjurate de opt
sprezece barăci foarte bine a- 
menajate, cu interior confor
tabil și instalații sanitare și 
de ventilație, ultramoderne"

Mercena
rii de la
Vila Luso
Aflăm, astfel, despre exis
tența unei tabere moderne 
de pregătire a unei noi ar
mate de mercenari pentru 
proiectate invazii în Congo. 
Reporterul mexican ne fur
nizează date: la Vila Luso 
se află actualmente 1800 de 
oameni dintre care aproape 
1 000 foști jandarmi katan- 
ghezi. Majoritatea mercena
rilor albi ca și cvasitotalita- 
tea corpului de comandă 
provin din Republica sud-a-

Luni, la Universi
tatea din Madrid 
s-au întrunit 500 de 
studenți pentru a 
protesta împotriva 
prezenței poliției în 
facultăți. După cum 
se știe, pentru a 
pune capăt agitații-

lor studențești care 
durează în capitala 
Spaniei de mai bine 
de trei luni, autori
tățile au pus la dis
poziția decanilor fie
cărei facultăți din ca
drul universității cite

un grup de polițiști 
îmbrăcați 
civile.

Potrivit 
informate, 
ultimelor 
poliția din Madrid a 
efectuat 
arestări de studenți.

în haine

unor surse 
în cursul 

48 de ore

numeroase

Sute de studenți de la 
Universitatea din Heidel
berg (R.F. a Germaniei) 
au organizat luni un marș 
de protest împotriva răz
boiului din Vietnam. Du
pă ce au demonstrat în 
centrul orașului, ei au 
blocat circulația în jurul 
„Casei Americii**, la in
trarea căreia au instalat 
două steaguri ale Frontu
lui Național de eliberare 
din Vietnamul de sud.

• •••••• •• • •••••••• • • • • • • e • • • ••••• •••••••

Jocul II Thant la tandra
presiunilor

fricană. Comandantul tabe
rei este un colonel sud-afri- 
can, Joseph Kardnig. Corpul 
de parașutiști e antrenat pe 
un mic aeroport special a- 
menajat de un mercenar de 
origine belgiană cunoscut 
acolo doar sub numele de 
Robert le Douce (Robert cel 
Dulce) : „Armamentul — 
scrie reporterul — este foar
te modern, începînd cu puști 
automate de proveniență sud- 
africană și trecînd la tancuri 
americane și tunuri de mare 
calibru".

Cine a organizat această 
tabără ? Reporterul lui DIA- 
RIO DE MEXICO nu încear
că să răspundă la o aseme
nea întrebare, 
doar că 
struiesc 
urmare, 
peți" și

El constată 
la Vila Luso se con- 
noi barăci, că, prin 
se așteaptă noi „oas- 
pune pe un ton care 

figurează naivitatea, întreba
rea : „Nu s-au terminat încă 
istoriile cu mercenarii

Oricum, insă dezvăluirile 
ziaristului mexican aruncă o 
lumină revelatoare 
veritabilei axe < 
Lisabona—Pretoria, 
nea unde e situată 
poartă denumirea 
Beihura, adică în 
„locul visurilor", 
s-ar spune, un nume potrivit, 
predestinat celor care nutresc 
iluziile unei noi „runde a 
mercenarilor".

o CAMERA lunara america
nă „Surveyor-7“ a suportat tem
peratura scăzută a nopții luna
re (minus 169 grade Celsius) șl 
a răspuns luni semnalelor trimi
se de la laboratorul de propulsie 
din Pasadena, a anunțat un pur
tător de cuvînt al N.A.S.A. Sa- 
vanțli americani speră să repu
nă în funcțiune .camera de luat 
vederi „Surveyor 7“, care a a- 
selenizat lin la 9 ianuarie într-o 
regiune accidentată a Lunii în 
apropierea cartierului Tycho și 
a transmis în primele 15 
21 274 de fotografii.

genției France Presse, cunoscu
tul compozitor grec Mikis Theo- 
dorakis, recent eliberat din în
chisoare. Theodorakis a decla
rat că a primit oferte de a con
certa în numeroase țări, printre 
care Olanda, Italia și R. F. G.

zile

• PROIECT DE REZOLUȚIE 
ÎN PARLAMENTUL JAPONEZ

O PARTIDELE comunist, so
cialist și Komeito au prezentat 
Camerei Superioare a Parlamen
tului un proiect de rezoluție cu 
privire la „interzicerea .înarmă
rii Japoniei cu arme nucleare". 
Acest proiect poartă semnătura 
a 157 de deputați ai parlamen
tului.

Semnatarii documentului pro
pun ca Japonia să declare so
lemn că nu va achiziționa, expe
rimenta, produce sau stoca arme 
nucleare.

După cum s-a anunțat la Țo- 
kio, Consiliul japonez pentru in
terzicerea armelor nucleare s-a 
pronunțat in sprijinul proiectu
lui de rezoluție al partidelor de 
opoziție, subliniind într-o 
cîarație că va organiza o 
panie în acest sens.

de- 
cam-

de a

a MARȚI au continuat con
vorbirile dintre Ivan Bașev, 
ministrul afacerilor externe al 
Bulgariei și omologii’ său so
vietic, Andrei Gromîko, care 
face o vizită la Sofia. Au fost 
discutate unele probleme inter
naționale actuale și s-a făcut un 
schimb de vederi în probleme 
legate de dezvoltarea, și extin
derea relațiilor bulgaro-sovie- 
tice.

• ALTE patru puternice 
tremure de pămînt au fost 
registrate în noaptea de 
spre marți în Sicilia. Intensita
tea acestora a fost de peste 6 
grade, pe scara Mercalli. Popu
lația cuprinsă de panică a pără
sit în grabă locuințele ieșind în 
stradă. Nu s-au înregistrat vic
time și nici pagube materiale.

cu- 
în- 

luni

@ CONVOCAREA CONSILIU-
LUI DE SECURITATE

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, s-a întreținut marți cu 
primul ministru britanic, Harold 
Wilson, la reședința acestuia din 
Downing Street 10. La discuții, 
care s-au referit, îndeosebi, la 
situația din Vietnam, Orientul 
Apropiat, Cipru și Rhodesia, au 
luat parte ministrul de externe, 
George Brown și ministrul Com- 
monwealthului, George Thomson. 
U Thant a mai avut întrevederi 
cu liderul partidului conservator, 
Edward Heath, și cu alte perso
nalități politice britanice cu care 
a discutat o serie de aspecte ale 
actualei situații internaționale.

Deși U Thant urma să pără
sească Londra marți seara, ple
carea sa a fost amînată pentru 
miercuri. El va avea, potrivit 
unui purtător de cuvînt al său, 
noi convorbiri în capitala brita
nică cu unele personalități poli
tice.

Lordul Palmerston spunea odată că diplomația nu este 
altceva decît jocul presiunilor și contra-presiunilar. Spri
jinitorii continentali fervenți ai candidaturii britanice la 
Piața comună par să-și fi amintit de aforismul politic al 
celui mal de seamă diplomat britanic din secolul trecut.

— La începutul săptămînii precedente guvernele Olan
dei și Italiei au notificat comisiei C.E.E. refuzul de a 
participa la proiectata reuniune a grupului de experți 
(așa-numitul „grup marechal**), care trebuie să elaboreze 
noi măsuri de cooperare a celor șase în domeniul tehno
logic. Justificarea refuzului : dorința de a vedea organi- 
zîndu-se o „cooperare tehnologică lărgită" care să depă
șească actuala componență a Piețîî comune și să includă 
atît Anglia cit și celelalte state ale A.E.L.S.

— Simbătă s-au anunțat la Londra apropiatele vizite 
ale premierilor și miniștrilor de externe din Olanda și 
Luxemburg. La Whitehall s-au dat asigurări că această 
rundă de consultări la nivel înalt între britanici și prin
cipalii susținători ai candidaturii lor la Piața comună nu 
trebuie interpretată ca „preludiul unei ofensive diploma
tice". Informații din „surse sigure" apărute luni în coti
dienele londoneze vorbesc insă despre „o operativă ana
liză a posibilităților unei aplicări a planului Beneluxului" 
(plan care preconizează, se știe, o cooperare strînsă între 
cei șase — cu sau fără Franța — și cele patru candidate 
la C.E.E. : Marea Britanie, Norvegia, Danemarca și Ir
landa). Ceea ce pare să indice că „asigurările" date la 
reședința premierului englez se înserează în categoria 
dezmințirilor care mai degrabă confirmă decît infirmă 
o anumită supoziție (în cazul de față supoziția unei ofen
sive diplomatice împotriva vetoului francez).

— în sfîrșit, un fapt de ultimă oră. La Bruxelles, „surse 
comunitare" — mai precis belgiene și olandeze — au 
dezvăluit existența unui aranjament prealabil pentru un 
„dejun în cinci" al miniștrilor de externe (fără Franța) 
Ia Bruxelles, imediat după convorbirile Kiesinger — de 
Gaulle și înainte de apropiata reuniune ministerială a 
Pieții comune (cu scopul examinării rezultatelor, sonda
jelor vest-germane la Paris privind aderarea britanică). 
Aceleași surse au lăsat să se înțeleagă că nu e exclusă 
posibilitatea unei ulterioare, eventuale. întîlnlri ministe
riale între „cei cinci" și candidații la C.E.E.

în mod evident, toată această succesiune de fapte re
levă tendința exercitării unor presiuni asupra Parisului 
în momentul în care, în cadrul convorbirilor la nivel 
înalt ale „partenerilor majori" din Piața comună (Franța 
și R.F.G.), se va aborda spinoasa chestiune a veto-ului de 
facto francez în chestiunea aderării britanice. Jocul in
tereselor din C.E.E., pe marginea aderării Londrei este 
pe cît de subtil pe atît de complex. Dacă Parisul vede in 
demersul britanic un pericol pentru influența lui în Eu
ropa occidentală, dacă țările Beneluxului și, parțial, Ita
lia consideră prezența engleză ca o contrapondere la „jo- 
liații" Bonn și Paris, dacă vest-germanii urmăresc sa-și 
consolideze propria lor influență prin mediere în disputa 
aderării, există, în același timp, interese clare de men
ținere a edificiului comunitar. Rămîne, așadar, jocul pre
siunilor și contrapresiunilor. Vor dezlega asemenea pre
siuni diplomatice nodul gordian al „nu“-ului francez ?

Cancelarul vest-german remarca recent într-o convor
bire cu redactorii lui DER SPIEGEL : „Cu de Gaulle nu 
se poate vorbi cu pistolul pe masă. Riști să obții tocmai 
contrariul lucrului dorit". Este probabil ca adepții pre- 
zumați ai aforismului lui Palmerston despre presiuni și 
contrapresiuni să-și amintească în cele din urmă de o 
altă cugetare a faimosului lord : politica este arta posi
bilului.

ale căpitanului
navei „Pueblo“
După cum transmite Agenția 

Centrală Telegrafică 
Lloyd Mark Bucher, 
navei-spion „Pueblo”, 
la 23 ianuarie în apele 
ale R. P. D. Coreene, 
amănunte privind 
desfășurată de această navă. 
Bucher a declarat că „pe noi ne 
interesa în mod deosebit obiecti
vele militare dispuse pe litoralul 
R. P. D. Coreene". „Intenționam 
să acționez în apropierea portu
lui Chongjin pentru -a culege in
formații despre comunicațiile 
maritime șt pentru observarea 
noilor instalații radar ale Ar a
tei Populare Coreene", a spus el.

După ce a prezentat în mod 
amănunțit activitatea desfășura
tă de navă, căpitanul Bucher a 
subliniat că își dă seama pe de
plin de toată gravitatea pedepsei 
pentru 
„Totuși , regret profund 
mea și sper că guvernul R.P.D. 
Coreene și poporul coreean mă 
vor ierta pe mine ji echipajul 
meu și 
cern în

Coreeană, 
căpitanul 
capturată 
teritoriale 
a dat noi 
activitatea

activitatea de spionaj, 
crima• CONSILIUL de Securitate 

se va întruni miercuri la ora 20 
GMT, pentru a examina plînge- 
rea prezentată de 54 de state a- 
fricane și asiatice împotriva 
Republicii Sud-Africane în le
gătură cu condamnarea unul 
grup de patrioți din Africa de 
Sud-Vest de către autoritățile 

. sud-africane.

E. R.

/
ne vor lăsa să ne întoar- 
patrie", a declarat el.

continuă
O.N.U. 

socială.

e „AM cerut autorizația 
părăsi Grecia, dar nu am primit 
încă răspunsul autorităților'', a 
declarat unui corespondent al a-

Cititul in stele... electronic

LA LIBRE 
Saiamao 
cărucior.

asupra 
colonialiste

Regiu- 
Vila Luso 

i africană 
traducere 

E orice,

• AGENȚIA Reuter, relatează că ministrul afacerilor externe 
al Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil, l-a convocat pe însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Izraelului la Ankara, Daniel Laor, că
ruia i-a expus poziția Turciei în problema situației din Orien
tul Apropiat. „Turcia, a declarat Caglayangil, nu va recunoaște 
nici o încercare din partea Izraelului de a schimba statutul Ie
rusalimului care înaintea conflictului arabo-izraelian era împăr
țit în două sectoare — iordanian și izraelian. Totodată, el a 
spus că Turcia dezaprobă anexarea sectorului arab al Ierusa
limului de către Izrael.

La New York 
lucrările Comisiei 
pentru dezvoltarea

In cadrul discutării punc
tului de pe ordinea de zi 
privind formarea și utiliza
rea resurselor umane, a luat 
cuvîntul reprezentantul ro
mân, Constantin Grigorescu.

Reprezentantul român a 
analizat rolul cooperării in
ternaționale în acest dome-

Deasupra golfului,

Rio de Janeiro: 
statisticile consemnează 
4 milioane de locui
tori. Rio este orașul 
visurilor și al deznă
dejdilor, orașul în care 
fiecare brazilian ar 
dori să trăiască. Co
pacabana, cu zgîrie- 
norii, plajele aurite ca 
în ilustratele colorate, 
locuitori surîzători, re- 
numiți dansatori 
melodioase 
Cum 
reunite 
mărate frumuseți ale 
naturii ? Legenda — 
reluată în prospectele 
marilor hoteluri — 
spune că în ziua cre
ării apelor, pădurilor, 
munților, plajelor, dum
nezeu, avînd brațele 
încărcate cu aceste da-

de 
„sambas". 

au putut fi 
aici nenu-

ruri pe care le îm
părțea cu zgîrcenie, se 
afla tocmai deasupra 

Guanabara. 
din

golfului 
Un țînțar care 
întâmplare zbura prin 
apropiere a avut 
pertinența de a-1 în
țepa pe creator. Și 
dumnezeu surprins de 
obrăznicia țînțarului și-a 
desfăcut brațele ce 
purtau prețioasa încăr
cătură. Iată de ce, spu
ne legenda, în acest 
loc unde a apărut mai 
târziu Rio se întâlnesc 
priveliști ce rar 
văzute L. 
ale lumii.

Dar Rio, minunatul 
oraș al camavaluriloi 
braziliene, nu înseamnă 
numai turiști, plaje, 
sambas ci și favellas.

im-

ce rar pot fi 
în alte locuri

Străbătând dinspre o- 
cean plaja, trecînd 
dincolo de străzile a- 
nimate, deasupra gol
fului, apare un șir de 
coline, de pe care, se 
pare, că poți atinge cu 
mina stelele de neon 
de pe bulevarde și 
stelele cerului tropical. 
In această zonă — 
firoprietate a statului 
ederal — locuiește mai 

mult de un sfert din 
Sopulația orașului Rio 

e Janeiro. Pe mor- 
ros, coline ce nu de
pășesc 500 de metri 
înălțime, nu întâlnești 
locuințe veritabile 
numai favellas, 
ghemițe „zidite** din 
carton, tablă ondulată, 
bidoane și cutii de 
conserve.

ci
ma-

Cînd au apărut la 
periferia orașului Rio 
de Janeiro primele fa- 
vellas ? Răspuns exact 
la această întrebare nu 
poți afla. Poate în ul
timii 25 de ani, cînd 
actualii locuitori îm
pinși de foamete și mi
zerie au părăsit nord- 
estul secetos, descin- 
zînd , spre sud, spre 
marile orașe. In spe
ranța de a găsi de lu
cru, executînd cele mai 
grele munci, au început 
să se așeze pe coline, 
unde nu trebuiau să 
plătească nici chirie, 
nici impozite. Cu ba
nii cîștigați abia își 
pot asigura existența 
numeroasei
Iii. Exodul spre Rio 
continuă, cu fiecare

grup, adăugmdu-se 
deasupra golfului o 
nouă favella. Unele 
dintre ele sînt minus
cule, aproape că nu se 
văd din cauza vegeta
ției sărace, pe altele 
privirea turistului nu le 
poate evita.

Pe fiecare colină au 
apărut și favellas ce
va mai spațioase. In 
acestea, „favellados" 
se adună în zilele 
cînd nu găsesc de 

. lucru. Stăpinul, sen
ilor Johue, vinde rom 
din trestie de zahăr, 
pîine, dulciuri și o 
limonadă „specială". 
Aparatul de radio al 
lui senhor Johue, ur
lă cel mai tare, a- 
nimînd centrul favel
lei.

Cînd începe sezonul 
ploios, apa se strecoară

prin acoperișuri, se in
filtrează pretutindeni. 
Totul devine umed. Fa
vellas devine o 
zare lacustră. Solul 
miabil provoacă 
necări de teren, 
voaiele antrenează bu
căți de stâncă, care 
distrug tot ce întâl
nesc în cale. Urmele 
unei asemenea trage
dii, întâmplate anul 
trecut, sînt vizibile la 
poalele colinelor. A- 
tunci, au murit zeci 
de oameni. Pericolul 
planează asupra coli
nelor ori de cite ori 
norii negri, aducători 
de ploaie, apar la ori
zont.

...Saiamao, unul dintre 
copiii din favella 25 
se scoală în zori și 
se îndreaptă spre pia
ță. Despre el am a-

așe- 
per- 
alu- 
Șu-

cruzeiros mai

flat în 
BELGIQUE, 
poartă un 
Cine știe, poate ziua 
de azi îi va aduce 
ceva
mulți ca de obicei.

La înapoierea spre 
casă, rupe dintr-o le
gătură de banane, do
uă fructe. Proprietarul 
dughenei îl vede, stri
gă după el. Saiamao 
e însă departe. Se o- 
prește la prăvălia lui 
sennor Armado, unde 
cu banii cîștigați cum
pără pîine și săpun. 
Scotocește în buzuna- 

și cu 
mai 
de
una

mărunțișul 
are cere două 
hîrtie colora- 
roșie, alta 

Ajungînd în

re, 
ce-I 
coli 
tă ; 
albastră, 
favella dă mamei pîi- 
nea și săpunul. Cu 
hîrtia cumpărată își

face un zmeu pe ca- 
re-1 înalță deasupra 
favellei. Apoi pleacă la 
școală. La Rio, în 
cartierele periferice, 
sînt puține școli. Pen
tru a satisface cît de 
cit necesitățile de spa
țiu, cursurile durează 
doar două ore pe zi. 
In aceeași sală se pe
rindă zilnic 4—5 clase 
diferite. La înapoiere, 
Saiamao privește spre 
cer. Zeci de păsări 
multicolore planează 
deasupra colinelor. Ca 
el au muncit, în a- 
ceeași zi, zeci de alți 
copii.

1 200 000 
meni 
pra golfului 
bara, intr-un 
despre care 
bește mult mai puțin.

IOAN TIMOFTE

trăiesc
de oa- 

deasu- 
Guana- 
alt Rio, 

se vor-

lor fami-

Roger Bethiei și calculatorul electronic al societății astrologiei 
Ordinastral

„In secolul zborurilor cos
mice astrologia nu poate să 
rămînă în afara progresului 
tehnic, altfel riscă să nu 
mai fie luată în «serios», 
și-au spus probabil manage
rii industriei cititului în 
stele. Și astfel societatea as
trologiei „Ordinastral" din 
Paris a comandat un calcu
lator electronic IBM-360, cu 
ajutorul căruia consumul de 
inteligență umană solicitat 
de practicile Oculte urmează 
să fie substanțial redus. 
Căci, conform opiniei unuia 
din așii cititului în stele, 
Andre Barbault, autor a 25 
de cărți de „specialitate" (că
ruia i-a revenit și sarcina 
de a înzestra creierul elec
tronic cu o „memorie" for
mată din 1 milion de para
grafe astrologice), astrologie 
„autentică" nu se poate face 
decît printr-un calcul minu
țios. După un an de punere 
la punct a acestei „revolu
ții tehnice", calculatorul 
este în stare să prezinte, 
pentru suma de 70 de franci, 
in numai 40 de secunde, un 
horoscop de 150 de rînduri.

Omul care și-a propus să 
„industrializeze" astrologia,

șeful societății Ordinastral, 
Roger Berthier, este inginer 
electrotehnic și directorul 
unei rețele de 100 de super- 
magazine pariziene cu o ci
fră de afaceri de 200 mili
oane de franci.

In intenția lui Berthier, 
cumpărătorii produselor ali
mentare din magazinele di
rijate de el ar urma să de
vină și clientela noilor sale 
horoscoape. In acest scop, în 
vitrinele acestora și-a 
loc și reclama pentru 
scoapele electronice. 
Berthier nu s-a oprit 
Presa din Franța, Belgia, El
veția, Luxemburg și Canada 
a publicat deja anunțuri plă
tite care recomandau căldu
ros horoscopul „științific" 
Ordinastral. Creierul electro
nic lucrează în prezent la 
satisfacerea primelor 1 000 
de cereri. Lui Berthier în
suși (născut în zodia Săge
tătorului), horoscopul elec
tronic i-a prezis „influența 
favorabilă a lui Mercur în 
îndeplinirea unei importante 
etape din viață". In această 
privință, evident, „stelele" 
nu par a fi mințit...

BAZIL ȘTEFAN
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