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ClRIfd PEDAGOGICĂ

• Cum au dispărut
6950 C.P. • Știți ce
înseamnă „0,60
EA 0,15“ ?
15 000 metri cablu în-
tr-un original covor
oltenesc • Protocol

® Interesul pentru cartea pe
dagogici și de specialitate 
ne-a fost deseori nu numai a- 

O firmat ci și argumentat con
cludent în discuțiile cu ab- 
solvenții, de către inspectori 

A ai secțiilor de învățămînt, cu 
date despre numărul însem
nat de cadre didactice tinere 

A înscrise pentru examenele de 
definitivat sau care își con
tinuă studiile în învățămîn
tul superior fără frecvență. 
Tinerii profesori sînt în 
multe locuri preocupați de 

_ elaborarea unor monografii 
9 ale localităților unde lu

crează, participă la cerce
tări arheologice și etnogra- 

A fice, anchete folclorice. In a- 
semenea convorbiri s-au fă
cut însă și referiri Ia diflcul- 

• tațile întîmpinate în infor
mare de profesorii șco
lilor rurale. Necesitățile 

£ întreținerii propriei cul-
ștlințlfice și pe-

dagogice, pregătirea exa
menelor de grad didactic, 
participarea la sesiunile ști
ințifice de comunicări, ridi
carea calificării profesionale 
prin învățămîntul superior 
fără frecvență obligă cadrele 
didactice din învățămîntul de 
cultură generală să recurgă 
la serviciile unor biblioteci 
bine dotate. Dar, cei care îșl 
desfășoară activitatea în me
diu rural nu au la dispoziție 
decît biblioteci sătești — 
lipsite de literatură de spe
cialitate — șl biblioteci șco
lare — insuficient înzestrate, 
organizate în funcție de in
teresele de studiu ale elevi
lor, nu ale profesorilor. Cum 
marea majoritate a școlilor 
din mediul rural se află în 
localități mai depărtate de

fără diplomație
Un accelerat cu 260

de vagoane

Bumbii înserați mai sus, 
numiți așa în limbaj tipo
grafic, s-au subtitlurile în 
cel familiar cititorilor, ar 
putea să pară poate senza
ționali. Și totuși lumea care 
mi i-a sugerat e prin ea 
însăși senzațională. Fie chiar 
și pentru un ochi avizat 
ceea ce se plămădește aici 
stîrnește admirație șl res
pect și, nu de puține ori, ui
mire.

— De la liniștea încordării 
cerebrale din fata planșetei 
pînă la zgomotul asurzitor 
al ciocanelor pneumatice, de 
la milimicroni șl pînă la or
dinul miilor de tone — aces
ta este uriașul laborator în 
care se făuresc „uzinele mo
bile". Acum bănuiți desigur 
sursa irezistibilă a acestor 
superlative. Locomotiva elec
trică românească mă obligă 

o asemenea prezentare.
Bibliografia unui concurs 

„Cine știe cîștigă", organizat 
de radiodifuziune, cuprinde 
și întrebarea : Cîți cai pu
tere are locomotiva electri
că ? Cel mai autorizați să 
dea un răspuns precis sînt 
înșiși constructorii ei de la 
uzinele „Electroputere“-Cra- 
iova. Așadar, au sosit zeci 
de scrisori, s-au primit la 
uzină zeci de telefoane. Răs
punsul — dat fără îndoială 
cu tîlc — a stupefiat : „I E 
nu are nici un cal pu
tere".. .(!)

Desigur, fiind foarte greu 
să explice fiecărui solicitant 
în parte cum au dispărut cei 
6950 C.P., cît știau probabil 
organizatorii concursului că 
posedă locomotiva electrică, 
constructorii ei s-au arătat 
dispuși să explice : „Odată 
pentru toată lumea — după 
expresia inginerului V. Wag
ner. Intr-adevăr, initial așa 
s-a prevăzut. 6950 C.P. la o 
tensiune de 22,5 kilovolți. la 
funcționarea în regim uni- 
orar. Dar aceasta nu repre
zintă totuși puterea nomi
nală a locomotivei sau mai 
precis nu se exprimă așa. 
Nu de mult puterea nomina
lă a unor asemenea mijloa-

Plecarea la Praga a delegației

Partidului Comunist Român,

condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu

Marți seara a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Praga, dele
gația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R., care, la invitația 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, 
va participa la manifestările pri
lejuite de sărbătorirea celei de-a 
XX-a aniversări a victoriei oame
nilor muncii din Cehoslovacia 
din februarie 1948.

Din delegație fac parte tova-

rășil Uie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
Manea Mănescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Ion 
Obradovici, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Praga.

La plecare, la Gara Băneasa, 
erau prezenți tovarășii: Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe A- 
postol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, A-

(Continuare în pag. a II-a)

IMPLICAȚII PSIHO-SOCIALE ALE

ION TRONAC

Dar cu ce ne
încălțăm?:

Paralele inegale

Foto: ION CUCU

— Bocanci turist, model nr. 
1042. Și Ioan Peter, inginerul 
șef al fabricii, înaltă deasupra 
capului prototipul prezentîn-

VIORICA DIACONESCU £ 
(Continuare în pag. a IlI-a)

CARNA VALUL MĂRȚIȘORULUI

lexandru Drăghici, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membri și membri 
supleanți ai Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretari ai 
C.C. al P.C.R., membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului.

Au fost de față Cestmir Cisar, 
ambasadorul Republicii Socia
liste Cehoslovace, și Jozsef Vince, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Ungare la București.

(Agerpres)

ce de tracțiune a fost regle
mentată pe plan mondial de 
Uniunea Internațională a 
căilor ferate. Ea este de 5100 
kW pentru că unitatea de 
măsură a forței la motoarele 
electrice se exprimă în kilo
wați și nu în C.P. Avalanșa 
de solicitări pentru clarifi
carea acestei probleme ne-a 
făcut să înțelegem cît de 
puțin știu oamenii despre a- 
ceastă mare performantă a

industriei noastre electro
tehnice, locomotiva electrică 
românească. Și e păcat", în
cheie interlocutorul.

E greu de presupus că un 
călător de pe linia Brașov- 
Bucureștl nu se oprește cu 
admirație în ■ faț» siluetei

MIHAI DUMITRESCU

(Continuare în pag. a II-a)

Din culisele contractării încălțămintei ® 
pentru sport și turism

Intr-un cadru idilic — stațiu
nea Sinaia — asistăm la tradi
ționalul dialog industrie — co
merț, ee poartă numele contrac
tare.

Oferta : I.D.M.S. Reghin, uni
tate specializată în producerea 
încălțămintei pentru sport și tu
rism.

Cererea : comerțul (prin cei 
18 merceologi din țară) edificat 
asupra „necesarului" a luat loc 
la masa... contractărilor.

Cînd merceologi* 
nu-s sportivi

Cele două simboluri ale primăverii „față în față

du-1. Apoi bocancul trece din 
mină în mînă.

— Aveți observații ? — întrea
bă un reprezentant al M.C.I.-u- 
lui.

Timide, rare, fără prea multă 
convingere. Poate din experiența 
altor obiecții neonorate, poate
din necunoaștere sau pur și A 
simplu din nepricepere. De aici w 
și repetatul îndemn : „Noi vă 
întrebăm, vă consultăm".

Cînd se stabilesc cantitățile, 
brusc discuțiile devin mai ani
mate : „Bocanci schi : Tîrgu
Mureș ?“ „50 perechi" vine răs
punsul merceologului. „Bacău ?“. 
„Nimic. N-am schiori". Boto
șani. „N-am nevoie". Și așa mai A 
departe, cererea devine cumplit w 
de capricioasă. Dacă Clujul 
vrea 12 000 perechi bocanci 
schi copii, în schimb Bacăul nu 
ia nici o pereche. Cum poate 
hotărî un om în numele a zeci 
de mii de cumpărători ?

— După priceperea fiecăruia, 
după o consultare prealabilă cu 
gestionarii magazinelor, după 
curba vînzărilor anterioare, se 
stabilesc necesarele, ne spune

Sînt zile pe care le aștep
tăm, cu multă nerăbdare 
tocmai pentru semnifi
cația lor deosebită. Zile 
pline de farmec și frumu
sețe, de solemnitate timidă. 
Astfel este și prima zi „ofi
cială" a primăverii, cînd 
gestul mărunt al prinderii 
mărțișorului pe pieptul iu
bitei, soției, logodnicei, ma
mei sau surorii capătă di
mensiunile sentimentelor 
noastre sincere. Pregătită 
cu mult mai devreme, ziua 
mărțișorului, simbol al pri
măverii și bucuriei, este 
plină de surprize. Făcînd 
din ea o adevărată sărbă
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Există o stringentă rațiune 

socială ce conferă cercetări
lor și reflecțiilor cu privire la 
psihologia noului tip de om o 
mare actualitate, o incontes
tabilă însemnătate teoretică 
și practică.

Pentru a înțelege mai adînc 
legătura dintre caracter și 
concepția omului despre lume, 
este necesar să ne referim și 
la semnificația idealurilor 
sale, care prin plăsmuirea, 
conținutul, orientarea și mij
loacele de înfăptuire sînt ro
dul și expresia esenței lui sp- 
ciale. Trebuie să recunoaștem 
că ceea ce este măreț în în
făptuirile umane și în lume, în 
general, n-a putut fi realizat 
fără entuziasm, fără un ideal, 
un crez superior de viață. 
Nici interesele înguste, perso
nale, nici scopurile mărunte 
nu pot mobiliza din adîncu- 
rile conștiinței întreaga ener
gie a omului. Numai un ideal 
de adîncă motivație și de lar
gă perspectivă socială, numai 
„o idee înaltă naște o mare 
energie". Omul devine om în 
măsura în care dobîndește 
înțelesul acțiunilor sale, a 
perspectivelor de viață ce se 
lărgesc treptat, a conexiunilor 
tot mai cuprinzătoare. Năzu
ința omului spre înfăptuirea 
idealului se confundă cu în
săși viața și existența lui, 
constituie esența demnității 
și fericirii, „umple golul vie
ții omenești."

A ne descoperi nouă înșine 
rostul adînc al existenței în
seamnă a ne descoperi dru
mul în viață, a ne stabili lo
cul printre oameni, în socie
tate. Idealul personal nu este 
însă o născocire a „eului 
transcedental"', un rezultat al 
arbitrarului, al preferinței 
subiective, necontingente cu 
viața și țelurile societății.

In societatea socialistă, ba
zată pe libertate și dreptate, 
s-au creat condiții optime 
pentru ca omul să-și pună 
de acord năzuințele sale cu 
cele ale întregului colectiv și 
să-și poată astfel îndeplini cu

succes rosturile vieții evitîn- 
du-se contradicțiile, dezacor
dul între idealurile omului fi 
cele ale societății.

Acolo unde acestea apar 
oamenii nu numai că nu-și 
pot făuri idealuri majore de 
viață, dar nici nu și le pot 
realiza, datorită unor imense 
greutăți ce le stau în cale ca 
un zid de netrecut. Or, lipsa 
unui ideal măreț și activ face 
ca omul să simtă în mod tra
gic inutilitatea vieții.

în viață, drama „oamenilor 
de prisos" rezidă nu atît „in 
carența individualității lor", 
cum se exprimă M. Ralea, 
cît mai ales în aceea că ei 
nu știu ce vor, ce pot reali
za și, de cele mai multe ori, 
fiindcă nici nu se pot realiza, 
datorită condițiilor sociale 
nefavorabile.

Omul integru, cu structură 
psihică monolită, adine confi
gurată, trăiește în perspecti
va aceluiași țel. „Homo unius 
ideae", dar al unei idei mă
rețe, pătrunse de umanism 
autentic este de nelnfrînt, 
căci el nu riscă să se abată 
din calea sa, să-și disperseze 

(Continuare în pag. a III-a)

FANTEZIA INVITĂ
TINERI DIN TREI
JUDEȚE EA 0 SEA 
RA CU MULTE
SURPRIZE

toare, Comitetele județene 
ale U.T.C. Argeș și Vîlcea 
vor pregăti trierilor de pe 
aceste teritorii și invitaților 
sibieni cîteva plăcute sur
prize cu prilejul organizării 
în ziua de 2 martie a „Car-

navalului mărțișorului". 
Locui ales pentru acest 
carnaval, noul și modernul 
motel de Ia Căciulata, va 
adăuga Ia program excursii 
în împrejurimile pline de 
farmec și pitoresc de pe 
Valea Oltului. încă de pe 
acum doritorii și amatorii 
de frumos s-au prezentat 
Ia Agenția O.N.T. pentru 
înscrieri. Pregătirile intense 
care se fac promit reușita 
unei seri de neuitat. Fante
zia lucrează cu toate mo
toarele din plin. Dar să păs
trăm surprizele. Poftiți la 
carnaval !

VASILE RAVESCU

„PETROȘENÎ" primul mineralier româ
nesc de 12 500 tone

în vederea deplasării în pro
be de mars pe mare, nava 
„Petroșenî", primul mineralier 
românesc de 12 500 tone con
struit la șantierul naval din 
Galați, a fost ancorat în bazinul 
portului. Aici, vasul este supus 
unor variate probe tehnice pri
vind stabilitatea în cele mai di
ferite condiții de navigație — a 
navigației în regim de valuri 
puternice, de furtuni, de încăr-

se pregătește de drum
căturî maxime. In acest scop, 
specialiștii și membrii echipa
jului folosesc, între altele, o 
greutate mare pe care o aplică 
succesiv în diferite puncte ale 
mineralierului, iar cu ajutorul 
unor aparate speciale determină 
unghiul de înclinare, timpul de 
redresare și comportarea osatu
rii navei în timpul solicitărilor 
complexe.

(Agerpres) Arabescuri" industriale
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INTERVIU.
CU TiNĂRUL COMPOZITOR
COSTIN MIEREANU DESPRE:

PUBLICÎND INTER
VIUL CU TÎNARUL COM
POZITOR COSTIN MIE
REANU INVITAM CREA
TORII ȘI CRITICII MUZI
CALI LA O DEZBATERE 
AL CĂREI PUNCT DE 
PLECARE SE VOR AFIR
MAȚIILE CONȚINUTE ÎN 
RÎNDURÎLE CE URMEA
ZĂ.

— In contextul preocupă
rilor de promovare pe plan 
mondial a muzicii românești 
contemporane, ce semnifica
ție are premiul întîj ex- 
neguo, pe care l-ai obținut la 
Concursul Internațional de 
compoziție de Ia Utrecht ?

— Ca și premiile obținute 
anterior la concursuri inter
naționale de către alți com
pozitori români (Anatol 
Vieru — premiul „Regina 
Maria-Josă" la Geneva, 
Wilhelm Berger — premiul 
„Rainier al III-lea* la Mo
naco și cele din Belgia, Ale
xandru Hrisanide — pre
miul „Lili Boulanger" la 
Boston și Mihai Mitrea — 
Celarianu la Bienala de Ia 
Paris), premiul obținut de 
către lucrarea mea „Finis 
coronat opus" — muzică 
pentru un pianist și șase 
grupe orchestrale — la con
cursul organizat de Funda
ția Gaudeamus din Olanda, 
propune aceleași semnifi
cații.

Cred că se ridică o dată tn

tor! tineri, ca Octav Nemes- 
cu sau Lucian Mețianu, atunci 
cînd li s-au inclus lucrări la 
„Tribuna tinerilor compozi
tori" organizată de Radiodi
fuziune, au figurat cu piese 
scrise prin 1963—64 (deci a- 
cum 4—5 ani) ? După ce cri
teriu sînt alese aceste prime 
lucrări mai reprezentative 
din creația compozitorilor 
amintiți sau dacă nu chiar 
lucrări de școală ale altora?

— Ce opinii aveți despre 
aceste rezerve de opinii ?

— Am să încerc să vă 
răspund, prin cîteva propu
neri :

1) Promovarea mai cu în
credere în concerte publice 
a muzicii așa numiților 
„structuraliști" români. In 
acest sens Filarmonica din 
Cluj a „făcut" anii trecuți 
destul de mult. (Nu știu de 
ce, dar de un an și mai bine 
chiar și la Cluj, primele au
diții românești sînt mai pu
țin prezente). La București 
„orchestra Cinematografiei" 
și mai ales, în ultimul timp, 
„orchestra Radio" au făcut 
destul, dar nicidecum sufi
cient. Fenomenul este de 
discutat și în ceea ce privește 
neabordarea unor importante 
lucrări de mari compozitori 
contemporani — vezi Xena
kis, Boulez, Cage, Stockhau
sen ete.

2) Restructurarea substan
țială a activității secției de 
muzică românească din ca
drul OSTA. Avem la ora ac

ne. Dar ce să mal zică publi
cul eînd uneori tocmai o 
parte a criticii muzicale este 
aceea care frînează ? Cum 
facem atunci educația este
tică a publicului ?

7). înființarea unui festival 
Internațional românesc de 
muzică contemporană, la 
început chiar și de minimă 
amploare, 3—4 zile (cred că 
e o sugestie practică de 
mare importantă). Iată că 
deși s-au luat niște premii, 
deși se cîntă, lucrările com
pozitorilor români contem
porani nu sînt cunoscute in 
măsură corespunzătoare, ceea 
ce supune o pătrundere or
ganizată în contextul mon
dial. (Să nu uităm că dacă 
nu existau „Toamna la Var
șovia" și „Bienala de la Za
greb", muzica poloneză și 
cea iugoslavă nu s-ar fi im
pus și nu ar fi circulat în- 
tr-atîta).

— îmi amintesc că am ci
tit un articol al dumitale în 
revista „Astra" în care spu
neai că „structuralismul re
prezintă o orientare ce tinde 
să devină ca limbaj, fenome
nul cel mai proeminent ai 
muzicii noastre". De ce ?

— Pentru că prin structu
ralism (termenul cel mai a- 
decvat ar fi poate „neoseria- 
lism’ se ajunge la o legă
tură de substanță a muzicii 
cu aspectele cele mai esen
țiale din celelalte comparti
mente ale cunoașterii umane. 
Muzica este astăzi în egală 
măsură poate, și artă și ști-

DESTINELE
plus în actualitate problema 
valorii muzicii românești în 
contextul european. Și o 
particularitate : premiul ob
ținut de lucrarea mea ca șl 
cel al colegului meu, Mi- 
trea-Celarianu sînt pri
mele premii obținute de 
compozitorii români la con
cursuri de compoziție, unde 
au prezentat lucrări cele 
mai tinere generații de com
pozitori de pretutindeni.

— E un motiv in plus să 
considerăm că tînăra școală 
componistică românească este 
în plin proces de afirmare, 
că ea merită a i se acorda 
sprijin și considerație. Cînd 
ai compus lucrarea pre
miată ?

— In a doua jumătate a 
lui 1966 ; lucrarea urma să 
se execute în primăvara a- 
nului trecut la Radiotelevi- 
ziune în cadrul „Tribunei 
tinerilor compozitori" dar 
pînă la urmă nu s-a mai exe
cutat. La ora actuală, aceas
tă lucrare a obținut un pre
miu internațional și în plus 
dispune de o excelentă reco
mandare din partea comisiei 
simfonice a Uniunii Compo
zitorilor. Cu toate acestea, 
programarea ei — într-un 
concert sau imprimarea ei 
pe disc, să zicem — se lasă 
în continuare așteptate. Mă 
bucur măcar că am putut, 
în sfîrșit, audia într-un re
cent concert „Concertul de 
vioară" de Wilhelm Berger, 
premiat acum trei ani. Ar 
fi potrivit, cred, să se dis
cute despre această „lipsă de 
risc artistic", în abordarea 
noilor lucrări. De exemplu : 
acum doi ani (oct. 1965), re
vista „Familia" publica un 
articol semnat de compozi
toarea Myriam Marbe pe 
marginea stagiunii concer- 
tistlce ; iată un pasaj din 
articolul amintit : „De ce 
mai persistă uneori acea 
lipsă de risc artistic care a 
făcut ca prima audiție a 
Cantatei „Porumbeii morții" 
de Doru Popovici să aștepte 
atîția ani, ca șl apariția pe 
afiș a Iui M. M. Celarianu ? 
De ce să așteptăm confirma
rea de peste graniță, ca în 
cazul lui Wilhelm Berger, 
înainte de a-1 programa în 
mod susținut lucrări acumu
late de ani".

Sîntem în 1968. Și ne în
trebăm : de ce mai persistă, 
acea „lipsă de risc artistic" 
care face ca lucrări mal noi 
ale Iul Celarianu sau Ne- 
mescu sau Mețianu sau M. 
Moldovan să nu se fi cîntat 
încă. De ce unor compozi-

MUZICII
CONTEM-
PORANE
tuală un mănunchi de inter
pret de primă mină care 
s-au dedicat repertoriului 
contemporan universal și ro
mânesc. Din păcate însă a- 
cestor interpreți de valoare 
nu li se prea, sau nu li se 
organizează deloc turnee 
peste hotare.

Nume ca Alexandru Hri
sanide, Aurelian — Octav 
Popa,. Avy Abramovici sau 
formația „Musica Nova“’°ar 
face cinste interpretării și 
componisticii românești la 
orice mare festival de mu
zică nouă din lume.

3) Imperioasa înființare a 
unui studio de cercetări 
electro-acustice în cadrul 
Radioteleviziunii, idee care 
se discută de cîtva timp, dar 
care rămîne în continuare o 
idee nematerializată.

4) încurajarea mai sub
stanțială, a experimentului 
în creația muzicală. Se va 
dovedi că aceste experimen
te nu sînt nici pe departe 
gratuite, ci că ele sînt o ne
cesitate organică a evoluției 
artistice.

5) O reflectare mai sub
stanțială a căutărilor tine
rilor noștri creatori în pre
sa de largă circulație ca și 
în cea de specialitate (revis
ta „Muzica" a început să în
treprindă cite ceva în acest 
sens, dar este categoric insu
ficient. Se simte nevoia în
ființării unei reviste de spe
cialitate profilată esențlal- 
mente pe reflectarea feno
menului șl spiritului con
temporan).

6) Atragerea marelui pu
blic spre valorile contempo
rane. Șl aici ajungem la ro
lul foarte important și activ 
al criticii muzicale pe acest 
drum de atragere a marelui

public spre valorile moder-

ință. In ceea ce cred că stă 
principala calitate a ultime
lor orientări (la ora actuală, 
de pildă un compozitor ca 
Aurel Stroe nu se mai con
sideră un structuralist, el 
construind formante deduse 
prin programarea matema
tică a unor algoritmuri ini
țiale) din muzica româneas
că, este că își pun cu insis
tență întrebări arzătoare 
ale muzicii actuale de pre
tutindeni dar la noi sinteza 
este permanent concepută 
cu puncte de sprijin în tra
dițiile ancestrale folclorice ; 
cu fiecare lucrare încercăm 
să dăm și o formă nouă spe
cifică (aici spre exemplu, in
tervin șl sugestiile din plas
tica timpului nostru și încă 
din alte domenii).

— Te referi mai ales la 
arta cinetică ?

— Nu numai. Sugestiile de 
formă pe care le oferă plas
tica timpului nostru, sau ale 

f analizei lingvistice structu
rale, sau din domeniul ma
tematicii și, în special, din 
„teoria mulțimilor" sînt de 
un real folos. De fapt proble- 

j ma esențială a formei, acum
• după cum susținea compo- 

. zitorul vest-german Stock
hausen într-un ciclu de con
ferințe ținut anul trecut la 
Darmstadt, este problema 
proporțiilor. Or, țelul esen
țial este reorganizarea timpu
lui și spațiul muzical. Și aici 
revenim la bogăția tradițiilor 
noastre folclorice. Avem a- 
vantajul de-a găsi tocmai 
aceste forme și proporții 
doar aparent foarte noi, ple- 
cînd de la procedee mile
nare existente latent în fol
clorul nostru : heterofonia 
(extinsă și la timbru și la 
ritm), fragmente sonore de 
imprecisă determinare a in
tonației (netemperare), efec
te de antifonie (și stereofo
nic), cu ample suprapuneri 
de pedale și fascicole sonore 
(isonuri), micromișcarea în 
aparență de nemișcare, adică 
pînze sonore de forma unor 
monostructuri.

— Crezi că această gîndire 
muzicală ar putea crea o 
școală pe plan mondial ?

— Dacă n-aș scrie muzică 
aș încerca să fac pronos
ticuri. Dar dacă lucrez în 
acest fel o fac cu o credință 
accentuată în ceea ce fac; 
ce se va întîmpla în viitor 
rămîne de văzut.

Ce pot spune însă sigur, 
este că muzica viitorului va 
fi o parte integrantă dintr- 
un nou fel de sincretism.

VERA LUNGU

„Lampadar" vegetal
Foto: MIHAIL GODEANU

(Vrmare din pag. I)

zvelte și totuși plină de for
ță a acestei uzine pe roti în 
sensul cel mai propriu al 
cuvîntului. Dar dincolo de 
siluetă, ce pot vedea ochii 
lui ?

Stimulat de ultimele cu
vinte ale inginerului Wag
ner, am făcut un scurt son
daj printre tinerii din uzină, 
adresîndu-le intenționat cea 
mai banală întrebare : știți 
ce înseamnă „0,6 — EA — 
0,15“ de pe plăcuța prinsă 
pe frontispiciul locomotivei 
electrice ? 60 la sută mi-au 
răspuns negativ. Pentru el 
și pentru alții : prima cifră
— roți alergătoare ; a doua
— roți motoare ; a treia — 
roți susținătoare. EA — elec
trică automată.

O prezentare mal amplă a 
celui mai de seamă produs 
(și poate cel mai nou) al u- 
zinei craiovene ar fi impo
sibilă în coloanele ziarului.

Cartea sa tehnică are sute 
de pagini. Si totuși cîteva 
caracteristici sînt necesare 
pentru sporirea cunoștințe
lor noastre. In interiorul re
lativ mic sînt brodate în
tr-un impresionant joc de 
modele și culori 1500 metri 
cablu de diferite grosimi. 
Două stații de radioemisie, 
recepție asigură convorbiri

ACTUALITATEA
Vă recomandăm

C. C. GIURESGII:
Intr-o perioadă relativ 

scurtă de timp. Editura ști
ințifică ne-a obișnuit cu 
cîteva apariții prestigioase. 
Evident, nu le putem enume
ra pe toate în acest mic spa
țiu dar, printre ele, trebuie 
menționată negreșit recenta 
carte a profesorului univer
sitar CONSTANTIN C. GIU- 
RESCU. Editată într-o alea
să ținută grafică „Transil
vania în istoria poporului ro
mân" vine în întîmpinarea 
unul eveniment remarcabil 
al istoriei patriei noastre. 
Anul acesta, la 1 decembrie, 
se va împlini o jumătate de 
secol de la alipirea Transil
vaniei la trupul patriei 
mame.

Profesorul C. C. Giurescu 
demonstrează existenta aces
tui străvechi pâmînt româ
nesc cu o mare forță de con
vingere, cu date și fapte de 
o logică implacabilă, arătînd 
din toate punctele de vede
re unitatea etnică, economi
că și culturală a Transilva
niei cu celelalte provincii 
românești. „Transilvania — 
remarcă domnia sa — este 
tara prin excelență a stră
moșilor poporului român, 
dacii, care și-au avut între 
hotarele ei, centrul puterii 
lor și capitala statului lor în 
epoca războaielor cu roma
nii. Este apoi parte esențială 
a provinciei romane Dacia 
care, de asemenea, șl-a avut 
aici capitala precum și se
diul celor două legiuni. Lo-

această carte:

.TRANSILVANIA 
ÎN ISTORIA 
POPORULUI 

ROMÂN"
cultă necontenit, tn cursul 
Evului Mediu timpuriu, de 
urmașii daco-romanilor adi
că de străromâni. Transilva
nia este patria primului vo
ievod român atestat de iz
voarele istorice ; aici amin
tesc documentele medievale 
pentru întîia dată „țara ro
mânilor". întocmai după 
cum din cuprinsul ei iau 
naștere marile rîurl care 
străbat spațiul carpato-dună- 
rean, tot așa, necontenit, 
de-a lungul secolelor, din 
ea se revarsă prea plinul 
populației românești, treetnd 
munții spre miazăzi, spre 
răsărit și miazănoapte".

„Transilvania în istoria 
poporului român" este o car
te ce nu trebuie să lipsească 
din biblioteca nici unui tînăr. 
La două din meritele ei 
ne-am opri îndeosebi. Bogă
ția de date și fapte docu
mentare este redată la un 
înalt nivel științific și într-un 
limbaj atrăgător, accesibil 
maselor celor mai largi de 
cititori.

I. BODEA

Zînsoți•cartea
(Urmare din pag. I)

centrele culturale unde fun
cționează filialele marilor 
biblioteci enciclopedice din 
rețeaua Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă sau 
universitare, personalul aces
tora nu poate beneficia nici 
de frecventarea lor, fiind 
deci în imposibilitatea de a 
consulta lucrările pedagogi
ce și de specialitate mai noi. 
Un remediu al acestei situ
ații îl constituie activitatea 
Bibliotecii Centrale Pedago
gice, care, începînd din 
anul 1961, practică împrumu
tul de carte la cerere. In 
1962 au fost satisfăcute pe 
această cale cereri venite din 
314 școli. S-a răspuns la 
solicitarea a 2500 școli tn 
anul 1965, iar în primele 
trei trimestre ale anului tre
cut au fost împrumutate 10865 
de cărți pentru cadre didac
tice din 3724 de școli. Cu un 
asemenea ritm de creștere a 
solicitărilor de cărți, opor
tună în absența altor soluții, 
această formă de împrumut 
nu mai poate împlini satis
făcător necesitățile de docu
mentare ale personalului di
dactic deoarece : implică for
malități de natură să întîr- 
zie satisfacerea solicitanților, 
obligîndu-î pe aceștia să nu 
apeleze la bibliotecă decît in 
ultimă instanță, doar pentru 
materiale stringent necesa
re ; se împrumută doar lu
crările existente tn mal 
multe exemplare; cărțile 
parcurg un circuit lung, 
pentru unele foarte căutate 
livrarea se face cu mari tn- 
tîrzieri întrucît cererile se

DUMINICA 
„ATENEULUI"

Duminică 18 februarie a avut 
loc la Casa de cultură a tinere
tului „30 Decembrie" cea de-a 
3-a manifestare din cadrul Ate
neului tineretului.

în prima parte a avut loc 
vernisajul expozițel tinerilor 
pictori Barbu Nițescu șl Mircea 
Milcovici, cu ocazia căruia a 
vorbit pictorul Sabin Bălașa. 
Cu un temperament diferit, cei 
doi pictori creează într-o ma
nieră modernă, caracterizată de 
sinceritate șl îndrăzneală. Barbu 
Nițescu („Discuție în alb", „Co
memorare în familie") optează 
pentru arta figurativă ; Mircea 
Milcovici pictează mal sobru, 
mai Interiorizat („Orașul", „Pa
siune pentru zi")

A doua parte a cuprins un re
cital de lirică română contem
porană (regia : Radu Borolanu) 
și un program de jazz susținut 
de trlo-ul Mihal Klriloff. Tinerii 
actori Ioana Manolescu, Geta 
Angheluță, Sebastian Radovici 
și Dan Tufaru au recitat din 
poeziile lui Nichita Stănescu, 
Gheorghe Astaloș, Pavel Ciori- 
clu, Sebastian Costin, Tudor 
Pîcă, Mihal Duțescu șl Nelu 
Oancea.

Programul Ateneului s-a bu
curat de un frumos succes, și 
va avea loc, în alte alcătuiri, în 
flecare duminică .

O. UR.

JURISTUL 164 RĂSPUNDE
Tînărul I.E. domiciliat în 

orașul Brașov ne adresează 
următoarea întrebare : „Care 
este procedura pe eare trebuie 
să o urmez pentru a-mi 
schimba numele de familie pe 
cale administrativă și cărui 
organ trebuie să mă adresez ?"

Pentru schimbarea numelui, 
ca efect al unei decizii admi
nistrative, în conformitate cu 
prevederile decretului nr. 273/ 
1950 referitoare la schimbarea 
numelui și prenumelui, decret 
în aplicarea căruia a intervenit 
și decizia nr. 46 1951 a Minis
terului Afacerilor Interne, tre
buie îndeplinite următoarele 
condiții : să aveți împlinită vir
ata de 18 ani ; șă întocmiți o 
cerere scrisă privind dobîndirea 
unui nunae nou, format din cel 
mult două cuvinte. Cererea tre
buie să mai cuprindă : numele 
și prenumele dumneavoastră, 
numele și prenumele părinților, 
starea civilă și ocupația, situa
ția militară, motivul schimbării 
numelui, noul nume și prenume, 
date asupra copiilor minori — 
numele și prenumele și vîrsta 
lor — domiciliul dumneavoastră 
•— domiciliul și ocupațiile avute 
în ultimii 12 ani, seria și numă

rul buletinului de identitate, de 
circumscripție și cînd a fost 
eliberat. Această cerere o veți 
introduce la Comitetul executiv 
al consiliului popular de la lo
cul domiciliului.

Dacă cererea va fi admisă, 
decizia de admitere vi se va 
comunica prin unitatea de mi
liție în raza căreia domiciliați. 
Decizia însă nu produce efecte 
la data emiterii ei, ci din mo
mentul înregistrării la serviciul 
de stare civilă, înregistrarea fă- 
cîndu-se prin mijlocirea unei 
mențiuni operate pe actul de 
naștere și — dacă este cazul — 
pe actul de căsătorie.

Dacă cererea va fi respinsă, 
în termen de 30 de zile de la 
data comunicării respingerii, 
puteți face o întîmpinare la 
Ministerul Afacerilor Interne 
prin aceeași unitate de miliție 
care a comunicat respingerea.

„Vă rog să precizați, ne scrie 
tovarășul VASILE BUTNARU 
din localitatea Bivolari, județul 
Iași, categoriile de cetățeni 
exceptați de la contribuția vo
luntară în muncă ce se efec
tuează de către locuitorii sate
lor, comunelor, precum șl ai

orașelor sau alte localități ca 
caracter agricol".

Potrivit H.C.M. 1793 1965 la 
stabilirea contribuției voluntare 
nu se vor lua in evidență mili
tarii activi, salariații permanenți 
ai organizațiilor socialiste — dacă 
nu au gospodării trecute în re
gistrul de evidență —. elevii și 
studenții care urmea :ă cursurile 
unei instituții de învățămînt su
perior cu o durată dc cel puțin 
1 an, infirmii și bolnavii, inca
pabili de muncă mti mult de 
6 luni, femeile gravide, cu copii 
pînă la 3 ani — dacă nu folo
sesc personal de serviciu.

întrebarea urmă: oare apar
ține tovarășului IOAN MADAE 
din orașul Timișoara.

„întreprinderea a! eărei an
gajat sînt, in situația acordării 
transferului la o altă unitate, 
va avea obligația să-mi acorde 
lin număr de zile de concediu 
în vederea perfectării transfe
rului și al mutării mele la noul 
loc de muncă af at într-o altă 
localitate ? Menționez că nu 
sînt căsătorit."

Dacă transferarea angajatului 
într-o altă localitate se face la 
cerere, acesta are dreptul la un 
concediu plătit dc 5 zile, în ve
derea mutării familiei și a gos-

fecțiune. O frînă electrică 
reostatică de 3500 CP asigură 
oprirea trenului. Frigider, 
un sistem modern de aer 
condiționat și de asigurare 
a securității personalului 
completează confortul.

în general, protocolul în
sumează atributele artei ma
nierelor alese. La „Electro- 
putere" protocolul diferă în-

UZINA PE... ROȚI
directe între mecanic și sta
ție, între mecanici între ei, 
pe o rază de 30 de kilo
metri. 22 de motoare și 
transformatoare de forme 
si dimensiuni diferite sînt 
doar anexele celor 6 motoa
re electrice de tracțiune, 30 
de relee indică cu precizie 
de ceasornic circuitul pe care 
s-a produs cea mai mică de

trucîtva. El constituie de 
fapt actele încheiate între 
constructori și beneficiari la 
predarea locomotivei. Și aici 
lipsesc menajamentele de di
plomație. Totul este riguros 
verificat tehnic, matematic. 
Pînă acum cele 5 locomo
tive electrice au avut în
scrise în protocol date care 
exprimă exact eforturile con

structorilor pentru ridica
rea performantelor tehnice. 
Cităm din protocol. Prima 
locomotivă 850 tone cu 70 
kilometri pe oră. A patra, 
970 tone. O comparație cu 
locomotiva Diesel-electrică 
este edificatoare. Pe distan
ța Ploiești-Cîmpina cel mai 
bun LDE a remorcat 550 
tone cu 30 km/h. Un LE pe 
aceeași distanță 1 500 tone cu 
105 km/h.

Inginerul Aurel Iuga de la 
beneficiari ne face un cal
cul simplu: „în condițiile 
unor vagoane de construcție 
specială și a unor șine de 
asemenea speciale, o loco
motivă electrică este capa
bilă să remorcheze 1300 tone 
la o viteză de 100 km pe 
oră. Faceți calculul. Un va
gon de călători încărcat are 
circa 50 tone. Deci o loco
motivă ar putea să ducă un 
accelerat lung de aproape 3 
kilometri.

MIHAI DUMITRESCU

podăriei sale — articolul 16/3 
Codul muncii, combinat cu arti
colul 16/2 Codul muncii.

în cazul dumneavoastră, chiar 
necăsătorit, dacă faceți dovada 
că aveți gospodărie în localita
tea de unde plecați sau membri 
ai familiei — părinți, frați, su
rori — pe care trebuie să-i luațl 
cu dumneavoastră, aveți drep
tul la acest concediu.

„Care act normativ și la ce 
sumă a fost stabilit, ne întreabă 
tovarășul AUREL POPESCU 
din București, cuantumul pensiei 
pînă la care pensionarii au drep
tul în mod gratuit la medica
mente pentru tratament ambu
latoriu ?

Răspunsul așteptat îl desprin
dem din prevederile decretului 
nr. 246/1958 și instrucțiunile 
M.S.P.S. nr. 1005/1958 potrivit 
cărora pensionarii cu o pensie 
stabilită pînă la 550 lei lunar 
precum și membrii familiilor 
lor, au dreptul la medicamente 
gratuite în timpul cît fac tra
tament ambulatoriu.

MIRCEA NICOLAEnd la drumpedagogică
suprapun ; îmbogățirea fon
durilor Bibliotecii Centrale 
Pedagogice nu poate tine 
seama de particularitățile 
intereselor științifice locale, 
de geografia, istoria, econo
mia fiecărei zope.

Toate aceste dificiențe pot 
fi eliminate prin crearea u- 
nor biblioteci pedagogice zo
nale, in municipii și orașele 
reședință de județ, mai 
apropiate de masa bene
ficiarilor și dispersate pe în
treg cuprinsul țării. înfiin
țarea lor a fost deseori in
sistent afirmată ca necesară 
în consfătuirile cadrelor 
didactice, cu prilejul unei 
anchete întreprinsă de Biblio
teca Centrală Pedagogică, 
la sesiunea metodică — ști
ințifică din aprilie 1967 a 
Societății de științe istorice 
și filologice — întrucît pre
supune numeroase avantaje : 
asigură alimentarea promptă 
a cadrelor didactice cu cărți 
șl reviste pedagogice de 
specialitate ; se pot constitui 
fonduri de publicații In func
ție de preocupări șl interese 
specifice zonal și în același 
timp, descentralizat, o do
cumentare prelucrată, In 
funcție de acestea, prin bi
bliografii, liste de recoman
dare, adnotări etc. începutul 
organizatoric realizat recent 
cu succes, prin înființarea 
unei asemenea biblioteci la 
Craiova, pe lîngă centrul de 
perfecționare a cadrelor di
dactice, arată că această ac
țiune este posibilă și ar tre
bui ca ea să fie reeditată și 
în alte localități.

ION TRONAC

lnarmați-vă răbdarea
In sfîrșit, după cîțiva ani 

de promisiuni și tergiver
sări, explicate în „n“ varian
te celor nevoiți să-șl pună 
nervii la încercare „grație" 
defectuoasei deserviri la 03 
a apărut și mult așteptata 
carte de telefon. Veți spu
ne : este un succes. Dar nu 
vă grăbiți. De ce? Puțină 
răbdare șl veți afla. Nota- 
ți-vă cîteva „amănunte". Lis
tele abonaților la serviciul 
telefonio au „apărut pe lume" 
la sfîrșitul anului trecut 
cînd în centrala telefonică 
aveau loc ultimele 
probe mecanice 
care precedau tre
cerea de la 4 la B

formafi un număr, consultați 
tn prealabil, cu atenție, Im
portantul anunț din prima 
pagină. El vă asigură cheia 
reușitei in obținerea numă
rului căutat. Poate pînă a- 
tunci vă mai este necesari 
o deslușire. Numărul căuta, 
poate începe cu cifra 1 tn 
primul caz, și cu cifra 2 in
tercalat după prima cifră și 
înaintea următoarelor ta 
alt caz. Este obositoare ex
plicația, NU ? Dar nu pier
deți din vedere și alt fapt 
— și anume că poate urca 

trepte și de ordi
nul zecilor. Daoă 
de pildă, pe cole
gul dv. Protopo-NOTE

--------------------- ------------ U—.

Intrarea în Universitatea Bucu
rești Uzinele .Tractorul Brașov

„ELICOPTERUL
MARIN“

„Elicopterul marin" sau 
„Nava cu rotoare portante 
imerse" este numele unui 
mare și original tip de navă 
rapidă, concepută de un grup 
de studenți de la Secția Nave 
a Institutului Politehnic din 
Galați.

Studenții, după ce au pre
zentat machetele unor nave 
rapide cu rotoare autorotative 
denumite navo-autogire, în- 
cercînd principiul rotoarelor 
autorotative și pe ambarcați
uni experimentale au trecut 
tn prezent la studiul variante
lor cu rotoare imerse antre
nate netractive denumite na- 
vogirodine. Un prim pas In 
această direcție, făcut în zi

lele vacanței de iarnă, a fost 
realizarea modelului UHE 
268 (o navogirodină rapidă 
frigorifică prezentată în foto.- 
grafia de mai sus). Cîteva din 
caracteristicile și performan
țele navei : deplasament 60 
tone, lungimea maximă: 
30,07 m ; lățimea măsurată pe 
rotoare : 10,63 m, pescajul ; 
în stare de plutire cu rotoare
le ridicate: 0,66 m, iar tn 
stare de plutire cu rotoare ne
ridicate : 3,48 m ;

Navogirodina este prevăzu
tă cu trei turbine cu gaze de 
1 020 C.P. fiecare, și ar putea 
transporta 32 tone de 
mărfuri cu o viteză de 55—60 
km. pe oră.

cifre. Dar numerele abonați
lor mult rtvnitei cărți de te
lefon au apărut formate tot 
din patru cifre. Evident, con
trariază mai ales faptul că 
attt' lucrările de adaptare la 
5 cifre, cit șl acelea de edita
re a cărții au durat aproxi
mativ un an de zile. Timp 
suficient de acomodare a to
varășilor de la Oficiul P.T.R. 
Galați cu ideea că cele două 
lucrări, una mai importantă 
ca cealaltă, trebuie să fio 
tn deplină concordanță.

Așadar, rețineți. Dacă ve- 
nlți la Galați și doriți să

pescu George nu-1 veți 
găsi la litera P. eău- 
tațl-1 și cu siguranță ti 
veți găsi la litera G, și dacă 
tot jocul de cuvinte vă dis
trează mal puțin, apelați tn 
cele din urmă tot la 03 eare 
nu este exclus să vă amin
tească existența noii cărți to- 
lefonloe.

Vi so pare mult un aa 
pentru • carte telefonică a- 
tit de... inutilă ? înarmați-vă 
cu răbdare pentru a dona 
ediție.

V. MOINEAGU

ALEGERI...
ESTEIROS, deputat în par

lamentul brazilian, a recurs 
înainte de alegeri la ajutorul 
soției sale, pe care a pus-o 
să se plimbe pe stradă cu 
următoarea placardă : „Ale- 
geți-l pe soțul meu Esteiros. 
Eu însămi l-am ales cu 20 de 
ani în urmă". Adversarii lui 
Esteiros au pus și ei să cir
cule pe stradă un om 
lor puntînd placarda : 
te că cu 20 de ani 
mai avea Un sens 
om să fie ales".

zoologice particulare „Christ
church" (Noua Zeelandă). Ea 
s-a autonumit păzitor al ani
malelor vagabonde sau rătă
cite. Lui Blackie îi place să 
ofere ospitalitate în cușca sa

PURICII

în
ca

de-al 
„Poa- 
urmă 
acest

AUTORITĂȚILE 
belgian Heiwels au 
rectorului circului de purici 
să plătească impozit pentru 
animalele dresate. Acesta a 
refuzat să se supună, ame- 
nințînd că dacă nu este lă
sat în pace va da drumul 
„artiștilor" dresați. Amenin
țarea și-a făcut efectul — 
locuitorii orașului au inter
venit tn favoarea directoru
lui. care a fost scutit de im
pozit.

orașului 
cerut di-

0 MAIMUȚĂ... 
BUNĂ LA SUFLET

Maimuța din fotografie se 
numește Blackie, are 8 ani ți 
este pensionară a Grădinii

iepurilor, pisicilor și dinilor 
fără adăpost și dacă această 
achiziție nu înseamnă în 
fond mare lucru, este evident 
că ea devine foarte amuzan
tă pentru vizitatori.

ASTRONOMICE

VÎNAT PARȚIAL

DIN ANTICHITATE...

OBSERVAȚII

...făcute timp de mai mult 
de 8 secole de către învăța
ta faraonilor, au notat nive
lul maxim și minim al ape
lor Nilului. Aceste date au 
dus la concluzia că nivelul 
maxim al creșterii apelor res
pectă un ciclu de 11 ani, 
ceea ce corespunde ciclului 
petelor solare.

Vînătorii de vinat mare, 
care doresc să-și prindă pra
da vie întrebuințează puști 
care trimit proiectile cu gaze 
asfixiante. Bătaia acestor arme 
este de vreo 20 dc metri, dar 
efectul gazului este atît de 
rapid, incit niciun animal din 
raza de acțiune a armei nu 
reușește să scape. Grație a- 
cestei metode, grădinile zoo
logice din lumea întreagă po
sedă exemplare din cele mai 
rare animale de pe glob.

PEN T R U
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Ieri la amiază a avut loc în 
Municipiul Tg. Jiu adunarea ac
tivului U.T.C. de pe teritoriul 
județului Gorj pentru constitui
rea comitetului județean provizo
riu al U.T.C, Participanții la 
adunare au dezbătut cu acest 
prilej sarcinile ce revin organiza
ției județene în lumina măsurilor 
stabilite la Consfătuirea pe țară 
a Uniunii Tineretului Comunist 
în vederea mobilizării celor peste 
35 000 de tineri din județ la în
făptuirea obiectivelor care stau 
în fața întreprinderilor industri
ale, agricole, a instituțiilor gor- 
jene. Tovarășul Nicolae Iacobes- 
cu, ales prim secretar al comite
tului provizoriu județean al 
U.T.C, a prezentat adunării un 
bogat și concret program de 
muncă menit să creeze organiza
țiilor de bază posibilitatea mani
festării inițiativei și a spiritului 
creator, să valorifice experiența 
acumulată pînă acum, să conti
nue și să dezvolte tradițiile bo
gate ale organizației. Pentru 
participanții la adunare a consti
tuit un moment de bucurie pre
zența în mijlocul lor a tovarășu
lui VIRGIL TROFIN, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R. 
Adresîndu-li-se, tovarășul Virgil 
Trofin le-a făcut prețioase reco
mandări în ceea ce privește în
lăturarea unor metode de muncă 
greoaie, formale, fără priză în 
masa tinerilor și înlocuirea lor 
cu acele activități interesante, 
educative și distractive, izvorîte 
din discuțiile și sugestiile tineri
lor, capabile să ducă la stimu
larea calităților lor fizice și mo
rale, la un climat de muncă și 
învățătură propice dobîndirii 
unor rezultate din ce în ce mai 
bune, pentru valorificarea cadru
lui prielnic de manifestare a 
energiei și talentului tineretului 
oferit de condițiile Gorjului, cu 
importantele sale obiective indus
triale ca : exploatările miniere 
Motru și Rovinari, Complexul de 
materiale de construcții Bîrsești, 
Combinatei de industrializare a 
lemnului, Bogatele tradiții cultu
rale. Exprimîndil-și adeziunea 
deplină la noua organizare admi- 
nistrativ-teritorială, la toate mă
surile stabilite de partid pentru 
continua dezvoltare și înflorire a 
patriei, participanții la adunarea 
de la Tg. Jiu au adresat, într-o 
atmcțșferă de entuziasm, Comite
tului «Central al P.C.R., tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
o telegramă în care se spune : 
„Pentru noi, tinerii din județul 
Gorj, nu este o cinste mai mare 
decît aceea de a sluji cu abnega
ție cauza construcției socialiste, 
de a munci neobosit pentru ca 
tot ce așteaptă de Ia noi condu
cerea partidului și statului — 
entuziasm, inițiativă, perseveren
ță, răspundere personală, opera
tivitate în rezolvarea sarcinilor — 
să-și găsească materializarea în 
dezvoltarea multilaterală a în
tregii vieți economice și sociale, 
culturale a județului nostru. Ac
tivul U.T.C., întregul tineret din 
județul Gorj se angajează în fața 
C.C. al P.C.R., în fața dvs. per
sonal. iubite tovarășe NICOLAE 
CEAUȘESCU, că va depune în
tregul elan tineresc, capacitatea

și dorința sa de muncă, întreaga 
energie și putere pentru înfăptu
irea sarcinilor trasate de Congre
sul al IX-lea al partidului, de 
Conferința Națională, pentru în
florirea și propășirea României 
Socialiste".

*
Tot în cursul zilei de ieri au 

avut loc adunări ale activelor 
U.T.C. din județele Vaslui, Timiș, 
Buzău, Suceava, Bacău, Maramu
reș, Bihor. Din partea Biroului 
C.C. al U.T.C. au participat to
varășii : Ion Iliescu, prim secre
tar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului (ju
dețul Vaslui), Nicolae Dragoș, 
redactor șef al ziarului „Scînteia 
tineretului", (județul Timiș) 
Iosif Beljung (Județul Ma
ramureș), Marius Guran (Ju
dețul Bacău), Septimiu Todea 
(Județul Bihor), Iuliu Fejeș, (Ju
dețul Brașov), Coriolan Voinea 
(Județul Suceava), Aurel Zăines- 
cu, șeful secției de presă la C.C. 
al U.TC.., (Județul Buzău).

La adunări au participat, de a- 
semenea, primi secretari și secre
tari ai comitetelor județene ale 
P.C.R., activiști de partid și de 
stat, numeroși alți invitați. Ca 
primi secretari ai comitetelor ju
dețene ale U.T.C. au fost aleși ; 
Constantin Horobeț — Vaslui, 
Radu Bălan — Timiș, Gheorghe 
Sas — Maramureș, Constantin 
Secăreanu — Bacău, Paraschiv 
Alecu — Bihor, Cornel Șandru 
— Brașov, Constantin Stoica — 
Suceava, Vasile Zaharia — Bu
zău.

Cu prilejul adunării care _ _ 
desfășurat la Timișoara a avut 
loc și decernarea Diplomei 
Onoare a U.T.C. pentru rezulta
tele deosebite în acțiunile de 
muncă voluntar-patriotică orga
nizației clasate pe locul doi pe 
țară.

s-a

de

(Urmare din pag. I)

N. Henegaru economist în M.C.I. 
Acestea sînt avizate de orga
nele locale, care cunosc calen
darele competiționale ; numărul 
echipelor, al sportivilor.

— Cum se explică atunci în
demnurile dumneavoastră, ob
servații ca aceasta ; „cumpără 
tovarășe pantofi de atletism cu 
cuie, că ai pistă de zgură în 
județ" — îl întrebăm pe șeful 
serviciului materiale sportive 
ale organelor locale Constantin 
Pătulescu, prezent la contrac
tări.

— Habar n-au. Nu cer acum 
și pe urmă stăm cu rafturi goale 
în magazin. Negăsind în ju
dețe echipament și materiale 
sportive, asociațiile ne asal
tează cu cereri la București. 
— De vină sînt și U.C.F.S.- 
urile locale care avizează cu 
superficialitate necesarele. Și

Spre lumină

(Urmare din pag,. 1)

Uzina de fibre sintetice Săvinești. Atelierul de filare mătase.

EXMATRICULAȚI
cu drept de reînscriere...

fi să-și irosească forțele, răs- 
punzînd tuturor incitațiilor 
mărunte, nesemnificative. I- 
dealurile umane cu eficiență 
mobilizatoare au un caracter 
conștient, o motivare adîncă 
constructivă, fapt unanim sta
bilit în psihologia științifică.

Lumea care să creeze ca
dru de îndeplinire tuturor 
idealurilor cu adevărat uma
nitariste există. Ea este lumea 
socialistă în care oamenii sînt 
liberi să-și definească rostul

adepții teoriilor sociologizan
te, și nici achiziții ereditare, 
înnăscute, de neînduplecat, 
cum consideră reprezentanții 
tendințelor biologizante.

Ele au un caracter social — 
istoric și sînt dobîndite de 
oameni în activitatea lor prac
tică conștientă, în împrejurări 
concrete și de viață.

Idealul printr-o
justă educație yi în condiții 
sociale optime de realizare 
este acea forță vie, care în- 
rîurește adine întreaga fizio
nomie morală și spirituală a

du-se într-o strînsă unitate și 
interacțiune.

Societatea, în funcție de 
concepțiile yi idealurile pre
conizate, apreciază nivelul 
dezvoltării, valoarea morală 
și spirituală a oamenilor, con
tribuind prin mijloacele de 
care dispune la formarea și 
orientarea lor.

In societatea noastră socia
listă întreaga muncă educati
vă este concentrată asupra 
dezvoltării și formării concep
ției științifice, conștiinței și 
caracterului comunist.

Implicații psiho
existenței, să-și lege soarta lor 
de a celor din jur și să lupte 
pentru libertatea și bunăsta
rea tuturor. Este lumea în 
care cresc și se formează oa
meni cu o concepție viguroa
să, cu caracter profund moral 
și cu idealuri înalte. Ea este 
lumea făurită prin strădania 
yi lupta condusă de partid a 
oamenilor muncii, militanți 
conștienți și activi pentru 
idealuri sociale raționale.

Idealurile sociale nu sînt 
nici fenomene abstracte, ne- 
contingente cu viața indivi
duală a omului, cum susțin

omului. Configurarea clară a 
idealului individual este ro
dul întregului proces forma
tiv, educativ, iar înfăptuirea 
lui este o confirmare a efici
enței acestei strădanii și a va
lorii social-morale a omului.

înfăptuirea rostului în via
ță presupune voință fermă, 
rezistență morală, pasiune, e- 
nergie, depinzînd nu numai 
de împrejurări, ci și de cali
tățile omului, de concepția și 
de caracterul său

Idealul, la rîndul său, influ
ențează formarea concepției 
și a caracterului, dezvoltîn-

SPORT • SPORT» SPORT >SPdim

Două inițiative, de dată re
centă, merită a fi sublimate și 
aplaudate.

Prima aparține conducerii 
Federației române de box 
care. în colaborare cu Admi
nistrația de stat Loto-Prono- 
sport, a decis organizarea u- 
nui turneu — „Criteriul tine
retului" — (acest „criteriu" se 
va desfășura anual) rezervat 
boxerilor pînă la virsta de 21 
ani. Galele, in număr de trei, 
au fost fixate pentru datele 
de 24, 25 și 27 februarie. La 
fiecare categorie vor participa 
cite patru boxeri. Primii cla
sați, ca și cei care vor ocupa 
locul doi, vor primi premii 
substanțiale din partea Admi
nistrației de stat Loto-Prono- 
sport. De asemenea, vor fi 
premiați cei mai bun boxer al 
reuniunilor (un aparat de ra
dio „Mamaia"), cel mai meri
tuos învins și doi dintre antre
norii care au prezentat cei mai 
în formă boxeri. Este pentru

ADU-
CERI
AMIN

TE

t:*

prima dată cînd „coșul cu da
ruri" al Administrației de stat 
Loto-Pronosport se desface mai 
larg și pentru boxeri. Vorba 

.^proverbului/ ..Mai bine mai 
tîrziu, decit niciodată

Ă doua inițiativă aparține 
televiziunii. Ciclul de emisi
uni „Careul magic" oferă tele
spectatorilor. duminică de du 
minică. cîteva minute in com
pania celor mai mari pugiliști 
ai lumii. Prezentarea pelicule
lor beneficiază de un comen
tariu documentat, sobru, inte
ligent și concis, servind gene
ros atmosfera de sărbătoare 
pugilistică pe care a inaugu
rat-o. Prin această inițiativă 
T.V. se achită parțial de o da 
torie mai veche pe care o are 
față de iubitorii boxului.

Pe cînd reîntîlnirea în fața 
micului ecran, cu boxerii 
noștri ?

T. POGOCEANU

sociale
In cele peste două decenii 

care s-au scurs de la elibera
rea patriei noastre, această 
strădanie a fost încununată 
de rezultate sensibile, în con
cepția, în conștiința yi carac
terul oamenilor muncii, pre
cum și în viața tinerei gene
rații.

S-au înregistrat transformări 
adinei, idealul comunist de
venind cauza majoră yi pers
pectiva luminoasă a existen
ței. El trebuie să devină însă 
un mod firesc, unicul mod de 
a fi al întregii existențe so
ciale și umane.

În EDITURA POLITICA 
a apărut: 

EDOUARD HERRIOT 
Pagini de jurnal

Numele lui Edouard Her- 
riot, remarcabil om politic 
francez — fost de mai mul
te ori prim-ministru, preșe
dinte al Adunării naționale, 
primar al Lyonului timp de1* 
aproape cinci decenii, — este 
bine cunoscut în întreaga 
lume.

Ales deputat, militează, 
între altele, pentru restabili
rea relațiilor diplomatice 
dintre Franța și Uniunea So
vietică, iar în anii intensifi
cării primejdiei hitleriste 
aderă la Frontul popular.

Constantin Ionescu, șeful ser
viciului de învățămînt de la Uzi
nele de autocamioane „Steagul 
roșu" din Brașov, ne privește pu
țin nedumerit, deschide sertarul 
biroului și cu un glas domol ne 
spune : Astea îs. Dacă veniți 
ceva mai tîrziu, mai căutăm și 
altele...". Urmărim la întîmplare 
una „dintr-astea" : „Prin adresa 
nr. 5 854 din 19 XII 1967 vă 
facem cunoscut că Neagoie A- 
drian, elev în anul I al școlii 
profesionale serale, însumîna un 
număr de 41 de ore absențe ne
motivate, în conformitate cu in
strucțiunile Ministerului Invăță- 
mîntului nr. (...), articolul (...), a- 
liniatul (...) este exmatriculat din 
școală cu drept de reînscriere". 
Neagoie Adrian nu este singurul 
exmatriculat. în situația lui se 
află nu numai Sturza M. Cor
nel (41 ore) și Pătrașcu Cornel 
(38 ore), ci mulți alții.

...La secretariatul Grupului 
școlar, ni se prezintă o situație 
statistică greu de acceptat: în 
anul școlar 1966—1967 s-au în
scris în anul I 79 de elevi, au 
rămas corijenți 7, repetenți 
3, și au fost exmatriculați ori 
au abandonat 31.

Peste 50 la sută din elevii a- 
nului I ai școlii profesionale, curs 
seral, de pe lîngă Uzinele „Stea
gul roșu“-Brașov n-au promovat 
în anul II. în anul școlar 1967— 
1968 au fost înscriși 159 și, după 
numai un trimestru, au fost ex
matriculați sau au abandonat 
școala 11 ;au rămas corijenți 42 
iar numărul absențelor nemotiva
te se ridică la aproape 1 700 ore.

O primă explicație a acestei 
situații primim de la inginerul 
DUMITRU SANDU, directorul 
grupului școlar : „Prin înființa
rea cursurilor serale la școala 
profesională s-a urmărit pregăti
rea forței de muncă la nivelul și 
structura impuse de gradul înalt 
de tehnicitate a] producției, ne
cesară, în primul rînd, uzinei de 
autocamioane. Dar de Ia această 
inițiativă lăudabilă și pînă la în
făptuirea sa drumul e lung nu 
lipsit de ocolișuri și bariere. Iată: 
40 Ia sută dintre cei înscriși in 
anul trecut au fost exmatriculați 
sau au abandonat școala. Nu
mărul celor corijenți sau repe
tenți este exagerat de mare ca 
să nu mai amintim pe cel al ab
senților nemotivați. Aș numi doar 
doi din factorii care au condus 
la această situație : PROGRAMUL 
SCHIMBURILOR DIN UZINĂ 
- NU ESTE CORELAT CU 
1EL AL SCOT i’ F’ ■’VII SÎNT 

ÎN SCHIMRURI CARE COIN
CID CU ORELF w, CARE AR 
TREBUI SĂ FIE RĂ 
fiind astfel neveițî 
scă sau să întrerupă 
cursurile. Apoi, uzlr a 
pectat instrucțiunile
goare și recomandările noas
tre, TRIMIȚÎND LA DI
VERSE MESERII TINE-

RI CARE NU LUCREAZĂ DI
RECT PE MAȘINI, ofeea ce 
face mai dificilă însușirea cunoș
tințelor de specialitate de către 
elevi".

Directorul școlii ne încredin
țează că aceste neajunsuri au 
fost aduse la cunoștința condu
cerii uzinei. O mai facem și noi 
odată și primim de la inginerul 
SERGIU ȘERBĂNESClî, direc
tor tehnic, următorul răspuns.

„Și acum, și cu atît mai mult 
în anii următori, uzina va avea 
nevoie de muncitori cu o înaltă 
calificare. Ei vor fi pregătiți fie 
la locul de muncă prin cursuri 
de calificare și ridicare a califi
cării, fie la cursurile serale ale 
școlii profesionale. Pentru sec
toarele sculărie, mecanic-șef etc. 
care necesită cadre cu o înaltă 
calificare muncitorii vor fi re
crutați din rindul absolvenților 
școlii profesionale (de la cursu
rile de zi). PENTRU ACEASTA 
AM DAT DISPOZIȚII ȘEFILOR 
DE SECȚIE, MAIȘTRILOR CA 
TOȚI CEI CE URMEAZĂ 
CURSURILE SERALE SĂ LU
CREZE DIRECT PE MAȘINI 
DAR NOI NU PUTEM SĂ CO
RELĂM ÎNTOTDEAUNA (ȘI 
ÎN DETRIMENTUL PRODUC-

DESPRE ANUMITE
ANOMALII IN
INVAȚAMINTUL

SERAL

ȘCOALA 
ț? lipsea- 

definitiv 
r a res- 

în vi-

ȚIEI ACTUALE) PROGRAMA
REA LOR PE SCHIMBURI, 
CORESPUNZĂTOR PROGRA
MULUI ȘCOLII ȘCOALA AR 
TREBUI SĂ-ȘI STABILEASCĂ 
PROGRAMUL DUPĂ SCHIM
BURILE DIN UZINĂ". (?!).

Cînd reprezentantul conduce
rii uzinei are în față perspectiva 
evoluției producției în unitatea 
sa nu poate prin urmare, omite 
necesitatea asigurării cadrelor în 
structura și la nivelul de califi
care corespunzător. Stabilește 
chiar cu precizie și căile pe care 
poate ajunge unde dorește. în 
calitate, însă, de conducător al 
procesului de producție diurn 
(care-i ocupă cea mai mare parte 
din timp), sub presiunea sarcini
lor curente, deci, el pierd? din 
vedere perspectiva, și uită căile 
pe care singur și le-a propus, nu 
mai controlează dacă dispozițiile 
ce le-a dat se îndeplinesc sau 
nu așa cum au fost stabilite. Alt
fel ar fi dedus cu ușurință că 
programul școlii nu poate fi 
schimbat de la o săptămînă la

.•alta cum își programează el 
schimburile fiindcă aici învață ti
neri și de la Uzina „Tractorul", 
F.A..T — Codlea, Metrom, Hi
dromecanica, Uzina 2 ș.a. și e 
.greu de închipuit că aceste în
treprinderi cu specificul lor de 
producție și-ar adopta programul 
■după cel de la Steagul Roșu 
iȘi-ar fi luat măsuri în consecință. 
Ar fi constatat, cu surpriză poate, 
■că dispozițiile date dar necontro
late nu se îndeplinesc, că o parte 
însemnată din elevii de la cursul 
seral nu lucrează pe mașini co
respunzătoare profilului viitoarei 
lor meserii, ci fac diverse alte 
treburi (curățenie, string span, 
■transportă piese, materiale etc). 
Ar fi constatat, cu surpriză poate, 
■du-1 pe directorul adjunct al șco
lii spunînd „Ne trezim în anul 
11 cu elevi — strungari care n-an 
pus mina pe strung" Și-ar fi dat 
seama că unul din avantajele pe 
■care miza — viitorii muncitori 
•primesc cunoștințele teoretice ne
cesare în școală și-și formează 
deprinderile practice în timpul 
programului de lucru, întreprin
derea dispunînd după absolvire 
de cadre foarte bine pregătite — 
amenința să rămînă 
deziderat.

Ar mai fi aflat, nu 
j or are, că cei care au 
triculați sau din alte ______
pierdut anul, vor să se califice 
(„nu renunț la visul meu să lu
crez pe o mașină să mă calific..." 
- ne spunea același Neagoie A- 
drian și pentru aceasta se mută 
la alte unități economice unde 
găsesc asemenea posibilități. Este 
unul din motivele pentru care în 
uzină se întîlnește frecvent o 
fluctuație a muncitorilor foarte 
ridicată. Numai la secția 530 — 
șasiu în 1967 s-au angajat 536 
muncitori și au plecat 570.

Așadar, această excelentă posi
bilitate creată Uzinei „Steagul 
Roșu" din Brașov de a-și pregăți 
în mod corespunzător muncitorii 
necalificați la cursurile serale ale 
școlii profesionale este folosită 
numai pe jumătate. în condițiile 
în care uzina resimte lipsa forței 
de muncă calificate, neglijența de 
care dă dovadă conducerea uzinei 
în acest domeniu pare de neîn
țeles. Că neajunsurile semnalate 
trebuie fără întîrziere înlăturate 
nu mai trebuie demonstrat. Cu 
atît mai mult cu cît realizarea 
sarcinilor sale de producție ac
tuale și de viitor, este nemijlocit 
legată de nivelul cunoștințelor 
profesionale ale muncitorilor. 
Cum anume trebuie procedat nu 
este greu de descifrat. Uzina tre
buie să creeze posibilități tine
rilor să urmeze cursurile serale 
profesionale prin corelarea judi
cioasă a programării pe schimburi 
cu programul școlii, prin încadra
rea elevilor în meseriile peniru 
care-i pregătește.

FETRU G. BRATU

un simplu

fără îngri- 
fost exma- 
motive au

de ce să n-o recunoaștem ? mal 
sînt plimbăreți pe banii statu
lui care preferă să cumpere din 
Capitală mărfuri existente și în 
bazele locale.

Pe scurt, o altă motivație a 
reținerii merceologilor în lan
sarea comenzilor. După un an, 
mărfurile găsite în depozite sînt 
recartate, merceologii suportînd 
locații. Cum unele articole de 
sport au un caracter sezonier 
se ajunge și la astfel de situa
ții : La Rîmnicu Vîlcea, în 
iarna aceasta s-au vîndut schiuri 
fără bețe. Filiala Băncii de stat 
din localitate găsind în toamnă 
în depozit bețe de schi, pentru 
a nu le recarta le-a expediat 
Clujului. După două luni, cînd 
zăpada își reclama sportul, 
schiurile erau lipsite de bețe. 
Unde-i lege nu-i tocmeală
spune vorba, dar ce te faci că 
unde-i sport e și sezon !

Și depozitele rezervate unor 
astfel de articole sînt într-un 
fel cenușărese. Spatiile cele mai 
proaste — susțin merceologii — 
locurile cele mai improprii, adă
postesc mărfurile sportive.

Cînd cizmarii nn-s turiști

— Cînd ați fost ultima dată 
pe munte ? Inginerul șef al fa
bricii din Regh'n. rîde amuzat 
de întrebare. „Doar n-o să 
scrieți despre asta...“ Și totuși 
cred că standul de probă al 
noilor modele intrate în fabri
cație ar trebui să se prelun
gească ne cărările excursiilor. 
Cizmarii ar simți pe propria 
piele — mai precis picioare — 
calitatea produselor lor.

După trei contractări 
tate cu promisiuni au 
mult așteptatele ghete 
turism. Sînt trei modele pe care 
industria le promite în 28 000 
de perechi. Comerțul are mari 
rețineri. Un director general 
din M.C.I. a trebuit să semneze 
comenzi în locul merceologilor 
care au refuzat să-și asume 
răspunderi. Si credem de data 
aceasta justificat... Gheata pen
tru femei are un elastic late
ral destinat s-o susțină pe pi
cior. În creația ei au fost ig
norate elementare reguli de sus
ținere. De unde se vede că 
cizmarii nu-s turiști.

Două din cele trei modele 
sînt confecționate din pînză de 
sac. Al treilea, gheata din bizon, 
întors, se află departe de o altă

alimen- 
apărut 
pentru

surată ce poartă numărul 3190. 
Aceasta din urmă n-a fost pre
zentată la contractare avînd un 
scop laudativ — așa cum din 
păcate se mai obișnuiește în 
practica unor fabrici — tro
nează cochet într-o mare expo
ziție bucureșteană.

— Cîți creatori aveți ?
— Zece.
— Cîte modele creează flecare 

om pe an ?
Punem această întrebare pen

tru că reținem formularea : „Nu 
ni s-a cerut să aducem trei mo
dele pentru turism". Dar unde 
este inițiativa fabricii ? Tran
scriem părerea tov. Lupan Ni- 
colae director general în M.C.I.

— Fiind convinși că oricum 
producția le este cumpărată în 
întregime interesul pentru nou 
este anulat. De ce să se com
plice ? De cîțiva ani solicităm 
industriei încălțăminte pentru 
cabană. Am adus modele din 
străinătate, am venit cu pro
puneri. Nimic.

Cît de ciudate sînt uneori 
criteriile care guvernează diver
sificarea sortimentelor se poate 
vedea și din următorul exemplu: 
Industria susține să i se cum
pere o mai mare cantitate de 
ghete pentru patinaj decît ne
cesarul stabilit de comerț prin 
cunoașterea exactă a numărului 
de patine ce se vor oferi pieții. 
De ce ?

Se invoca balanța de timp. 
Confecționarea bocancilor schi
— ceruți în cantitate mai mare
— durează 10 ore, a ghetelor de 
patinaj 6 ore. De aici vezi ra
portul indicilor de productivi
tate. Așa că 
tă, în fond, 
patinaj ?

Probabil 
ciudate calcule UCECOM-ul a 
„omis" să planifice pentru anul 
acesta cizmele de călărie. 7 000 
de perechi vor lipsi din fondul 
pietii. Sincer, un reprezentant 
al UCECOM-ulul recunoștea :

— încălțămintea de sport pen
tru noi e o sarcină, nu un interes. 
De altfel comerțul nu ne-a so
licitat în 1968 mai mult decit 
anul trecut — 115 000 perechi.

Mînă de lucru avem, capacita
te de producție de asemenea 
am putea face mult mai mult.

— Cu un partener care ne-a 
livrat anul trecut jumătate din 
cantitatea contractată de noi, 
este greu să mat speri — ne 
spune tov. Nlcolae Lupan.

4rCred ei «ir fi cazul să calea»

lăm foarte exact cit ne costă 
ideile care se nasc tîrziu. Trăim 
într-o epocă dinamică în care 
înving cei ce nasc idei la timpul 
oportun și le aplică rapid, trans- 
formîndu-le în realități eficiente 
sub raport material și moral. 
Dar ce necazuri sau dificultăți 
produc autorilor ideile care se 
nasc tîrziu ? Se pare că sînt 
absolviți de orice urmări, pen
tru că au, la rîndul lor acope
rirea unor alți autori de idei 
tîrzil, care nu s-au gîndit din 
timp din motive obiective, care 
n-au avizat operativ pentru că 
nu 11 s-a părut clară ideea etc. 
Și astfel, dintr-o idee tîrzie 
în altă idee tîrzie pierdem timp, 
bani, ne consumăm nervii. In- 
tr-un viitor material vom con
tinua Investigația în garderoba 
sportivă.

VIORICA DIACONESCU (Agerpres)
...Și trenul, care nu mai vine!

Foto :C. CONSTANTIN

• Cu prilejul apropiatei ani
versări a Armatei populare na
ționale a Republicii Democrate 
Germane, la sediul Ambasadei 
R.D. Germane din București a 
avut loc marți dimineața o întîl- 
nire prietenească, la care au par
ticipat ofițeri superiori ai forțelor 
noastre armate și ziariști.

Despre semnificația acestei ani
versări a vorbit atașatul militar, 
aero și naval al R.D. Germane, 
locotenent-colonel Boris Behring 
Au fost prezentate filme docu
mentare, înfățișînd aspecte din 
viața militarilor Armatei popu
lare naționale a R.D. Germane.

4c
Secretarul de stat al afacerilor 

culturale și informațiilor al Tuni
siei, Chedli Klibi, a făcut marți 
dimineață o vizită la Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
unde a fost primit de Pompiliu 
Macovei, președintele C.S.C.A.

4c
In dimineața aceleiași zile, 

George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe,

a primit vizita secretarului de 
stat tunisian, Chedli Klibi.

La întrevederi a participat fi 
ambasadorul Republicii Tunisie
ne la București, Mahmoud Maa- 
mouri.

• In ultimele zile, deși vre
melnic, iama și-a arătat din nou 
capriciile, trecînd brusc de la 
vremea primăvăratecă la troie
nele de zăpadă, care au acoperit 
repede străzile orașelor, di nd de 
lucru echipelor de curățenie ale 
primăriilor. Această schimbare de 
timp a avut pentru unii condu
cători de autovehicule urmări 
neplăcute, cauzate de impruden
ță yi neatenție în conducere, ca 
și de încălcarea regulilor de cir
culație. Primele consecințe: 42
de accidente de circulație, mai 
mult sau mai puțin grave, într-o 
singură zi, numai în Capitală. In 
majoritate, ele au fost săvîrșite 
de vehicule I.T.B.

de ce să nu se poa- 
schia cu ghete de
că din asemenea

Opereta (în Sala Palatului) 
CONTESA MARITZA, (ora 
19,30); Teatrul Național, Sala 
Comedia: HEIDELBERGUL 
DE ALTĂDATĂ, (ora 19,30), 
Sala Studio — TOPAZE, (ora 
19,30); Teatrul Lucia Sturdza 
Bulandra, Sala Schitu Măgu- 
reanu — LIVADA CU VI
ȘINI — (ora 20), Sala Studio 
— CANDIDA, (ora 20). Tea
trul Evreiesc de Stat — 
IVANOV, (ora 20). Studioul 
I.A.T.C. — ULCIORUL SFĂ- 
RÎMAT : CINTAREAȚA
CHEALĂ, (ora 20). Teatrul 
Ion Creangă — NĂZDRĂ
VĂNIILE LUI PĂCALĂ, 
(premieră) (ora 16). Teatrul 
Țăndărică, sala din Calea 
Victoriei.— PAPUCIADA (ora 
17), Sala din str. Academiei 
— GULIVER IN ȚARA

i. PĂPUȘILOR (ora 10).

O LUME NEBUNA, NEBUNĂ, 
NEBUNĂ

rulează la Patria (orele 9,30; 13; 
16,30; 20), București (orele 
9 ; 12,30 ; 16,30 ; 20) ;

ÎMPUȘCĂTURI PE PORTATIV 
rulează Ia Victoria (orele 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

BLESTEMUL RUBINULUI 
NEGRU

rulează la Republica (orele 
11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15).

CAPCANA
rulează la Festival (orele 8,30; .... — ----- ... 20,30);

11,30 ;
21,15) ; 
10,15 ;

9;

9;

10.45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 
Feroviar (orele 9,15 ;
13.45 ; 16,15 ; 18.45 ;
Excelsior (orele 8 ;
12.30 ; 15 ; 17,30 ; 20). Melodia 
(orele 8,45;
18.30 ; 20,45) ;

• 9,30 ; 11,45 ;
21,30) ;

EXISTA ÎNCĂ SCLAVE 
rulează Ia Capitol (orele 9,15;
11.30 : 13,45 ; 16 : 18,30 ; “

VALETUL DE PICĂ 
rulează la Luceafărul 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20,45).

LOANA
rulează la Lumina (orele 9,15 
—15,45 ; în continuare 18,15 ;
20.45) .

CEI ȘAPTE SAMURAI
rulează la Central (orele 9,30 ; 
13 ; 16,30 ; 20)

101 DALMAȚIENI
rulează la Timpuri Noi (9—21 
în continuare) Drumul Sării 
(orele 15 ; 16,30 ; 18,30 ; 20).

MARTIN SOLDAT
rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,30), Ferentari (orele
15,30; 18; 20,30).

O POVESTE UIMITOARE 
rulează la Doina
11.30 ; 13.45)

ROBII
rulează la Doina
18.15 : 20,30).

UN BĂRBAT ȘI O
rulează la Grlvița (orele
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ;
20.45) ; Arta (orele 9 ;
13.30 ; 15,45 ; ---- '

torele 9—10

(orele 16 ;

11 ; 13,30 ; 16 ;
Modern (orele 
14 ; 16,30 ; 19 ;

20,45).
(orele
18,30 ;

FEMEIE
9;

18.15 ;
11.15 ;

13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30).
CARETA VERDE

rulează la Gloria (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30)

Flamura (orele 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 : 18,15 ; 20,30) 

TUDOR
seriile I șl II rulează la înfră
țirea (orele 15,30 ; 19) ;

ESCROC FĂRĂ VOIE 
rulează la Buzești (orele 16,30;
18 ; 20,30).

ZECE NEGRI MITITEI 
rulează 1* Dada (orele 8—14,15

în continuare 16.30 ; 18,45 ; 21).
CĂUTATI IDOLUL

rulează la Bucegi orele 9
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) 
Floreasca (orele 9 ; 11,15 ; 13,30,
16 ; 18,15 ; 20,45) ; Moșilor (ore
le 16,30 ; 18 ; 20,30).

CEA MAI LUNGĂ NOAPTE 
rulează la Unirea (orele 15,30; 
18 ; 20,30) ;

INNOURARE TRECĂTOARE 
rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

CÎND TU NU EȘTI
rulează la Giulești (orele 10 ;
15.30 ; 18 ; 20,30) Rahova (ore
le 15,30 ; 18 ; 20.30)

DOSARUL XII
rulează la Pacea (orele 16 ; 
18 ; 20). Miorița orele (9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

JOCURI NESCHIMBATE
rulează la Crîngași (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

CORIGENTA DOMNULUI PRO
FESOR

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

DE TREI ORI BUCUREȘTI
rulează la Aurora (orele 9,30; 

11,30; 13,30; 15,30; 18; 20).
RĂZBOI -----------

rulează
19,30) ;
19,15).

O FATĂ
rulează
16; 18,15 ; 20,30),

MIERCURI 21 FEBRUARIE
1968

ȘI PACE 
la Popular (orele 
Progresul orele

FERICITA 
la Munca (orele

15;
15;

14 i

17,30 — Curs de limba engleză 
(lecția a 4-a) ; 18,00 — Telecro- 
nica economică. Prețul exageră
rii ; (Stocuri supranormative); 
18,30 — Pentru copii : Mici meș
teri mari ; 19,00 — Film de de
sene animate : „Aventura mari
nă" ; 19,10 — Alma-mater — e- 
misiune pentru studenți: „Amin
tiri de vacanță"; 19,30 — Tele
jurnalul de seară ; 20,00 — Inter
pretul preferat — muzică popu
lară românească la cererea tele
spectatorilor ; 20,15 — Față în 
față: „Mai multe despre mobilă", 
20,45 — Invitație la dans (II); 
21,00 — Avanpremieră ; 21,15 — 
Telecinemateca : „Caut dragos
tea" — comedie cu Bette Davis, 
Leslie Howard și Olivia de Ha- 
villand; 22,45 — Telejurnalul
de noapte ; 23,00 — închiderea 
emisiunii.



Saigon: Panică 
în rîndul trupelor 

americane
lntr-o telegramă transmisă din Saigon, corespon

dentul agenției Franc* Presse, Franțois Pelou, arată 
că Saigonul a redevenit capitala fricii și panicii. După 
trei săptămini de asediu, oboseala și descurajarea au 
cuprins populația întregului oraș.

Conferința UXCJ.A.D.

Zvonuri tot mai alarmante, 
lansate de așa-ziși astrologi 
din oraș, circulă în toate car
tierele. Dar, scrie coresponden
tul A.F.P., pentru prima dată 
marți autoritățile militare sînt 
mult mai pesimiste decît as
trologii. Oficialitățile ameri
cane afirmă că trei divizii ale 
forțelor patriotice s-ar afla la 
numai o noapte de marș de 
Saigon. Militarii americani și 
saigonezi din oraș au fost 
puși în stare de alarmă marți 
seara. Jeepuri străbat orașul 
avînd misiunea de a întări re
țeaua de sîrmă ghimpată. Sai
gonul a devenit un adevărat 
labirint. Circulația este impo
sibilă în centrul orașului. Pe 
multe bulevarde se pot vedea 
camioane încărcate cu muniții. 
Santinelele postate la colțuri 
de stradă trag la prima apari
ție a vreunei siluete omenești. 
Permanent trupele americane 
și saigoneze se așteaptă la un 
nou val de atacuri din partea 
forțelor patriotice. Din cînd în 
cînd obuzele căzute în oraș fac 
să vibreze ferestrele locuințe
lor. Avioane și elicoptere 
zboară fără încetare deasupra 
orașului. Rafalele trase de san

tinele din diferite puncte ale 
orașului marchează acest zgo
mot surd care învăluie Saigo
nul. Dezgustul și frica au cu
prins și trupele americane. 
Sentimentul acesta se citește 
pe fețele tinerilor soldați a- 
mericani ale căror convoaie 
traversează toată ziua orașul.

Plenara Conferinței Națiuni
lor Unite pentru Comerț și Dez
voltare nu a reușit să încheie o- 
ficial dezbaterile generale. Șe
dința de luni după-amiază, con
vocată în acest scop, s-a suspen
dat fără să audieze pe ultimii 
vorbitori care și-au exprimat do
rința să-și expună punctul de 
vedere în cadrul acestor dezba
teri.

Dacă plenara a intrat „în 
impas", cum se afirmă aici, în 
schimb cele cinci comitete de 
lucru ale conferinței se întrunesc 
zilnic și discută diversele pro
bleme ce le-au fost repartizate.

Luînd cuvîntul în Comitetul 
nr. 3 (finanțarea expansiun co
merțului internațional) care exa
minează în prezent problema 
creșterii curentului de capital 
din țările dezvoltate, reprezen
tantul român, Vasile Voloseniuc,

Acord de cooperare 
româno-austriac

Marți a fost semnat la Viena Acordul de cooperare indus
trială, economică și tehnică între România și Austria. Acor
dul a fost semnat de Marin Trăistaru. director în Ministe
rul Comerțului Exterior al Republicii Socialiste România, și 
de Maximilian Fălbl, consilier în Ministerul austriac al co
merțului.

Exprimînd satisfacție pentru încheierea acestui acord — 
primul acord de cooperare între cele două țări — șefii celor 
două delegații care au purtat tratative au subliniat că noua 
înțelegere realizată va contribui la dezvoltarea în continuare 
a legăturilor economice, a bunelor relații dintre România și 
Austria. Acordul de cooperare este primul acord de acest fel 
încheiat de Austria cu o țară străină.

• •••«••••••••••• ••••••••••

a declarat că tendința de scădere 
continuă a asistenței financiare 
către țările „lumii a treia" poar
tă în sine germenii creării unui 
și mai profund dezechilibru e- 
conomic între țările industriali
zate și țările în curs de dezvol
tare. Totodată el a subliniat că 
colaborarea internațională nu se 
poate substitui sub nici o formă 
efortului propriu al fiecărei țări 
în curs de dezvoltare, care con
stituie factorul determinant, pri
mordial al procesului dezvoltă
rii. Aceasta însă nu diminuează, 
a spus vorbitorul, responsabili
tatea colectivă pentru găsirea 
unor soluții realiste în cursul 
dezbaterilor, în vederea creării 
condițiilor pentru înlăturarea 
treptată a dezechilibrului în ni
velurile de dezvoltare. Vorbito
rul a relevat apoi că România, 
care se găsește ea însăși an
gajată într-un proces amplu 
de dezvoltare, care solicită e- 
forturi deosebite, mobilizarea 
tuturor resurselor interne în ve
derea atingerii nivelului econo
mic al țărilor industrializate 
dezvoltate, manifestînd spirit de 
solidaritate cu țările în curs de 
dezvoltare, a acordat în limita 
posibilităților economiei sale, în 
cadrul acordurilor de cooperare 
economică și al acordurilor co
merciale de lungă durată credite 
în condiții avantajoase. Aceste 
avantaje constau nu numai în 
nivelul dobînzilor, în termenele 
de rambursare, ci și în posibili
tatea ca aceste credite să fie a- 
chitate în mărfuri pe care le 
produc țările în curs de dezvol
tare. Este de remarcat că a- 
ceastă formă de rambursare pro
movată de România a fost a- 
preciată de toate țările în curs 
de dezvoltare și inclusă în 
„Carta de la Alger".

• •••• ••••••••

în ședința din 20 februarie 
a.c. a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare a luat 
cuvîntul reprezentantul Ita
liei, Caracciolo.

Amintind că au fost formu
late numeroase remarci cu 
privire la problemele care nu 
și-au găsit o rezolvare satis
făcătoare în noul text și că 
în scopul îmbunătățirii lui au 
fost făcute unele propuneri 
de amendamente, delegatul 
italian a declarat : „Distinșii 
delegați ai Marii Britanii, Ca
nadei, Cehoslovaciei, Poloni
ei, României, Suediei, Brazi
liei, Etiopiei și Mexicului s-au 
făcut interpreții ideilor gu
vernelor lor în această pri
vință". Apoi, delegatul ita
lian a indicat cîteva din pro
punerile acestora care i s-au 
părut mai semnificative.

Delegatul Italiei a arătat că 
sarcina Comitetului este de a 
alege modalitatea cea bună 
pentru ca tratatul de nepro- 
liferare să atingă obiectivele 
sale conform rezoluțiilor adop
tate în unanimitate de Adu
narea Generală a Națiunilor 
Unite în acest sens.

In continuare a luat cuvîn
tul reprezentantul Republicii 
Arabe Unite, Hussein Khallaf. 
El a arătat că guvernul său 
consideră util să se țină sea
ma de amendamentul prezen
tat de delegația română de a 
se include o mențiune speci
ală care să se refere la rezolu
ția 2028 a Adunării Generale 
a O.N.U.,

Khallaf a spus în continuare 
că noul proiect de tratat „păs
trează din păcate tăcerea în 
legătură cu principiul con
vocării unei conferințe perio
dice, principiu care se inspi
ră din propunerea delegației 
române".

R. P. BULGARIA. într-un laborator al Institutului de pedologie din Sofia

f " A
„Succesorii"
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SÎNGE PE

„ALEEA 

ROZELOR"

• 3 studenți negri uciși și 40 răniți • Dramatica! episod 
din Orangeburg • „Salva de avertisment" a șerifului Drews

Parcul colegiului Cla- 
ffin din Orangeburg avea 
un aspect cutremurător. A- 
leea principală, pavată cu 
dale de marmură, era pre
sărată din loc în loc de 
dâre de sînge. Picături de 
sînge stropiseră și tufele de 
splendizi trandafiri albi ce 
străjuiau această alee pe 
care studenții o denumesc 
poetic „aleea rozelor".

Un reporter al ziarului 
NEW-YORK TIMES descrie 
amănunțit tragica înfățișare a 
„aleii rozelor" : „Doi tineri de 
culoare zăceau morți într-o 
baltă de sînge aproape de 
treptele care urcă spre fîn- 
tîna arteziană. Doisprezece, 
mai greu răniți, se tîrîseră pe 
gazonul din dreapta sau stin
gă aleii și așteptau primul a- 
jutor... Soldații din garda na
țională patrulau nepăsători și 
aruncau amenințări".

Astfel s-a consumat în 
parcul uneia din universită
țile orașului Orangeburg, din 
statul Carolina de sud, un e- 
pisod dramatic al luptei tine
retului de culoare din S.U.A. 
împotriva practicilor segre
gaționiste.

Totul a început printr-o 
serie de demonstrații ale stu
denților de culoare de la Co
legiul de stat și Colegiul Cla- 
ffin din localitate. Obiectul 
imediat al acestor demonstra
ții l-a constituit protestul îm
potriva interzicerii accesului 
tinerilor de culoare la 
două mari săli de dans, pro
prietatea antreprenorului de 
localuri Harry Floyd, cunos
cut ca un rasist înrăit. Pe un 
plan mai larg, mișcarea de 
protest a studenților vizează 
practicile segregaționiste care 
se mențin — în profida le
gislației recente privind drep-

turile civile, dar cu concursul 
larg al autorităților locale — 
in restaurante, cinematogra
fe, baze sportive.

După patru zile de demon
strații de stradă și pichete de 
protest în fața celor două 
săli de dans, studenții de cu
loare s-au întrunit într-un 
miting în parcul Colegiului 
Claflin. Administrația loca
lă care, mai bine de jumătate 
de an, ignorase zecile de me
morii care semnalau abuzu
rile segregaționiste practicate 
Ia sălile de dans, au decis să 
se folosească de mitingul din 
parcul universitar pentru a se 
răfui cu studenții „recalci
tranți". Locul adunării a fost 
înconjurat de aproape o sută 
de polițiști și soldați ai găr
zii naționale. Reprimarea ac
țiunii perfect legale a tineri
lor a fost pregătită cu minu
țiozitate. In momentul in 
care studenții au dat foc u- 
nei momii reprezentîndu-1 pe 
proprietarul rasist al celor 
două săli de dans, locotenen

tul de poliție Benson a ordo
nat „forțelor de ordine" să 
intervină. Pretextul, pe cît de 
ridicol pe atît de cinic : în
cercare de a provoca incendiu 
într-o instituție publică.

S-au tras în plin cîteva 
salve de gloanțe. In trei mi
nute doi studenți negri au 
fost uciși iar patruzeci răniți. 
Unul dintre cei optsprezece 
mai grav răniți a încetat din 
viață după două zile.

După acest veritabil car- 
nagiu, șeriful Drews declara 
senin ziariștilor că „polițiștii 
au fost în deplină legitimitate 
de acțiune" și că „de altfel, 
ei n-au făcut decît să tragă 
salve de avertisment". La în
trebarea unui ziarist: „unde 
s-a mai văzut oameni uciși 
la salve de avertisment ?“ 
șeriful, a răspuns cu un rar 
cinism : „Cînd e vorba ce 
negri se intimplă și minuni 
din astea". între timp, unul 
din liderii studenților de cu
loare din Orangeburg, Cleve
land Sellers, și el lănit, a

fost ridicat din spital și dus 
la închisoare. Nu încape în
doială că autoritățile locale, 
cu sprijinul faimoasei „justi
ții" sudiste vor încerca să 
facă din tinărul negru un gen 
de „țap ispășitor" .

Dramaticul episod de la 
Orangeburg a avut un ecou 
profund. în timp ce demon
strații de stradă ale popula
ției de culoare se desfășoară 
in oraș, au fost semnalate 
demonstrații de protest în 
numeroase centre din sta
tul Carolina de sud. Studen
ții de culoare din Chicago 
au declarat o grevă de soli
daritate cu colegii lor din 
Orangeburg și au cerut eli
berarea imediată a lui Cle
veland Sellers.

Sîngele care a curs pe „a- 
leea rozelor" riscă să încin
gă și mai mult spiritele în
tr-o atmosferă — și așa des
tul de încărcată — de ten
siune rasială.

EM. RUCĂR

Agenția Centrală Telegrafică Coreeană anunță că la Panmun- 
jon a avut loc o ședință a Comisiei militare de armistițiu în 
Coreea. Partea coreeană a protestat energic pe lingă partea 
americană în legătură cu intensificarea acțiunilor militare pro
vocatoare împotriva R.P.D. Coreene pe uscat, pe mare și în aer, 
mai ales după capturarea navei-spion „Pueblo". Reprezentantul 
părții coreene a arătat că în ultimele zile partea americană a 
introdus în mod ilegal în zona demilitarizată diferite tipuri de 
arme și a deschis focul împotriva posturilor coreene din aceas
tă zonă. In același timp, nave agresoare au pătruns în apele te
ritoriale ale R.P.D. Coreene, iar avioane militare au violat spa
țiul aerian al acestei țări.

AGENȚIA congoleză de presă 
anunță că autoritățile au ares
tat luni pe Massela Sekou, se
cretar general al societății „Ge
nerale Congolaise des Minerais". 
Massela Sekou este acuzat de a 
fi încercat să sustragă docu
mente compromițătoare pentru 
conducătorii „Gecomin" arestați 
de autoritățile congoleze sub 
acuzația de deturnare de fon
duri. Autoritățile de la Kinshasa 
au ordonat deschiderea unei an
chete în această problemă.

1 700 de ani în orașul 
Turcia a fost descope- 
renumitei statui a zeu- 

Eros, aparținînd

DUPĂ 
Efes din 
rit capul 
lui iubirii 
sculptorului grec din antichitate 
Lysipos. Statuia creată pe timpul 
lui Alexandru cel Mare, dispă
ruse odată cu invazia goților în 
anul 262. Trupul statuii a fost 
descoperit în anul 1894 în Efes. 
Se apreciază că găsirea capului 
statuii lui Eros este una dintre 
cele mai importante descoperii ! 
arheologice din ultimii ani.

LA SEDIUL UNESCO din 
Paris a avut loc reuniunea Co
mitetului de pregătire a celei 
de-a V-a Conferințe a Comisii
lor naționale din țările europe
ne membre ale UNESCO.

Comitetul respectiv, din care 
fac parte reprezentanți ai Co
misiilor naționale pentru 
UNESCO din 8 țări europene,
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FOSTUL vicepreședinte Ric
hard Nixon, a declarat că s< 
va retrage din lupta pentru ob
ținerea candidaturii partidulu 
republican la președinție ir. 
cazul în care va fi înfrînt în a- 
legerile preliminare ce urmează 
să aibă loc în statele New 
Hampshire și Wisconsin. Nixon 
a făcut această declarație în
tr-un interviu acordat revistei 
americane „Look".

54*

printre care și România, a sta
bilit ordinea de zi a Conferinței 
Comisiilor naționale europene 
pontru UNESCO, ce va avea loc 
între 24 și 28 iunie a.c. la Monte 
Carlo (Monaco).

POTRIVIT datelor oficiale 
publicate la Lisabona, în a- 
nul 1966 numărul emigranți- 
lor portughezi a fost 
120 239 persoane, ceea ce 
prezintă un procent de 
la mie. Buletinul oficial 
guvernului apreciază aceas
tă proporție drept cea mai 
ridicată din anul 1919. Ora
șul Ponta Delgada deține re
cordul, aici procentul emi
grărilor fiind de 42,5 la mie. 
Cei mai mulți cetățeni — a- 
proximativ 70 000 de persoa
ne, s-au expatriat în Franța.

de 
re- 

13,2 
al

MONARHIȘTII intenționau să 
încercuiască capitala Republicii 
Arabe Yemen — Sanaa, să ocu
pe orașul Harib situat la fron
tiera estică a țării, iar apoi să 
extindă controlul lor asupra 
regiunilor de sud și de nord ale 
republicii, a declarat luni mi
nistrul afacerilor interne al R.A. 
Yemen, Abdallah Barakat.

După cum relatează din Sanaa 
corespondentul agenției M.E.N., 
Barakat a precizat că detaliile 
acestui plan au fost conținute 
în documentele capturate de 
trupele republicane.
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Accident sau
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JAPONIA. Locuitorii portului Sasebo demonstrind împotri- 

din Vietnam.va războiului
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răzbunare ?
LA conferința organizației de 

tineret a partidului de dreapta 
din Suedia a fost adoptată o 
rezoluție care cere guvernului 
suedez să intervină pe lingă 
guvernul S.U.A. ca acesta să 
înceteze bombardamentele asu
pra Vietnamului de nord și să 
recunoască Frontul Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud 
ca partener la tratative. A. 
BJerk, președintele acestei or
ganizații, a arătat Ia conferință 
că greșelile S.U.A. sînt tot mai 
evidente și că prestigiul acestei 
țări scade.

Accidentul de au
tomobil suferit în 
cursul zilei de dumi
nică de cîntăreața 
franceză de muzică 
ușoară Mireille Mat
hieu este mult mai 
grav decît s-a cre
zut la început. Potri
vit informațiilor pu
blicate la Paris, s-a 
constatat in urma 
examenului radiolo
gie că Mireille Mat
hieu suferă de două

coloanei 
Secreta-

fracturi ale 
vertebrale, 
ra tinerei cîntărețe, 
Nadine Joubert, a 
fost internată, de a- 
semenea, în 
unde a fost 
unei operații 
lăturare a 
Agenția France Pres
se nu exclude posi
bilitatea ca acciden
tul de automobil să 
se fi datorat unei

spltal 
supusă 
de in- 
splinei.

acțiuni de răzbuna
re. In ultimele zile 
Mireille Mathieu a 
primit numeroase 
scrisori de amenin
țare. prin care i se 
cerea să nu se ducă 
să dea spectacole la 
Grenoble. Impresa
rul cîntăreței fran
ceze a cerut autori
tăților franceze ca 
automobilul să fie 
supus unei expertize 
judiciare.

ALȚI 60 de refugiați arabi 
s-au reîntors luni în locali
tățile lor de baștină din Ci
siordania. Ei își părăsiseră 
casele în timpul războiului 
izraelo-arab, refugiindu-se 
peste Iordan. Trecerea din 
Iordania în teritoriul contro
lat de izraelieni de pe malul 
vestic al fluviului a fost su
pravegheată de funcționari 
ai celor două țări. Se apre
ciază că este pentru prima 
dată cînd Izraelul și Iorda
nia colaborează direct, fără 
mijlocirea Crucii Roșii In
ternaționale, la organizarea 
reîntoarcerii refugiaților.

Imediat după devalorizarea lirei sterline, anchetatorii de 
la Gallup, după cum era de așteptat, s-au năpustit asupra 
britanicilor pentru a determina cum stau cu popularitatea 
laburiștii și conservatorii. Iși poate imagina oricine că labu
riștii stăteau rău de tot. Potrivit datelor publicate, dacă 
s-ar fi organizat în momentul acela alegeri conservatorii ar 
fi obținut 49,5 la sută iar laburiștii doar 32 la sută. Deh ! Su
părarea atinsese culmea, întrucît nu era vorba doar de deva
lorizare ; aceasta pusese doar vîrf unui lung șir de dificul
tăți la care englezul, cu tot calmul său, s-a dovedit destul de 
sensibil.

Laburiștii însă, potrivit unui vechi obicei al lor, nu s-au 
intimidat deloc. Știau din experiență că acul barometrului 
odată coborît mai trebuie să și urce iar o conjuctură proastă 
nu ține veșnic. Totul depinde de rapiditatea cu care începe 
redresarea sau, mai exact, de posibilitatea de a prezenta 
ceva drept redresare. Procedeul s-a verificat încă o dată. în 
ultima vreme, potrivit aceluiași ‘ Gallup, acțiunile laburiști
lor au început să crească din nou. Ei au deja 40 la sută iar 
conservatorii doar 44. încă puțin, afirmă laburiștii, și preiau 
din nou conducerea în lumea sondajelor.

Dar dacă pentru partidul laburist, in ansamblul său, actua
lul curs al opiniei publice poate fi considerat fiavorabil, pen
tru premierul Wilson lucrurile n-ar sta tocmai Ia fel. Cel 
puțin așa susține revista studenților de la Oxford, „ISIS“. 
După exemplul institutelor specializate și al multor ziare și 
reviste, ISIS a făcut și ca un sondaj pentru a determina pri
mele zece personalități politice engleze în ordinea populari
tății. Pe primul loc s-a clasat actualul ministru de finanțe 
britanic, Roy Jenkins. Urmează, în ordine, deputatul con
servator Enoch Powell, „ministru al apărării în guvernul 
fantomă", deputatul laburist Michael Foot, unul dintre ex- 
ponenții aripii de stingă, Ian Macleod, „ministru de finanțe 
în guvernul fantomă". Abia pe locul al cincilea îi revine rîn
dul și premierului Harold Wilson, după care se înscriu : Jo 
Grimmond. liderul partidului liberal, George Brown, minis
trul de externe, apoi conservatorii Quintin Hogg și sir Alee 
Douglas-Home, respectiv „ministrul de interne" și „minis
trul de externe" în guvernul fantomă. Pe locul al zecelea 
s-a situat Barbara Castle, actualul ministru al transporturi
lor.

Desigur, premierul Wilson știe foarte bine că un sondaj de 
opinie nu trebuie luat decît drept ceea ce este, o părere care 
se poate schimba de la o perioadă la alta. Lista celor 10 poa
te să arate peste o săptămină, peste o lună, altfel sau cu to
tul altfel. Totuși, chiar în aceste condiții locul cinci este cam 
prea jos. Și dacă înaintea lui s-ar fi situat doar conserva
tori, treacă-meargă, ar fi fost vorba de obișnuita dispută din
tre cele două partide. Dar în fruntea listei se află un mem
bru al propriului său guvern, iar pe locul trei un reprezen
tant al stîngii laburiste. Situația nu se putea să nu-1 îngri
joreze pe Wilson, iar numeroși observatori" ne asigură că îl 
îngrijorează și încă foarte mult.

Nu e vorba, se înțelege, doar de sondajul revistei studen
țești. Dacă ar fi fost numai atita nu era nimic grav (deși 
după cum se afirmă, oamenii politici englezi sînt, în mod 
tradițional, sensibili la judecata studenților de la Oxford). 
Dar în ultima vreme se ridică tot mai puternic un cor de 
laude Ia adresa lui Jenkins, în detrimentul primului minis
tru. I se publică biografia, i se scot în evidență calitățile, 
este comparat cu Herbert Asquith, premierul liberal din 1908 
ș.a.m.d. Influentul ziar DAILY TELEGRAPH îl prezintă ca 
pe „omul care își cunoaște meseria", THE GUARDIAN îl nu
mește „omul forte" al guvernului laburist iar numeroși ob
servatori l-au botezat „omul de fier". Revista ISIS, la care 
ne-am referit mai sus, îi laudă „capacitatea politică, cultura 
și farmecul personal".

Toate acestea au dus în mod firesc la concluzia că Roy 
Jenkins se anunță ca un serios pretendent la succesiunea lui 
Wilson în fruntea partidului laburist. Iată părerea ziarului 
CORRIERE DELLA SERA asupra acestei chestiuni : „Astăzi 
Marea Britanie este guvernată de perechea Jenkins—Wilson. 
Aceștia însă au temperamente diferite : Jenkins e un prag
matic, Wilson un utopic. Acul balanței înclină spre Jenkins, 
deoarece națiunea britanică mai speră încă să iasă din ac
tualele dificultăți economice, iar aceasta se poate realiza 
mai degrabă prin politica preconizată de ministru decît prin 
cea a premierului. Din această cauză primul ministru vede 
în Jenkins un concurent foarte serios și foarte periculos, un 
posibil succesor Ia conducerea partidului — și a guvernului 
în cazul cînd conservatorii vor pierde viitoarea bătălie elec
torală".

Foarte darnici, autorii de sondaje și pronosticuri i-au mai 
înfățișat premierului Wilson încă un succesor posibil : Ja
mes Callaghan, actualul ministru de interne. Dar, cel puțin 
pină în prezent, acesta n-a stîrnit nici pe departe vîlva Iui 
Jenkins și, ca atare, din partea ministrului de interne pre
mierul Wilson poate fi, deocamdată, liniștit.

ION D. GOIA
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Sateliți stingheritori
Cu prilejul unei conferințe care a avut loc la Manchester, di

rectorul li adio- observatorului britanic de la Jodrell Bank, Bernard 
Lovell, a atras atenția asupra inconvenientelor decurgînd din nu
mărul mare de sateliți artificiali ai Pămîntului. In momentul de 
față, a spus el, pe diferite orbite ale Pămîntului se află 1 291 de 
sateliți artificiali cunoscuți. In actualul ritm de lansare, peste zece 
ani, în jurul globului pămîntesc se vor afla 2 500 de sateliți arti
ficiali, ceea ce va îngreuna progresul științei în loc să-l favori
zeze. Bernard Lovell a apelat la țările care lansează în spațiul 
cosmic sateliți artificiali să dea dovadă de mai multă prudență 
pentru a se evita contaminarea cu microbi tereștri a unor planete, 
cum ar fi, de exemplu, Planeta Marte. El a arătat, totodată, că 
paraziții electronici emiși de eventualele vehicule trimise pe Lună 
ar putea perturba întregul sistem de funcționare a tuturor radio- 
telescoapelor aflate în funcțiune.

Candidați la pre
miile „Oscar"

La Hollywood au fost anun
țate filmele și interpreții selecțio
nați pentru premiile „Oscar" 
1967, Pentru „Gel mai bun film 
al anului" au fost propuse : 
„Bonnie and Clyde", „Doctor 
Dolittle", „The Graduate" („Ab
solventul"), „Guess Who's Co
ming to Dinner" („Ghicește cine 
vine la masă") și „In the Heat 
of the Night" („In căldura nop
ții"), toate produse în studiourile 
americane. Filmele care își vor 
disputa premiul „Cel mai bun 
film străin al anului" sînt urmă
toarele : „A trăi pentru a trăi" 
(Franța), „Portretul lui Chieko" 
(Japonia), „Trenuri supraveghea
te cu strictețe" (Cehoslovacia), 
„Amorul vrăjitor" (Spania) și 
„Am întâlnit chiar și țigani feri
ciți" (Iugoslavia).

Candidații susceptibili de a 
primi premiul „Oscar" pentru 
cea mai bună interpretare mas
culină sînt : Warren Beatty 
(„Bonnie and Clyde"), Spencer 
Tracy („Guess Who’s Coming to 
Dinner"), Paul Newman („Cool 
Hand Luke" — Luke mină rece), 
Rod Steiger („In the Heat of the 
Night") și Dustin Hoffman („The 
Graduate"). Pentru cea mai bună 
interpretare feminină au fost 
propuse : Faye Dunaway („Bon
nie and Clyde), Katharine Hep- 
bum („Guess Who’s Coming to 
Dinner"), Audrey Hepburn 
(„Wait until Dark" — Așteaptă 
pînă se întunecă), Anne Bancroft 
(„The Graduate") și Dame Edith 
Evan („The Whisperers").

Pentru cea mai bună regie au 
fost selecționate următoarele fil
me : „Bonnie and Clyde" (Ar
thur Penn), „Guess Who’s Co
ming to Dinner" (Stanley Kra
mer), „In the Heat of the Night" 
(Norman Jewison), „In Cold 
Blood" — Cu sînge rece (Ri
chard Brooks) și „The Graduate" 
(Mike Nichols).

Premiile vor fi decernate la 8 
aprilie Ia Santa Monica.

Decizie cu privire 
la regiunea 

Rann Kutch
Tribunalul internațional în

sărcinat să arbitreze în con
flictul indo-pakistanez refe
ritor la regiunea Rann Kutch 
a stabilit luni, în urma unor 
îndelungate deliberări, că 90 
la sută din acest teritoriu a- 
parține Indiei. Potrivit agenți
ei France Presse, hotărîrea tri
bunalului a fost primită favo
rabil de Ministerul Afacerilor 
Externe al Pakistanului. Un 
purtător de cuvînt pakistanez, 
menționează aceeași sursă, a 
subliniat că lucrul cel mai im
portant este că această hotărî- 
re pune capăt unui conflict 
care durează de multă vreme.

Surse autorizate citate de 
agenția France Presse preci
zează că reprezentanții Indiei 
și Pakistanului se vor întruni 
în următoarele 15 zile pentru 
a stabili modalitatea de de
marcare a frontierei.

Situată la granița dintre In
dia și Pakistan, regiunea Rann 
Kutch este foarte slab popu
lată din cauza. condițiilor na
turale nefavorabile. Se crede 
însă că ea dispune de impor
tante zăcăminte de petrol.
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