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finalizarea 
marelui efort"
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La hidrocentrala 

de pe Lotru
Pe șantierele principalelor 

obiective» prevăzute în pro
iectul hidrocentralei de pe 
Lotru s-au deschis anul aces
ta noi fronturi de lucru. Ast
fel, -la viitoarea uzină subte
rană de la Ciunget a început 
excavarea galeriilor care vor 
face joncțiunea'cu sala sub
terană, unde vor fi ampla
sate hidroagregatele. Pe un 
alt șantier, la barajul Vidra, 
constructorii au început, cu 
aproape 60 de zile mai de
vreme ""excavațiile de netezi
re a versanților’munților

ANA-MARIA NARTI
critic de artă:
Realitate socială — succesul 

este in același timp un fapt în- 
tîmylator (pentru că depinde de 
o mulțime de date exterioare și, 
cîteodată, chiar înșelătoare) și o 
necesitate (pentru că fără suc
ces sau fără speranță, cit de 
îndepărtată a lui) oamenii care 
n?’ ncesc cu pasiune trăiesc foar- 
ti jreu. Această realitate so- 

7 ,ă a succesului este o sărbă
toare pentru cel care a provo- 
cat-o ; totul este insă ca el să 
nu se piardă pe sine însuși în 
acest succes. Deci mult mai in

teresant ml se pare a discuta 
despre succes ca realitate a vie
ții lăuntrice, ca raport al nostru 
cu noi înșine.

In ceea ce privește realizarea 
omenească, succesul autentic al 
omului în raport cu sine însuși 
înseamnă atingerea în practică, 
în fapt, în acțiune a acelei mă
suri depline care există ascunsă 
în ființa fiecărui om. Nu cred 
în speranțe, așteptări, planuri a- 
mînate, nu cred decît in faptă 
(bineînțeles visul și ideea sînt 
fapte in clipa în care se comu
nică oamenilor și izbutesc să ac
ționeze înir-un fel asupra lor).

In fiecare din noi există un 
potential de energie foarte rar 
folosit din plin : cei mai mulți 
ne dăm seama de existența lui

Acesta-i mai frumos

numai elteodată, cînd o împre
jurare excepțională ne silește 
Ia un efort mare șl cind, deo
dată, înțelegem că acest mare 
efort, care ni se părea imposibil, 
ne eliberează mîinile, ne dă pu
tința abia el să ne trăim intens 
pînă la capăt munca. Eu cred 
că realizarea omnlni față de cei
lalți și față de sine (succesul cu 
alte'cuvinte) începe din clipa în 
care se creează disciplina, capa
bilă să transforme neîntrerupt 
în realitate concretă acest po
tențial maxim, această energie 
a marelui efort. Este unul din
tre cele mai frumoase visuri ale 
omului și un vis deplin posibil: 
să lucrezi egal, măsurat, fără 
opriri și reîntoarceri, întrebuin- 
țindu-ți toate forțele, avînd toa
te capacitățile treze, active, 
proaspete, repezi, ca una din a- 
cele minuni de forță și minuțio
zitate care se materializează în 
motoarele de înaltă precizie. A- 
ceia, care izbuteso să trăiască 
astfel, trăiesc într-adevăr fru
mos, indiferent de ceea ce se 
întîmplă dincolo de ritmul viu 
și perfect stăpînit al muncii lor. 
Acest ritm ne umple viața cu o 
muzică neauzită, plină, curată, 
chiar atunci cînd acordurile ei 
se rup zgomotos sau între ele iz
bucnesc disonanțe sfișietoare ; și

Anchetă realizată
de ALINA POPOVICI 

și ION VICTOR BIBICIOIU 
(Continuare în pag. a IlI-a)

Luni dimineață a plecat 
la Budapesta delegația Parti
dului Comunist Român, alcă
tuită din tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.C.R., care va 
participa la întîlnirea consul
tativă a partidelor comuniste 
și muncitorești.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost sa
lutată de tovarășii Chivu 
Stoica, Leonte Răutu, Virgil 
Trofin, de membri ai C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.
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Erau de față Jozsef Vince, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Ungare la București, și 
membri ai Ambasadei.

*
La sosirea la Budapesta, pe 

aeroportul Ferihegyi, în întâm
pinarea delegației a venit Ko- 
mocsin Zoltan, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.S.U.

Au fost de față Dumitru 
Turcuș, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Bu
dapesta, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

GERMINAȚIA 
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Stație electronica de caicul
La uzinele „Rulmentul" din Brașov a fost dată în exploa- 

tare o stație electronică de calcul și evidență, care poate efec- 
tua 3 000 operațiuni pe secundă. Ea este destinată culegerii, 
înregistrării și prelucrării informațiilor de evidență a gestiu
nii materialelor și materiilor prime, pieselor de schimb, con
sumului pe secții și pe repere, a stocurilor pentru determina
rea supranormativelor, conturilor de cheltuieli.

In vitrina cu produse a fabricii de faianță Sighișoara

OCA

Cercetez îndelung filele 
din carnetul de însemnări și 
am sentimentul că mă reîn- 
tîlnesc cu Urzicuța, că stau 
de vorbă cu locuitorii ei. Par-

s Ă

CUTEZĂTORII
IN CHINGILE COMERȚULUI

Pentru pasionații sporturi
lor tehnico-aplicative, înfiin
țarea, la sfîrșitul anului tre
cut a unui magazin speciali
zat („Cutezătorii") a consti
tuit, așa cum era de așteptat, 
un frumos cadou. De la în
ceput s-a iscat însă o între
bare : rezolvă un singur ma
gazin în București multiplele 
probleme pe care le pune cul
tivarea la tineri a pasiunii 
pentru știință și tehnică, în 
speță pentru modelism ?v._

O anchetă printre factorii 
responsabili ne-a furnizat o 
serie* de date și situații care 
deocamdată ne împiedică^să 
răspundem cu un da hotărît.

VASILE MACRI, directorul 
magazinului universal „Bucu
rești" de care aparține „Cute
zătorii" :

— Sîntem bucuroși — ne-a 
spus dînsul — că s-a deschis 
primul nostru magazin cu un 
asemenea specific și știu că a

fost bine primit de către „pu
blicul cumpărător".

S-a născut, e drept, cam 
greu, din resurse interne, cum 
se spune, dar trebuia să facem 
odată acest început.

Pînă aici toate bune. Asta 
nu înseamnă însă că în an
samblu privite lucrurile, n-au 
mai rămas probleme de re
zolvat. Și, chiar tovarășul di
rector Macri ne sugerează cî- 
teva !

— Diversele mecanisme im
portate, vin însoțite de pro
specte. Este neapărat necesar 
ca întreprinderea comerțului 
cu ridicata să ceară furnizori
lor ca aceste prospecte să fie 
editate în limba română.

Există la ora actuală tot 
fondul de marfă necesar.

Aveam să aflăm însă cu

IORDACHE BODEA

(Continuare în pag. a V-a)

în căutarea noutăților (La librăria hfthail Xminescu din Timișoara)

IȘI AȘTEAPTA
GOSPODARII

sj U

CÎND VA FI ÎN SFIRȘIT, SUSTRAS DEGRADĂRII CĂMI

NUL MUNCITORESC NR. 1 DIN HUNEDOARA?

Siluetele celor patru blocuri 
ale tineretului se poate distin
ge de departe. Fiecare a 
costat 4,5 milioane lei. Deși 
blocurile sînt noi (dacă ne gîn- 
dim la anul cînd au fost date 
în folosință) pe măsură ce te 
apropii de ele ai senzația de 
vechi. Sîntem la Căminul 
muncitoresc nr. 1 (C.M.). Ur
căm pe scări (un lift nu func
ționează de 2 ani, altul mai 
mult stă, iar cînd merge se 
oprește după toane) căutînd 
în întuneric pereții și balus
trada. Lumina nu arde de 
multă vreme. Folosim ca-n 
povestirea lui Andersen chi
briturile și iată ce priveliște 
ne întîmpină la lumina lor pa
lidă : pereți cojiți, întreru
pătoare defecte, sonerii smul
se, uși înclinate. Intrăm în 
mai mult de jumătate din a- 
partamente — la întîmplare 
— și peste tot constatăm ace
eași lipsă de grijă atît din par
tea locatarilor cit și a admi
nistrației față de cămine. I- 
maginea locuințelor cu clanțe 
rupte, geamuri sparte și ne
înlocuite (deși s-au operat re
ținerile), cu instalații sanitare 
defecte, cu chiuvete sparte 
(apartamentele 44, C.M.I. și 
14 la C.M. 4, nu este un caz 
izolat ca să treacă neobservată 
și se repetă destul de des și 
supărător. Francisc Szos, can
taragiu la secția termotehnică, 
ne declară: „Lenjeria se

scliimbă rar. De fapt, și atunci 
cînd se aduce este pe jumă
tate murdară" (Același lucru 
ni se spune în apartamentele 
44, 56, 57, 97. Unele cearcea
furi, deși sînt rupte, n-au fost 
înlocuite, păturile de culoare 
îndoielnică creează o atmosferă 
apăsătoare). Cineva a introdus

obiceiul (inițiativă a comodi
tății) ca lenjeria să fie dată 
necălcată. Argumentul tovară
șului Marius Planicec, șeful 
serviciului social „n-avem

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. IV)

Geometrie citadină
Foto : V. RANGA

că-i văd: bărbați înalți, ma
joritatea dintre ei cu căciuli 
negre, cum se poartă prin 
Cimpia Băileștiului, cu su
mane groase, căptușite, cu 

• mîinile afundate în buzunare, 
legmd discuții, interesîndu-se 
ce a mai sosit la magazin, 
lăudindu-și vinurile sau meș- 

™ terii care le-au înălțat casele. 
In fiecare filă găsesc fapte 

din viața și munca oameni
lor. Flecare filă îmi oferă ele- 
mentele de care am nevoie 

@ pentru reportaj. Dar să le 
iau pe rînd.

•
 ...Acasă la Alexandru Min- 

că. Bărbatul stă la masă în 
fața unor hîrtii și socotește. 

A Femeia pregătește bucatele 
™ pentru prînz. Nu mai ninge.

Florile din glastră înveselesc 
atmosfera din jur.

— Așadar, — recalculează 
el, ca să-l audă nevasta — 15 
lei la ziua de muncă plus 
1700 de lei retribuția supli- 

. mentară, 8 kilograme de po- 
W pumb, 2,800 kg de grîu, 7 

kilograme de fasole, 100 ’de 
grame de zahăr... In primă- 

® vară tot la sfecla de zahăr 
lucrăm.

A ^'eme^a nu îi răspunde. In 
w fiecare zi îl vede calculînd și 
« de fiecare dată cînd face acest 

lucru, hotărăște: „la primă
vară tot la sfecla de zahăr 

gk lucrăm!“
De altfel, Alexandru Mincă 

a făcut și alte calcule pe care 
@ spus nevestei. Pe

hîrtiile pe care le are în față, 
el și-a notat: „în 1967 am 

@ cultivat 200 ha cu sfeclă de 
zahăr. B.ealizat 37000 kg la 
ha. Cu 55°/t peste prevederi. 

V (Cea mai mare, producție din 
cimpia Băilești) 20 de Im i- 
rigate ne-au dat 60 000 kg. 

® la ha. In loc de 1300 000 
lei am cîștigat de la sfeclă 
2 500 000 lei."

9 Cum s-a muncit pentru o 
asemenea recoltă bogată de

•
 sfeclă, nu și-a notat. Știe pe 

dinafară. Și acum e convins 
că totul a depins de cele 200 
kdograme de azotat aplicate 

™ la hectar, de densitatea plan
telor și de prașile. In anul 

A acesta crede că o să se obțină 
și mai mult. Bineînțeles, dacă 
vor mări și suprafețele irigate. 

A Citește într-o carte și face 
alte calcule. Femeia îl aude 
vorbind :

• — Înmulțit cu 15 la sută.
Asta e...

LUCIAN ZATTI

(Continuare în pag. IV)



— Iosif Sava : In contextul ul
timelor discuții despre carențele 
atît de vechi ale publicisticii 
muzicale propun o formulă 
nouă: un săptămînal dialog cen
trat pe cele mai acute probleme 
ale vieții muzicale românești...

— Costin Miereanu : Dialog 
care în orice caz să nu fie seaca 
consemnare cu care ne-au obiș
nuit multe dintre cronici, nici o 
superficială informare asupra 
vieții concertistice ci o dezba
tere, mai mult de principiu, ur
mărind să puncteze momentele 
esențiale ale unei „perioade" 
artistice și în ultimă instanță 
să-i pregătească pe tineri pentru 
sala de concert.

— I. S. : Să încercăm tocmai 
de aceea în acest preambul să 
stabilim principiile după care ne 
vom dirigui în prezentarea vieții 
muzicale. Vom promova, deci, 
înainte de toate un punct de ve
dere riguros selectiv asupra mo
dului în care valorile programate 
deschid realmente noi orizonturi 
vieții muzicale și contribuie la 
apropierea tinerilor de creațiile 
contemporane.

— C. M. : Să detaliem. Faza 
de căutări gramaticale a muzicii 
contemporane a cam trecut și 
odată cu ea și faza alarmiștilor, 
paseiștilor, detractorilor, epigoni
lor calmi etc. Ca în orice do
meniu al cunoașterii umane, 
noul s-a impus în muzică și în 
artă prin lupte acerbe. Ce a fost 
intr-adevăr înnoitor în orientă
rile muzicii acestui veac tumul
tuos s-a impus în ciuda ostilități
lor inițiale. Înnoirile muzicii se 
desfășoară în timp. Pantheonul 
operelor muzicale selectează în 
timp.

— I. S. : Și în Pantheon figu
rează de drept și Gesulda, și 
Bach, și Mozart, și Wagner, și

CURSURI POSTUNIVERSITARE
DE INFORMATICA

în vederea asigură
rii țării noastre cu ca
dre de nivel înalt ne
cesare muncii de 
programare automată 
a calculatoarelor e- 
lectrcnice, Ministe
rul învățămîntului a 
înființat cursuri post
universitare de in
formatică.

Cursurile vor avea 
o durată de doi ani

și vor funcționa la 
Facultatea de ma
tematică și mecani
că a Universității din 
București, strada A- 
vademiei 14.

Cursurile sînt de
dicate iicențiaților a- 
cestei facultăți indi
ferent de secția de 
sțiettelizâre pe care 
au urmat-o.

Diplomații institu-

ADRIAN PAUNESCU

O luă la goană pe alei, alunecă ți căzu, obrajii i se aprin
seră și, cînd vru să fugă din nou, își dădu seama că totuși 
are 50 de ani. îi veni greu să reintre în viteză, dar merse 
destul de repede, și, cînd fu la 20 de pași de mormîntul 
doamnei Popescu, văzu o mogîldeață aplecată în rugă pe 
proaspătul mormînt al pensionarei asasinate.

Stătu și el în genunchi și ascultă tînguirea aceea teribilă, 
care îl învăluia șl-1 făcea să se înfioaTe.

Cîntecul suna așa :

Iartă-mă, doamnă Popescu 
C-ai murit, doamnă Popescu 
Mulțumesc, doamnă Popescu 
C-ai murit, doamnă Popescu. 
Neamul meu, Episcopescu, 
Iți e azi, doamnă Popescu, 
închinat, doamnă Popescu, 
Vinovat, doamnă Popescu, 
Mama mea, doamnă Popescu 
Ce face, doamnă Popescu 7 
Si să-i spui, doamnă Popescu 
Că tata, Episcopescu, 
Pe ea foarte o iubescu 
Și să-i spui, doamnă Popescu 
Că fiica, Episcopescu, 
O iubescu și-o iubescu 
Pe mama, doamnă Popescu 
Mulțumesc, doamnă Popescu, 
Iartă-mă. doamnă Popescu I 
Mîna ta o sărutescu 
Cu salut tovărășescu 
Ohoho, doamnă Popescu 
Mulțumesc, doamnă Popescu 
Iartă-mă că te bocescu 
Dar să știi că te-ngrijescu. 
Luminări îți aprindescu 
Flori la-cap îți înflorescu 
Lacrimi plîng, doamnă Popescu.

In casă un om doarme de rupe pămîntul

— Oe-i asta dumnezeule 7 Zise Chefariu, scoțîndu-ți mă
nușile și închlnîndu-se cu mîna goală. Ce e aici 7 Și gîndul
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Debussy, și Schonberg, și Ws- 
bem.

— C. M. s Figurează de pe 
acum și vor figura cu siguranță 
și Boulez, și Xenakis, și Stockhau
sen, și Cage, și Earl Brown...

— I. S. : Și mulți alți creatori 
născuți în România, care așa 
cum afirma acum cîtva timp Ir
ving Lowens, într-un ziar ameri
can, „nu s-ar mira să ia locul 
Poloniei, Iugoslaviei și Germaniei 
occidentale devenind cea mai im
portantă țară din Europa Cen
trală din punctul de vedere al 
muzicii noi"...

— C. M. : Și pentru că am po
menit aceste nume dintre crea
torii contemporani, să ne amin
tim că din Xenakis s-a cîntat în 
România o singură lucrare.

Sub acest titlu, COSTIN MIEREANU fl IOSIF SAVA vâ propun 
un colocviu sâptâmînal, conturînd o microretrospectivâ șl, 

mai ales, o avancronica muzicala

— 1. S. i Și nu dintre cele 
mai reprezentative...

— C. M. : Din Stockhau
sen o lucrare mai veche, din 
Messiaen o lucrare, din Cage, 
nici una.

— I. S.: Iar acelora care 
ne-ar putea obiecta că în reper
toriile curente ale orchestrelor 
figurează mulți compozitori ai 
veacului XX (vezi Britten, Hin
demith, Strauss, Petrassi, Mali- 
piero, Prokofiev), le-am aminti 
că neoclasicismul nu este nici 
unica, nici cea mai semnificativă 
orientare a muzicii contemporane 

telor tehnice și e- 
conomice pot urma 
aceste cursuri ca au
ditori.

înscrierile se fac 
Ia Facultatea de ma
tematică și mecanică 
intre 1—14 martie. 
Prima lecție va avea 
loc joi, 14 martie, o- 
rele 18, la Facultatea 
de matematică și me
canică. 

și că o singură culoare nu-i 
poate decît împiedica pe audi
tori să-și reprezinte bogăția cro
matică a paletei componistice 
contemporane.

— C. M. : Și dacă tot vor
bim despre unilateralitatea re- 
pertoriilor curente să nu uităm 
că ani în șir am fost literalmente 
invadați de o parte a creației 
romantice, zeci de nume din lite
ratura Renașterii, preclasicismului, 
barocului fiind permanent uitate.

— I. S. : O ultimă seară de 
concert mi-a dat revelația dra
gostei continue a publicului fa
ță de Bacii (și nu uita într-o 
sală pentru care sute de oameni 
cereau „bilete in plus", erau 50 
la sută tineri).

Ciclul concertelor brandembur- 

gice inițiat de Mircea Basarab a 
demonstrat rezonanțele adinei ale 
marelui cantor de la Leipzig.

Și tocmai de aceea este inex
plicabil cum orchestre dornice 
să-și satisfacă bilanțurile finan
ciare nu prezintă cicluri perma
nente Bach în locul unor ana
cronici postromantici...

— C. M. : Orice statistică, ori
ce sondaj de opinii le-ar pune la 
îndemîna unor conducători de 
orchestră, tributari inerțiilor.

— I. S. : ... născute din fap
tul că interpretarea lui Mon
teverdi, Bach, Haendel, Mozart, 
este o sarcină infinit mai dificilă 
decît tălmăcirea unora din stu
foasele partituri de la sfîrșitul 
secolului trecut.

— C. M. : Marele public a 
fost și continuă să fie însetat de 
nou.

— I. S. : Nu a existat și nu 
va exista niciodată un „divorț" 
între marele public și muzica 
realmente nouă. Poate exista doar 
o rămînere în urmă a posibilită-

ELEVII, salvatori
ai spectacolelor fără...

spectatori
Cercetările, oricît de asi

due ar fi nu au putut stabili 
încă dacă în Grecia Antică 
statul atenian, cînd acorda o 
subvenție fiecărui cetățean 
spre a viziona spectacole de 
dramă, se gîndea și la copii. 
Probabil i-ar fi dus la ase
menea spectacole dacă ar fl 
avut mijloace de mobilizare 
și dacă planul financiar de 
casă ar fi cerut-o. S-ar pu
tea insă să fie de vină lipsa 
antreprenorilor sau aranja
torilor de spectacole. Aseme
nea posturi — de impresari 
și organizatori de spectacole 
— scenele teatrale grecești 
nn prevedeau.

Surprize oa cele de mai 
sus la Oradea sînt excluse. 
Postul de organizator de 
spectacole sau impresarul din 
schema teatrală este solid a- 
coperit. Dacă barometrul in
dică o eventuală nereallzare 
a planului de casă, organi
zatorul de spectacole aran
jează totul. Salvarea se gă
sește in școli. Dintr-o lovi
tură se împușcă doi iepuri : 
și educația (in școală) și re
putația urbei (in fața colec
tivului teatral venit in tur
neu). Se pare că așa s-a pro
cedat șl în cazul spectacolu
lui „Iflgenia în Aulis" dn 
Euripide, în interpretarea 
Teatrului Național din Cluj. 
La matinee (simbăta) au fost 
mobilizați fără discemămînt 
elevi din toate școlile și din 
toate clasele. Mare ne-a fost 

lui se îndreptă spre propria lui fetiță care avea tot 15 ani 
și pe care ar fi dorit-o cuminte și fericită, nu bezmetică prin 
cimitire.

— Ce bine că sînt poștaș și nu paznic de cimitire !
Chefariu luă în pumni zăpadă, construi un bulgăr® și-J 

aruncă in direcția fetei. Apoi, alt bulgăre, și alt bulgăre pînă 
cînd, intr-un tîrziu, fetița se desprinse de mormînt și o 
luă încet spre casă, nesperiată, ca și cînd ar fi așteptat acești 
bulgări, ca să se întoarcă în casă.

La cîțiva pași în urma ei — Chefariu
— Bella, stai puțin 1
La fel de liniștită fata întoarse capul, si lui Chefariu i se 

păru nu numai că era complet liniștită văzîndu-1 ci chiar 
că îl aștepta.

— Bună seara, domnule 1
— Bună seara. Ce făceai acolo 7

— O plîngeam pe doamna Popeecu care a murit acum 
două luni și jumătate.

— O cunoștea! ?
— Indiferent dacă aș fi cunoscut-o sau n-as fi cunoscut-o, 

•u îi plîng pe morții care n-au pe nimeni.
— Du-mă la tatăl tău.
— Poftiți I Tatăl meu vă așteaptă.
Scuturîndu-și zăpada de: pe bocanci, Chefariu Intră în 

casa paznicului cimitirului și avu prilejul să constate că
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ților de înțelegere (educația s-a 
bazat întotdeauna pe o tradiție 
sigură) a tuturor perioadelor is
toriei artelor...

— C. M. t Fenomenul e fi
resc dar există acum o soluție: 
cumularea eforturilor muzicieni
lor pasionați de arta și munca 
lor, în dorința de a face educa
ție auditoriului in spiritul progre
sului.

— I. S. i Și nu in a face pe 
placul unor pretinși melomani 
snobi și pretențioși care merg cu 
„evlavie" într-o anumită zi a 
săptămânii la concert după cum 
merg în alta la cinematecă iar in 
alta la o partidă de bridge.

— C. M.: Auditorii care evi
dent că nu vor găsi la con

cert plăceri auditive dacă vor 
auzi momente mai dramatice sau 
mai violente care le vor aminti 
de ritmul trepidant al existenței 
diurne.

— I. S. : Șe să nu uităm că 
în același timp, frecventatori ai 
sălilor de concerte sînt medici, 
juriști, arhitecți, tehnicieni, pa
sionați militanți în profesia lor 
pentru nou și inovație.

— C. M. : Evident, nu poate 
fi vorba decît de un hipersno- 
bism. Să judec în bloc muzica 
secolului XX cu urechile bunici
lor.

Muzica noastră, aceea care re
prezintă universul spiritual al 
contemporanilor noștri este mu
zica scrisă astăzi. S-o tratăm de 
aceea cu tot respectul și conside
rația de care dăm dovadă atunci 
cînd vorbim despre teatrul, cine
matograful și dansul modem.

— I. S. : Să conchidem, că 
în colocviul nostru nu ne vor in
teresa soliștii care cîntă pentru a 
50-a oară Concertul lui Mendels- 

mirarea cînd teatral a ofe
rit un al doilea spectacol. 
De fapt asemenea practici 
sînt la Oradea destui de 
frecvente în cazul turneelor. 
Nimic nu este rău că elevii 
vizionează spectacole de tea
tru. S-a văzut insă eu ocazia 
spectacolului de mai sus o 
lipsă totală de interes din 
partea celor mal mulți. Nu 
poți pretinde ea elevii din 
clasa a Vn-a să înțeleagă 
și să urmărească sensurile 
tragediei grecești. Că acei 
care se ocupă cu distribuirea 
biletelor și cu mobilizarea 
nu cunosc pedagogia recep
tării artei și tragediei gre
cești in speță, o înțelegem. 
Nu înțelegem însă de ce sec
ția de tnvățămînt și condu
cerile școlilor, oare probabil 
iși mai aduc aminte de Eurl- 
plde așa cum l-au studiat la 
cursul de teoria literaturii, 
capitolul tragedia antică, în
cuviințează asemenea prac
tici 7 Doar de dragul de a 
putea înscrie o acțiune nouă 
în calendarul activităților 7 
Altfel nu văd de ce noiens- 
volens, de-a valma, elevii 
sînt duși fără selecție la 
spectacole doar ca să scoată 
peri albi spectatorilor prin 
indisciplina ce o produc 7 
Formalismul unor asemenea 
procedee nu ajută nici artei, 
nici actorilor și, în nici un 
caz, nici elevilor.

CRĂCIUN BEJAN

sohn, dirijorii care ne prezintă 
concerte gen „ghiveci", nici pro- " 
gramele cu paralelisme născute 
din lipsă de coordonare a Con- a 
siliului Muzicii, nici dirijorii și ™ 
soliștii aduși de funcționarii 
O.S.T.A. fără discemămînt artis- a 
tic cu un repertoriu neverificat “ 
de un for de specialitate compe
tent. A

— C. M.: Un exemplu din 
acest punct de vedere ni l-a ofe
rit zilele acestea organista Eva 
Frick cu un concert de Rossi de 
o paliditate incalificabilă...

— I. S. : .Ca să nu mai 9 
amintim de unele secretariate 
muzicale care obligă uneori pe 
soliștii străini (de astădată foarte O 
valoroși și vehiculind un reperto
riu interesant) să-și programeze A 
lucrări care „cred ei" plac publi- 
oului...

In sfirștt, ce recomandări fa- £ 
cern tinerilor din repertoriul săp
tămânii viitoare P

— C. M. : Recitalul din Sa- 9 
la mică a Palatului în care violo
nistul A. Abramovici prezintă în 
primă audiție lucrări de muzică 9 
preclasică și contemporană olan
deză și piesa „Mers-Tefs“ pentru — 
vioară solo (sonată) de Al. Uri- 9 
sanide.

— I. S. : Cunoști partitura 
lui Hrisanide ? ™

— C. M. : Este o piesă re
lativ recentă. Ea e construită pe a 
structuri elastice (în sensul că in- ™ 
terpretul are o relativă libertate 
în privința duratei valorilor). 
Foarte interesant mi se pare " 
faptul că piesa impresionează 
prin capacitatea de a evolua con- A 
tinuu imprevizibil, cit și prin v 
marea varietate a modalităților 
instrumentale și timbrale.

— I. S. : Iar din restul pro
gramului să amintim Dixtuorul 
de Enescu la Sala Radio și „Pa- W 
sărea de foc" de Strawinski la Fi
larmonică. a

— C. M.: Să stabilim a- ™ 
cum și centrul de discuție al vii
torului colocviu... A

— I. S.: Iți propun să ne 
oprim la programele muzicale ale 
Radioteleviziunii și măsura în 
care corespund nevoilor spiri
tuale ale tinerei generații.

— C. M. : Perfect de acord. 9

Mediaș — vîrstele orașului

acolo se afla numai un om care dormea. Un om care dormea 
întins perfect în pat, ca un mort. Respirația nu i se auzea. 
Nici un mușchi nu tremura pe fața lui palidă. Chefariu se 
căzni mult pînă să descopere sursa de lumină care făcea să 
se vadă toată camera. O află într-un tîrziu. Era un felinar 
mare, electric, agățat de un stîlp în fața ferestrei. De la fe
reastră cimitirul părea un parc al tainelor și al amorurilor 
adolescenților. Ninsoarea juca afară scene înduioșătoare, și 
lui Chefariu i se păru că deodată începe să ningă înapoi 
spre cer. Un răcnet străpunse noaptea, de undeva dinspre 
oraș.

— Trec oameni beți, domnule.
— Acesta e tatăl dumitale 7
— Da. tata.
— Spuneai că m-asteaptă.

— Da, tata vă așteaptă.
— Dar doarme.
— Indiferent ce face, tata vă așteaptă.
—Dar doarme...

— Faptul că doarme e dovada cea mai bună că vă așteaptă. 
Auzind toate astea, lui Chefariu îi mai albi încă o dată

părul

Bella îl Introduce pe poștaș în somnul tatălui ei

Cît era el de sigur pe sine, Chefariu își pierdu deodată 
cumpătul șl vru s-o la la fugă. Dialogul purtat cu această 
fetită de 15 ani îl speria mai mult decît moartea propriu-zisă 
a doamnei Popescu. Iși duse mîna la frunte și își umplu 
pumnul de broboanele imense de transpirație rece.

— Poftiți acest prosop curat, domnule, și ștergeți-vg trans
pirația.

Chefariu luă prosopul pe oare-1 năclăl imediat, cu e 
transpirație atît de rece, de trebui să-și ducă mîinile la 
gură și să le încălzească cu respirația.

— Dar ce să facem 7 Tatăl dumitale doamne.
— Tatăl meu doarme pentru că ața vrea el.
— Dar spuneai că mă așteaptă.

(VA URMA)
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La expoziție

Școală de 
programatori

In vederea asigurării eco
nomiei naționali cu cadre ne
cesare deservirii calculatoare
lor electronice, Ministerul In- 
vățămîntului a înființat o 
școală de programatori cu 
durata de 1 an, care va func
ționa în București, bulevar
dul Lacul Tei nr. 63.

Concursul de admitere se 
va ține în perioada 10—15 
martie a.c. și va consta în 
probe scrise și orale la mate
matici (algebră și analiza ma
tematică), materia predată în 
liceu, secția reală. La con
curs sînt primiți absolvenți 
de liceu cu examen de baca
laureat. Înscrierile se fac 
pînă în preziua concursului 
de admitere, la sediul școlii. 
Informații suplimentare pot fi 
luate de la secretariatul șco
lii, telefon 12 39 17.

*

Este regretabil astăzi cînd 
cu destulă bunăvoință consi
derăm perioada începuturi
lor oarecum încheiată să con
statăm că această credință nu 
avea de fapt nici o bază rea
lă.

Spectacolul Gershwin
ne-a demonstrat în peste 
două ore acest adevăr, două 
ore în care am resimțit pa
nică, am căutat, am încer
cat să punem de acord niște 
concepții de mult cristalizate 
în ceea ce-1 privește pe ma- 

Irele muzician, cu ceea ce 
avem în fața ochilor. Efor
turile n-au dus însă la nici 
un rezultat

Există în primul rfnd, ca 
în orice artă, o condiție de 
bază pentru reușită care se 
concretizează într-o comu
nitate de spirit — de arde
re interioară, sau cel puțin 
într-o intuiție fericită în em
brion dacă nu într-o totali
tate a finalităților — cu au
torul abordat.

Cu părere de rău remarcăm 
că între celebrul muzician ți 
maestra Tilde Urseanu cola
borarea, reinterpretarea unuia 
prin viziunea celuilalt s-a 
dezvoltat într-un „malenten- 
du“ continuu. Nivelul este a- 
cela al unei suprafețe netede 
pe care nu depistăm nici un 
gest care să denote o pro
funzime oarecare. Totul se 
oprește la niște intenții — 
jumătăți de măsură — miș
cări și plastică generală ar-

monioasă și perfect estetică 
de altfel, dar exterioare nea- 
vtnd o corespondență cu o 
stare interioară de ardere, 
profundă (Primul preludiu), 

Isau la un pitoresc deloc de
parte de banalele filme sud- 
americane pe care le admiram 
cu cîțiva ani în urmă dar 
care nu aveau pretenția la 
valoare.

Ce caută în scenă doamna 
în negru nu-i chiar așa de 
greu de înțeles (cum cred 
unii) caută originalitatea cu 
orice preț.

Pe de altă parte, e bine de 
știut că pentru „Rapsodia 
en blue“ nu este suficient 
să ai lumină albastră, în ra
zele căreia să se desfășoare 
ceva. Ce vrea să fie a- 
cel Gershwin — dans de sa
lon — în rochii albe cu tran- 
dafirași și în fracuri — rein- 
terpretare ? Reinterpretarea 
înseamnă emiterea unei noi 
viziuni bazate pe exploatarea 
unuia din multiplele sensuri 
ale unei opere de valoare. 
Reinterpretarea creează o va
loare pe baza unei alte va
lori, dar nicidecum nu anu
lează o valoare inițială prin 
denaturarea integrală.

Ideea pe care o avansează 
autoarea ca justificare a a- 
samblării acestor piese este 
cam firavă. In felul acesta 
am putea lega cele mai dife
rite creații.

Am admirat, ca de obicei, 
linia și stilul desăvârșit al u- 
nei interprete ca Magdalena 
Popa, ținuta și interpretarea 
Ilenei Iliescu și pe toți cei ce 

■ duc Spectacolul cu remarca- 
| bila lor virtuozitate : Sergiu 

Ștefansld, Petre Ciortea, Ion 
Tugeanu etc.

Să fim bine înțeleși : spec
tacolul are o plastică frumoa
să, forme și grupuri armoni
oase, cupluri desăvârșite dar 
care nu acoperă muzica. Lip
sește Gershwin. Este un 
spectacol în absența autoru
lui. Totul e spumos, delicat, 
dar abundă în locuri comune. 
Este de fapt o nouă „Seară 
vieneză". Ritmul este de la 

tnceput trenant Sîntem tot 
atît de departe de dinamis
mul și incandescența tempe
ramentală revelatorie pe toa
te gamele spirituale pa cît 
este dansul de salon de esen
ța muzicii.

Am lăsat special la sfhrțit 
„Un american la Paris" pe 
care o considerăm cea mai 
re ușită piesă. Profităm de a- 
cest prilej pentru a releva o 
speranță a scenei bucurește- 
ne, de o originalitate incon
testabilă.

Este vorba de George Că- 
cluleanu care are meritul de 
a fi cel mai aproape de ceea 
ce trebuia să fie din punct 
de vedere coregrafio întregul 
spectacol. Nonșalanțe în cel 
mal desăvîrțit spirit american 
candoarea și suflul de auten
ticitate națională, captivează 
toată sala. De sub noianul a- 
titudinilor și gesturilor sale 
dublate de o reală tempera
tură interioară, străbat o teh
nică specială subordonată 
ideii — pe de o part© — și ca
pacitățile creatoare ale inter
pretului pe de alta.

Premiera de luni seară — 
dată fiind complexitatea pie
selor anunțate — a stîmit o 
vie curiozitate. Am asistat la 
o adevărată răsturnare a celor 
mai intime credințe persona
le. Ridicat de la început la 
treapta unei tensiuni dramati
ce profunde prin „Vocea u- 
mană“, spectacolul abordea
ză două nivele stilistice cla

re : unul pur tradițional apar- 
ținînd romantismului („Fran
cesca da Rimini") iar cel de 
al doilea combinînd reinter
pretarea a două din cele mai 
cunoscute creații sculpturale 
ale lui Brâncuși (Coloana in- g 
finitului și Poarta sărutului). 
Spre surprinderea noastră 
maestrul Vasile Marcu nu a g 
reușit o coregrafie prea inspi
rată în piesa lui Ceaikovsld. 
Prima intervenție ar trebui 
făcută în echilibrul rolurilor, 
partea Francescăi (Rodica 
Simion) fiind mult prea lun
gă în detrimentul celeilalte 
(Paolo — Dan Moise). De aici 
un dezechilibru al părți
lor și o oarecare monotonie 
în rolul feminin. Calitățile lui 
Dan Moise reclamă în orice 
caz o partitură mai întinsă. 
De aceea este explicabil suc
cesul deosebit al lui Adrian 
Gheorghiu — singurul al că
nii rol îmbină condițiile de 
tehnică și interpretare deși 
coregrafia suprasolicită ex
crescențele pletorice ale ro
mantismului.

Surpriza plăcută ă serii a 
fost partea modernă care a 
readus în scenă pe interpreta 
Irinel Liciu deabia întoarsă 
de la M. Bejard și care rein- 
terpretează în mișcare gru
purile statuare ale lui Brân
cuși. Aici pretențiile noastre 
erau inițial minime dar am 
constatat Că această foarte 
curată și simplă tratare plas
tică dă rezultate mai bune 
decît excesul. Abordarea de
centă, neriscată creează și sen
zația de echilibru. Școala lui 
Bejard este evidentă dar este 
întrebuințată cu prudență, 
măsură și discemămînt. Cu
plul cu Sergiu Ștefanski este 
o reală destindere în spațiu 
la nivelul unor simboluri di
recte și clare a grupurilor de 
piatră sub tensiune.

Clar mi s-a părut și asaltul 
spațiului pe coloane de um
bre și lumini.

IOANA MIORTȚA VUȘDEA

____ >



C&4 DISCUTAM DESPRE )
(Urmare din pag. I)

cred că această muzică este de 
fapt fericirea. (Sigur că — pen
tru a realiza această plină mă
sură a ta — trebuie în primul 
rînd să ți-o cunoști. Să nu vrei,

DIMENSIUNE Șl DRAMĂ 
A CUNOAȘTERII

MIHAI PELIN
prozator:

Există, desigur, o mistică a 
succesului. Destinul — auzim 
uneori — își alege omul din lea
găn, dar mistica aceasta poate fi 
infirmată destul de ușor, nimeni 
nu-și mai face un titlu de glo
rie prin a o combate. Apoi, pen
tru cel mai mulți oameni, «acce
sul se asociază cu vîlva, cu zgo
motul, părere plauzibilă poate 
dacă raportăm afirmația la ve
detele de muzică ușoară care se 
nasc, lansează un cintec și pier 
asemenea efemeridelor. Profa
nii — nu în sensul peiorativ, el 
îin sensul bonom al cuvîntulul — 
aplaudă nașterea idolilor, colec
ționează frenetic autografe, re
gretă uneori prematurele dispa
riții din scenă, dar, de ce să n-o 
spunem, nită cîntecul. De unde 
optica lor unilaterală. Succesul 
însă, nu poate fi circumscris de 
o definiție rigidă. Uneori el se 
poate înfățișa sub forma unei 
imagini neclare, care se limpe
zește treptat sub lentilele imper
sonale ale unui microscop ațin
tit îndărătnic spre necunoscut. 
Alteori, așteaptă la capătul unei 
curse halucinante de 5 000 de 
metri, ridică un întreg stadion 
în picioare, dar vine de fapt 
prea tîrziu, adică atunci cînd 
„parcă se sting în mine lămpile 
unui teatru imens", cum ar spu
ne nn tînăr prozator contem
poran. In plus, există și o per
fidie a succesului ce nu poate fi 
ignorată ; nenumărațl sînt acel 
care-șl înfundă urechile, ase
meni lui Ulysse, cu ceară, și ra
ționamentul lor nu este totdea
una sceptic. Dar omul este mă
sura tuturor lucrurilor șl, din
colo de toate interpretările care 
au schingiuit și amendat a- 
ceastă butadă antică, sncoesul 
este o dimensiune a omului, un 
fel al Iul particular de a-și jus

NECESITATEA „NEMULȚU- 
' MIRILOR" LA VÎRSTA 

DIFICILĂ

ANA-MARIA

NARTI:

Un gînd pentru cei foarte ti
neri : vîrsta decisivă este cea 
dintre 20 și 30 de ani. Acești 
ani trebuie folosiți din plin, 
jtorși, valorificați cu fanatism. 
După 30 de ani este foarte greu 

dacă ești un excelent actor de 
compoziție, să joci marile roluri 
de eroi ale colegilor tăi mai ti
neri și să nu încerci, dacă ești 
să zicem înzestrat cu talent cri
tic, să scrii neapărat piese de 
teatru !

tifica existența și menirea. A- 
cest fapt cred că explică și tot 
ceea ce este savuros în succes.

MIHAI DUȚESCU
poet ;

Succesul presupune reuși
ta ; dar nu orice reușită e un 
succes. Se cunosc reușite dato
rate capriciului și datorate mo
dei, reușite în forma lor brută 
fără un sever autocontrol, fără 
perspective care să le înscrie în- 
tr-o arie dialectică ; dar mal sînt 
reușite care asemenea capiteliu- 
lui dau lumină și sens întregii 
existențe umane, această coloa
nă pură dăltuită din cuceriri și 
înfrîngeri.

Dacă nu obligativitatea reuși
tei, ci drumul pînă la ea — a- 
dlcă lupta — conferă noblețe ac
tului de a fi, atunci succesul a- 
pare ca un act modest încheiat 
abia la sfîrșitul vieții, dar too- 
mai pentru că nu este niciodată 
deplin, tocmai de aceea este mă
reț. Bucuria împlinirii este egală 
doar cu ea Însăși. Bucuria de a 
crea spiritual sau material este 
egală cu cunoașterea, deoarece 
reduce distanța dintre om și 
mister, dintre om și moarte, 
dintre om șl timp. Actul — de
miurgic aproape al creației — 
asigură crearea precedentului, 
înlesnește creatorului virtuți pe 
care numai le bănuia. Astfel se 
naște îneîntarea de a trăi in so
cietate, de a fi util și generos, 
de a-ți tradnee timpul fizio In 
achitarea unor datorii pentru 
care aprioric te-ai născut, tu în
suți fiind în permanență o spe
ranță nerealizată deplin.

Adevăratul succes ține de e- 
tlcă, așa cum noi — mandatarii 
destinelor noastre — ținem de 
destinele altora. Succesul mal 
ține șl de drama cunoașterii, pe 
care o trăim sau nu.

să reîncepi, s-o iei de la capăt. 
Tocmai de aceea privesc cu 
mare admirație generația celor 
care au acum 23 sau 24 de ani. 
Există succese spectaculoase, ră
sunătoare care iau ochii, deși 
înseamnă foarte puțin pentru 
evoluția de fond a unul tînăr. 
Ele pot face mult rău, dînd sa
tisfacții ce îmbată și opresc. De 
aceea nemulțumirile unor tineri, 
care încep să lucreze acum în

- FINALIZAREA
„MARELUI EFORT" VOGA MODEI Șl TRAGICA

El INCONSISTENȚĂ
teatru șl film, ni se par deose
bit de valoroase. Dan Nuțu este 
un fel de stea a teatralul șl fil
mului nostru ; mal valoroase de- 
cit aplauzele (și autografele) ca- 
re-1 înconjoară, sînt marile Iul 
nemulțumiri față de sine, mo
dul sever în care el se judecă.

Am văzut de curînd la Timi
șoara, Ia teatral german un 
spectacol de pantomimă, realizat 
de unul singur (one man show) 
de un actor foarte tînăr, Nico- 
lae Wolez, libretistul. regizorul 
șl scenograful montării. Reali
zarea este de-a dreptul excep
țională. Dar nu succesul exte-

DRUMURI SINUOASE 
SPRE ADEVĂR

Ing. ALEXANDRU 
IOACHIM:

Succesul e puternic legat de 
un obiectiv propus a fi realizat. 
Din acest punct de vedere suc
cesul se plasează într-o sferă 
strict personală, făcînd parte din 
tezaurul spiritual al fiecărui In
divid. Dar scopul succesului, u- 

tllltatea obiectului său este con- 

rior, de altfel Încă neratificat de 
pnblic, m-a Impresionat. Cel mai 
mare succes al lui Wolez trăieș
te In modestia și In nemulțumi
rea cu care el singur își privește 
performanța. Desigur, toate a- 
ceste lucruri sînt cunoscute de 
cind lumea și morala sfintei ne
mulțumiri sună destul de banal. 
Nu de dragul ei am dat aceste 
exemple, ci pentru că într-ade- 
văr cred că munca tinerilor care 
încep astfel și ținuta lor intimă 
în muncă — constituie o mare 
făgădulală, un dar frumos al 
prezentului.

ferit de un sens social. El nu 
este un moment oarecare din 
viața noastră, ci un lanț de reu
șite, care — adunate — pot re
prezenta împlinirea, succesul 
dorit. Adevăratul, marele suc
ces este însă acela care se si
tuează pe planul unor căutări și 
necesități sociale, indiferent de 
gradul de mulțumire al fiecăruia 
în caz de izbîndă : mai mult, 
s-ar putea afirma că un succes 
cu adevărat mare poate fi con

siderat ca un edificiu în con
strucție, căruia i se adaugă me
reu alte părți componente, fie 
de către un singur om sau de o 
colectivitate. Dorința oricăruia 
este evident finalizarea, realiza
rea întregului. Dar odată obiec
tul împlinit nu trebuie abando
nată dorința de autodepășire.

în munca de cercetare științi
fică — poate mai mult decît în 
oricare alt domeniu de activi
tate — sînt întimpinate frecvent 
reușite și înfrîngeri, și, în cea 
mai mare parte, numai după un 
timp îndelungat se poate obține 
o reușită finală. Infrîngerile de 
pe parcurs îi vor releva alte cu
noștințe de care va avea nevoie. 
Pe acest drum, croit adesea de 
însuși cercetător, se pot obține 
de multe ori unele rezultate 
care nu au nici o legătură cu 
scopul inițial. Uneori aceste re
zultate, avînd chiar o importan
ță covîrșitoare, nu au darul de 
a nemulțumi, căci gîndul nostru 
continuă să fie la ceea ce am 
dorit la început. Am căutat ceva, 
am găsit altceva poate chiar mai 
însemnat, dar satisfacția nu 
poate fi deplină deoarece cu to
tul altceva căutasem. Pe de o 
parte s-ar putea ca și reușita 
survenită oarecum întimplător 
să dea un impuls, suportul mo
ral necesar continuării realiză
rii obiectivului propus : pe de 
alta, fiind conștient de impor
tanța acestui altceva, să conti
nui pe această nouă cale și nu 
întotdeauna acest lucru ar fi o 
capitulare. Uneori noua direcție 
nu va fi mai lesnicioasă decît 
prima. Alteori ne dăm seama că 

țelul propus nu poate fi atins nu 
dotorită incapacității personale, 
ci unei imposibilități fundamen
tale, teoretice.

Tenacitatea este indispensa
bilă cercetării. Uneori in activi
tatea noastră un rol principal ÎI 
poate juca întimplarea : dar 
succesul durabil se obține prin 
folosirea conștientă a întimplă- 
rii. Dorința permanentă de noi 
acumulări și descoperiri creează 
acel sentiment de nemulțumire, 
de insatisfacție permanentă. 
Pentru unii dintre cercetători 
tocmai această nemulțumire 
continuă de sine constituie im
boldul de mai departe, acela 
care le alimentează perseve
rența.

NESTOR 
GHEORGHIU 

director al Casei 
de discuri

„Elecirecord‘‘:
Pe măsura maturizării, se 

volatilizează propria ta consi
derație (aparent profund an
corată). în inepuizabilele tale 
calități virtuale, se produce o 
ireversibilă scădere a admira
ției pentru propriul tău eroism 
și constați cu resemnare dacă 
nu chiar cu humor — că 
aureola ipoteticelor tale izbutiri 
pălește pe zi ce trece. Beția 
explorării unor asemenea pers
pective ca aceea a succeselor 
miraculoase, savurată din plin, 
să zicem, în timpul orelor de 
școală pe cînd se predau lecțiile 

cele mai imposibile. își pierde 
consistența o dată cu scurgerea 
timpului. E adevărat că o anume 
predispoziție spre visarea eva-

ȘERBAN CIONOFF
student:

Este un fapt incontestabil 
„voga" pe care o au anumite 
sisteme ori idei filozofice în
tr-un moment sau altul. In
suficient studiată, problema ra
portului între valoarea și succe
sul unei filozofii prezintă o di
versitate de aspecte, dificil de 
tratat în cîteva propoziții. Mi se 
pare ciudată o anume modali
tate de certificare a valorii fi
lozofice, de limitare și secătuire 
a el prin menținerea sa numai 
la nivelul aderențelor super
ficiale de modă și mimetism, 
uneori subintelectual. Despre 
ce este vorba ? Se poate observa 
de la o vreme un supărător re
viriment, mai ales printre tinerii 
cu lecturi dezordonate — ama
tori de apetențe și teribilisme 
non-conformiste — în ceea ce 
privește împrumutul nejustificat 
al unor idei și termeni filozofici, 
fără o meditație serioasă, prea
labilă, fără o aprofundare și în
țelegere a lor și apoi vehicula
rea acestora cu vădite pretenții 
de a epata și uimi. De cele mai 
multe ori lucrurile sînt împru
mutate eronat printr-o a doua 
mină, nu de Ia sursă și nici 
chiar din texte serioase de re
ferință. Scoase din contextul lor 
aceste idei se deformează și de
generează in simple jonglerii de 
terminologie (ce-i drept deru
tantă prin insolit sau dificulta
te). Deserviciul e dublu : o dată 
pentru filozofie însăși, apoi pen
tru acești colportori, sui-gene- 
ris. Așa se face că deși în pro
porții restrînse am avut mai 
înainte angoasațl și existenția
liști de duzină, sau că avem 

dantă nu dispare, dar din ce in 
ce mai categoric își fac loc ima
gini ajustate în conformitate cu 
proporțiile lumii înconjurătoare, 
înlăturînd pe cele croite de 
legile elastice ale universului 
infantil. Odată cu dispariția 
imaginii inițiale a succesului, se 
produce înțelegerea semnifica
ției conținutului său. Succesul 
nu mai poate fi scopul vieții, ci 
activitatea pe care , el, cel mult 
o poate încununa și nu face 
decît să exprime, într-un fel, 
aprecierea societății față de ac
tivitatea ta. Viața obligă la dis- 
cernămînt, mai cu seamă cînd 
e vorba de propria afirmare.

însuși succesul real implică 
circumspecția (nu cumva există 
justificarea lui în afara persoa
nei tale ?). El nu poate aduce, 
chiar atunci cînd este pe deplin 
meritat, decît o satisfacție de 
moment. Generalii pensionari, 
glorificîndu-și perseverent tre
cutul, au ceva agasant in ei, 
tocmai pentru că încearcă să 
impună oprirea orologiilor. 
Succesul cel mai real nu poate 
fi mai mult decît recunoașterea 
unor merite într-o anume fază, 
pe care ești obligat — vrînd-ne- 
vrînd — să o depășești și capătă, 
în cele din urmă, funcția de pre
misă tonică pentru activitatea 
viitoare. De aceea am convin
gerea că succesele implică, în 
mod paradoxal, modestia. 
Există, după milenii de civiliza
ție și de cultură, după izbucni
rea acestei formidabile revoluții 
în tehnică, la care ne este dat 
să asistăm, o anume scară a va
lorilor în fața căreia omul lu
cid nu-și poate permite o ar
bitrară răsturnare.

acum — alături de avizați și 
probi cunoscători tineri — o 
falangă structuralistă, scilciind 
acest concept în chipuri de ne- 
permis (bineințeles pînă cînd va 
apare un neg-structuralism). Nu 
voi nega acum atracția, fascina
ția chiar a noului în filozofie, 
nu proclam refuzul posac al cu
rentelor de idei actuale, dar sînt 
cît se poate de sceptic asupra 
rezultatelor unor asemenea ex
perimente de bravadă.

Cum succesul unei filozofii, a- 
dică sancționarea sa favorabilă 
coincide cu momentul valorifi
cării ei, a trecerii potenței sale 
in actul satisfacerii marilor de
ziderate ale umanității (in a- 
ceasta constă cred funcția uma
nizatoare a filozofiei) se va înțe
lege că șansele sale de a primi 
sancțiunea pozitivă sint în di
rectă proporție cu cîmpui pro
blematic abordat, cu adincimea 
și valabilitatea explicațiilor. 
Succesul filozofiei marxiste con
stă în aceea că ea nu a inter
pretat doar lumea ci și-a propus 
șl să o schimbe.

Tocmai de aceea — în clima
tul de seriozitate și profunzime 
a investigației ce îl reclamă 
marxismul și pe care el insuși 
și-l creează — sînt tot mai dis
tonante stridențele modei filozo
fice, denunțate la început. Fără 
o aderență în stratul real de în
trebări și neliniști ale timpului 
și locului nici o filozofie nu va 
fi viabilă și valorificată. Succe
sul facil al unor filozofi teribi
liști e prin același fapt de o tra
gică inconsistență. Climatul me
ditației adevărate nu suportă 
arivismul de idei. Valoarea suc
cesului bulevardier exclude de 
la sine valoarea filozofică. Și 
vice-versa...

de ALINA POPOVICI 
și ION VICTOR BIBICIOIU

L Să DISCUTĂM

SIMPLUL CUVÎNT 
„PLICTISEALĂ1...

Emile Tardieu a publicat de 
mult un studiu intitulat „L'en- 
nui“ („Plictiseală"). Spicuim din 
introducerea acestei lucrări 
vechi, subintitulate „studiu psi
hologic" :

0 Plictiseala purcede din 
toate cele și din nimic ;
• Definiția plictiselii ar fi ur

mătoarea : o suferință care mer
ge de la o stare de stânjeneală 
inconștientă, pînă la disperarea 
lucidă. Cauzată de cele mai di
ferite motive, prima ei mani
festare e o slăbire suficient de 
însemnată a mișcărilor noastre 
vitale. Plictiseala este, în cel 
mai înalt grad, subiectivă și se 
traduce prin stări sufletești nu
mite cînd dezgust, descurajare, 
neputință, cînd spirit supără
cios, mînie, iritare.

O Să fie oare, plictiseala o 
rămășiță primitivă a noastră ?

€ Există o plictiseală a pro
stului, una a mediocrului, alta 
a celui slab, apoi a ratatului, a 
neisprăvitului, a visătorului, a 
solitarului, a diletantului, a 
egoistului ș.a.m.d.

Fără nici o intenție de a re
plica părerilor cam vetuste 
amintite mai sus (și totuși, su
ficient de valabile și astăzi), voi 
cita micile „definiții" date de 
subiecții — elevi — din Sibiu, 
PLICTISELII : „Cînd n-ai ce 
face" ; „Un lucru rău care apare 
clnd stai de pomană" ; „Stai cu 
ochii-n tavan, fără să faci 
ceva" ; „O stare în care nu vrei 
să faci nimic" ; „Nu se prea 
poate defini. Cred că timpul de 
care dispun nu-mi permite să 
mă plicțisesc. Există însă unele 
zile plicticoase, mai ales cele 
fără activitate de nici un fel" ; 
„N-o pot defini, pentru că n-am 
reușit niciodată să mă plicti
sesc" ; „O stare de moleșeală 
care te cuprinde atunci cînd 
n-ai ce face" ; „Nu știu ce e.

TIMP UL
cel puțin pînă acum* ; „Feno
men spontan care apare cînd 
nu ești atras de ceva anume" ; 
„Timp pierdut, nu-1 prea cu
nosc" ; „O stare datorită lipsei 
de preocupări" ; „Este o stare 
din care trebuie să cauți neapă
rat să ieși ; „Monotonie" ; In
activitate" ; „Nici o ocupație" ; 
„Destul de banal să fii plicti
sit" ; „Mă plictisesc cînd nu-mi 
place ceva : o carte, un specta
col" ; „La mine apare destul de 
des, cînd sînt singură" ; „Stare 
de amorțeală" ; „Cînd nu mai ai 
nimic de făcut, apare" ; „Nu am 
timp să mă plictisesc în timpul 
anului școlar. Programul e în
cărcat" ; „Cina am unele idei 
stupide" ; „O stare tîmpită" ; 
„Stare specifică celor mediocri, 
care nu știu să-și folosească 
timpul" ; „Așa, o stare de hi
bernare" ; „Timpul mort, timpul 
în care nu se petrece nimic in
teresant" ; „Parcă mi-ar pune 
cinevâ un fel de surdină" ; „Pu
țină lene, criză. Totul ți se pare 
zadarnic" ; „Cînd timpul trece 
încet" ; „Lipsă de ocupație, 
lipsă de imaginație" ; „Cînd ai 
prea puține de făcut, ori prea 
multe" ; „Indispoziție" ; „Este o 
noțiune primară" ; „Sărăcie de 
Idei" ; „O stare de moleșeală, 
letargie, lipsă de chef" ; „Cînd 
te saturi de toate și de toți" ; 
„înseamnă să te uiți pe pereți 
și să vezi cai verzi" ; „Plicti
seala te convinge să ieși din 
casă pînă și pe-un ger de minus 
20 de grade"; „Cred că e o 
formă a oboselii".

De reținut ar fi faptul că ma
joritatea subiecților înțeleg prin 
plictiseală o stare de inactivi
tate, deci acțiunea, munca, în
vățătura — atît de specifice 
grupei de vîrste cercetate — 
sînt remediile eventualei plicti
seli. Printre cauzele care pot

declanșa totuși plictiseala sînt 
pomenite : monotonia, singură
tatea, lipsa de imaginație, etc. 
Avem așadar indicații prețioase 
pentru a combate, cînd este ca
zul, asemenea manifestări ne
firești pentru un tînăr. Iar dacă 
„grosul trupei" declară că plic
tiseala apare atunci cînd n-ai 
ce face, să le dăm într-una 
destule lucruri de făcut (și va
riate !) : să învețe, să mun
cească, să facă sport, să facă 
excursii, să construiască, să răs
pundă de casele memoriale din 
cartierul sau orașul lor, să mar
cheze drumurile de munte etc. 
(admirabilă inițiativa recentă, 
cu micii „agenți de circulație" 
recrutați din rîndul elevilor mai

prietenul
și de MIHAI STOIAN

dușmanul nostru
mari ; pe cînd alte asemenea 
acțiuni ?).

Inerția este dușmanul de 
moarte al adolescentului. Să-i 
ajutăm pe tineri să fie perma
nent cît mai dinamici, cît mai 
ocupați (atenție la suprasolici
tare ! — deci echilibrat, variat 
ocupați). Treburi sînt destule 
de făcut. Și plictiseala nu poate 
coexista cu activitatea, cu acțiu
nea. Sînt două noțiuni care se 
resping.

SĂ îl PLICTISEȘTI 
CHIAR IN VACANTĂ?

Din 124 de elevi și eleve în
trebați dacă-i încearcă vreodată 
plictiseala :

0 59 răspund DA, 65 răspund 
NU, NICIODATĂ !

Din cei 59 subiecți care-au 
răspuns afirmativ :

e 35 sînt fete (aproape 40 la 

sută) 0 24 sînt băieți (aproape 
60 la sută) — se poate conchide 
că băieții, Ia virata aceasta, se 
plictisesc mai ușor decît fetele ?

Cîțiva factori apar ca fiind 
cauza declanșatoare a plicti
selii : oboseala, vremea proastă, 
absența prietenilor. Grav ml se 
pare faptul că destul de mulți 
subiecți arată că se plictisesc 
exact în segmentul de timp în 
care-ar trebui să se distreze : 
TIMPUL LIBER ! De exemplu :

„M-am plictisit îngrozitor în a- 
ceastă vacanță de iarnă, poate 
și fiindcă a fost timp urît" ; 
„Da, în vacanță" ; „Rar, dar mai 
ales duminica după amiază" ; 
„Mă simt plictisit numai în va
canță" ; „Nu prea avem timp 
de plictiseală. Mai plictisiți sîn- 
tem în vacanță". Mărturisirile 
acestea sînt un veritabil semnal 
de alarmă : probabil — și se 
cunosc și destule exemple ne
gative din alte locuri — că or
ganizarea timpului liber, a dis
tracțiilor are de suferit serios 
în Sibiu. E de neacceptat o ast
fel de situație : ca după o săp- 
tămînă de muncă, sau după un 
trimestru, tînărul — plin de 
energia sa proverbială — să se 
plictisească tocmai atunci cînd 
n-ar mai trebui să știe ce să 
facă, cum să se amuze, să se 
destindă.

De asemenea, multe răspunsuri 
explică apariția plictiselii exact 
în momentul absenței prieteni
lor : „Cînd sînt singură" ; „Am 
cite o dată, stări de plictiseală, 
clnd mă simt prea singură, fă

ră prieteni" ; „Rareori, cînd nu 
sînt împreună cu măcar o pri
etenă" ; „Da, uneori ml se în- 
tîmplă, cînd n-am ce face, n-am 
ce să citesc si mai ales cînd sînt 
singură" ; „Uneori, cînd sînt sin
gură (e mai mult melancolie)". 
Categoria aceasta de răspunsuri 
se leagă perfect de categoria 
anterioară, căci unde într-altă 
parte se sudează frumos și si
gur prieteniile, dacă nu într-un 
colectiv care nu numai învață, 

ci se și distrează împreună ? Cei 
care răspund de buna desfășu
rare a timpului liber, de consu
marea acestuia cu maximum de 
randament (moral și psihic) mai 
au destule de făcut. Să-i vedem 
la lucru de acum încolo ! Condi
ții există : evoluția tehnicii și-a 
științei a mărit fantastic pu
terea de atracție și posibilitățile 
de folosire a timpului liber în 
vederea asigurării realizării 
multilaterale a tînărului, a o- 
mului în general, a împlinirii 
sale pe planuri spirituale, de 
cultură, ceea ce se poate realiza 
perfect în aceste activități 
extraprofeslonale (profesiunea 
elevului fiind... școala) ; timpul 
liber nu trebuie să rămînă sau 
să fie dedicat exclusiv odihnei, 
refacerii fizice, căci așa se a- 
junge destul de ușor la starea 
de plictiseală pe care tinerii, 
după cum se constată, o condam
nă și-o dau, destul de lucid, 
drept cauză primordială a nesă
nătoasei Inactivități în care unii, 
totuși, se complac sau se-nvață, 
cu timpul, să se complacă.

REȚETE CONTRA 
PLICTISELII

Ce face omul cînd îi bintuie 
plictiseala ? Dar tînărul, în spe
cial, ce face, ce știe să facă ?

„Citesc o carte care-mi pla
ce" ; „Mă învîrtesc prin casă și 
nu fac nimic" ; „Caut să-mi fac 
—rost de o carte, care să mă 
scoată din plictiseală" ; „Mă gîn- 
desc Ia lucruri triste" ; „Stau în 
fotoliu și privesc pe fereastră" ; 
„Dorm sau citesc, sau mă plimb, 
în general fac ceva care să mă 
scape de plictiseală" ; „Stau 
plictisită și nu fac nimic, ce 
să fac ?“ ; „Citesc o carte bună 
sau, dacă n-am, ascult muzică, 
dar asta parcă abia îmi adînceș- 
te suferința" ; „Sînt nervoasă șl 
mă duc să mă culc, dar n-adorm 
ușor" ; „Mă plimb sau îi dau te
lefon celei mai bune prietene 
ale mele" ; „Plimbare ori mă 
duc la bunicii mei" ; „Mă uit 
pe pereți sau meditez la ce mă 
așteaptă în viață de acum în
colo" ; „Caut să vorbesc cu ci
neva" ; „Mă îmbrac, plec în o- 
raș etc" ; „Dorm" ; „Fac un e- 
fort mare și mă apuc de ceva"; 
„Cînt" ; „Mă plim sau privesc în 
gol" ; „Citesc pe ruptelea" ; 
„Beau un „Pepsi" în oraș sau 
mă plimb" ; „Caut rapid un mod 
de-a mă distra oricum" ; „Pălă
vrăgesc la telefon" ; „Joc de 
unul singur table : eu pierd, eu 
cîștig" ; „Am haltere și ridic la 
ele pînă obosesc" ; „Hoinăresc 
fără rost pe stradă" ; „încerc 
să-i plictisesc și eu pe alții, ca 
să scap eu de ea “ ; „Citesc 
mult de tot sau încep să tai hîr- 
tiuțe" ; „Cînt că-mi place" ; 
„Suport, nu fac nimic" ; „Mă 
uit pe fereastră sau ascult ra
dioul, dar nici n-aud ce se spune 
sau ce se cîntă" ; „Stau șl mă 
uit pe geam ; și filndc-a fost 
vorba de sinceritate, pllng" ; 
„Plec oriunde din casă" ; „Eu 
mănlnc de plictiseală" ; „Nu-i 
timp pierdut, căci stau șl medi
tez" : „încerc să scriu unele po
ezii".

Reiese așadar, că, In clipele 
de plictiseală „inevitabilă", tine
rii caută refugii In : lectură, 
muzică, somn, plimbare, conver
sație. E de remarcat însă faptul 
că, printre remediile plictiselii 
apare și unul ca acesta : „Caut 
un mod de a mă distra oricum". 
Acest ORICUM dovedește că 
plictiseala, declanșată de un mo
tiv sau altul, duce — de multe 
ori — la concesii, căci tînărul 
care și-așa n-are desenat încă 
definitv profilul personalității 
sale, împins de plictiseală pe 
panta admiterii oricărui tip de 
destindere, de distracție, nime
rește ușor Ia marginea dintre o 
comportare normală, morală și 
deci justă, și-o comportare a- 
proximativă, inacceptabilă din 
niciun punct de vedere.

Merită să fie reținut și „amă
nuntul" că, cu o singură excep
ție la 124 subiecți chestionați, a- 
ceștia nu fac apel și nici nu sînt 
ajutați, în momentele lor de 
impas pe care le denumesc (cine 
știe dacă suficient de propriu) 
plictiseală, repet, nu fac apel la 
ai lor, la părinți, frați, surori — 
ci, în cel mai bun caz, la prie
teni, la tineri de vîrsta lor. Și, 
revers al medaliei, nici adulții 
nu intervin, dînd o mînă — ca
lificată — de ajutor. Să fie vor
ba, din nou, de ceea ce arătam la 
punctul 7, cînd reieșea suficient 
de clar, din răspunsuri, că legă
tura inter-familială din casele 
celor investigați lasă de dorit, 
că nu există o mulțumitoare co
eziune (fapt negativ ascuns sub 
„alibiul" lipsei de timp disponi
bil pentru a fi afectat copiilor) ?

în plus, destui subiecți decla
ră că acceptă starea de plicti
seală, de inacțiune, că n-au ce 
să facă (și aici, adulții ar putea 
să le explice celor mai tineri, 
mai puțin experimentați, că 
orice stare de spirit, printr-un 
exercițiu de voință etc. poate 
fi înlăturată). Cît privește refu
giul în lectură, la plictiseală, 
autorul anchetei își mărturisește 
deschis nedumerirea : cum poți 
citi plictisit ? Cum se înregis
trează — cît de deformat ? —
ceea ce citești ? Dar dreptatea 
poate prea bine să fie de partea 
celor care practică această tera
pie a plictiselii...

I SA DISCUTAM DESPRE



Măsurile prevăzute în Stu
diul privind dezvoltarea în- 
vățămîntului de cultură gene
rală au fost primite cu deo
sebit interes de cadrele di
dactice din liceul nostru. Per
sonal, am convingerea că 
transpunerea în viață a aces
tui ansamblu de prevederi, iz- 
vorîte din directivele Con
gresului al IX-lea al P.C.R., 
va duce la îmbunătățirea 
substanțială a procesului de 
învățămînt, la sedimentarea și 
dezvoltarea tradiției bogate a 

Pregătirea practică 
cerință a îmățămîntului modern

școlii românești. Adoptarea u- 
nor astfel de modificări în 
structura și conținutul învăță- 
mîntului din țara noastră a 
devenit în această perioadă 
de desăvîrșire a construcției 
socialiste, de uriaș progres teh
nic și social-cultural, o necesi
tate absolută. Deși în ansam
blu, propunerile cuprinse în 
studiu mi se par bine fondate, 
am să-mi spun părerea asu
pra cîtorva aspecte ale învă- 
țămîntului de cultură genera
lă, pe care le consider insufi
cient precizate.

în primul rînd vreau să 
mă refer la profilul planului 
de învățămînt al claselor 
IX—X ale școiii generale. Cred 
că în acești doi ani de școa
lă, elevilor respectivi trebuie 
să li se dea neapărat o pre
gătire tehnică — practică.

PREDAREA
L I M
MOD
Deși, în ultimii ani, preda

rea limbilor moderne în șco
lile generale șt licee a cunos
cut un salt calitativ, și ca ur
mare a modernizării metode
lor de predare, consider că 
prin aplicarea unui complex 
de măsuri s-ar putea obține 
rezultate mai hune. Mă gîn- 
desc, în primul rînd, la nece
sitatea îmbunătățirii manua
lelor. As exemplifica referin- 
dti-rnă Za manualul de limbă 
engleză, pentru anul III de 
studiu. Acesta oferă prea pu
ține texte interesante, atrac
tive pentru elevi. Unele lec
ții — „Force and Confiden
ce", „A Lively Pace" și altele 
— conțin un număr mult 
prea mare de cuvinte necu
noscute, sînt expuse într-o 
formă greoaie. 'Consider că 
manualele pentru studiul lim
bii engleze le-ar fi mult mai 
utile elevilor, ar fi conside
rate mai interesante de către 
aceștia, dacă ar conține un 
număr mai mare de fragmen
te din operele scriitorilor en
glezi și americani, scurte isto
rioare în legătură cu episoade 
din viața unor mari persona
lități ale omenirii. Practica 
muncii la clasă demonstrează 
pregnant că elevii rețin cu

0 casă își
așteaptă gospodarii

(Urmare din pag. I) 

spațiu pentru călcătorie", nu 
poate fi luat în considerație. 
In fiecare bloc există garsoni
ere, apartamente, care ar pu
tea fi folosite în acest scop. 
Cea mai hună dovadă o cons
tituie faptul că în cursul an
chetei noastre, direcțiunea s-a 
declarat de acord imediat cu 
această măsură.

Blocurile turn cu care hune- 
dorenii se mîndreau pînă a- 
cum cîțiva ani sînt în mare 
parte degradate în vreme ce 
răspunderea pentru întreține- 
nerea și repararea lor este 
pasată ca o minge de fotbal. 
Întreprinderea de gospodărie 
Hunedoara susține că: vino- 
vați sînt constructorii care au 
folosit țevi din P.V.C. (există 
mult adevăr deoarece acestea 
nerezistînd la temperaturi de 
60° au cedat, inundind apar
tamentele). Combinatul side
rurgic susține că vinovată es
te întreprinderea care nu face 
reparațiile.

,..Nu știm cum se poate 

pentru ca la absolvirea celor 10 
clase să poată intra direct în 
producție. în acest scop exis
tă condiții atît pentru școlile 
din mediul rural care pot să 
asigure elevilor lor o calificare 
în domeniul agricol și zooteh
nic cît și pentru cele de la 
orașe unde, firește, posibilită
țile sînt mult mai mari. Dis
punem de întreprinderi și 
unități industriale, de cadre 
tehnico-inginerești, de ma
terial didactic și pentru ins
truire practică bogat. La ab-

solvirea clasei a X-a ar urma, 
în acest caz, ca fiecare elev 
să susțină un examen practic 
final, în urma căruia să i se 
atribuie carnetul de calificare 
pentru meseria în care s-a 
pregătit. Ii va fi apoi mult mai 
ușor să urmeze o școală teh
nică sau să-și desăvîrșească 
calificarea la viitorul loc de 
muncă.

Mi se pare nejustificată di
versificarea în prea multe sec
ții a liceului de cultură gene
rală, ele tinzînd în aceste con
diții să devină un fel de pre- 
facultate. Preocupările elevi
lor vor fi canalizate spre în
sușirea cu întîietate a materi
ilor de bază (matematică, fi
zică, limbi moderne, biologie 
sau chimie) în detrimentul 
culturii generale. E, așadar, ab
solut necesar ca aceste clase

I LOR
ERNE

mare ușurință lecțiile de acest 
fel. De asemenea, manualele 
să cuprindă un număr mai 
mare de desene sugestive, 
bine realizate.

Sub semnul aceleiași griji 
pentru atractivitate, ar trebui 
să preocupe forurile de spe
cialitate și editarea unui ma
terial didactic într-o formă 
artistică superioară. Acestea 
pot fi folosite cu mult succes 
la lecțiile de compuneri, sau 
la cele de conversație. Am 
simțit, de asemenea, lipsa 
portretelor scriitorilor englezi 
care se studiază în liceu. Fină 
acum ni s-a pretins să reali
zăm noi, profesorii, cu ajuto
rul elevilor, asemenea mate
rial. Nu conside’ că este o 
soluție. Ia un timp foarte pre
țios elevilor și profesorilor, și 
nici nu poate fi realizat în
tr-o prezentare artistică satis
făcătoare.

Aș mai adăuga marea utili
tate a organizării unor cursuri 
de perfecționare pentru profe
sorii de limbi străine, în fie
care vacanță, cu profesori din 
țările corespunzătoare limbi
lor studiate.

Prof. SAVA MARIA
Liceul din Sebeș 

Județul Alba

vorbii de condiții optime de i- 
gienă și curățenie atunci cînd 
lipsește apa. Aici, la etajele 
superioare, de ani de zile nu 
există apă caldă. In genere 
duminica, singura zi liberă a 
tinerilor, nu există deloc apă. 
De ce ? lncercînd să aflăm 
răspunsul am asistat la un 
„duel" între cei doi factori 
răspunzători — directorul so
cial și directorul I.G.O.H-lui. 
„Duelul" s-a încheiat fără 
nici o... soluție. Directorii nu 
s-au înțeles cine să facă repa
rația și tinerii tot nu vor a- 
vea apă.

O vorbă spune că apa este... 
mama curățeniei. Dar ce te 
faci cînd nu ai apă ? Dacă 
mai adăugăm și faptul că în 
foarte multe apartamente 
(44, 57, 33, 59, 40 etc) feme
ile de serviciu nu intră cu zi
lele, înțelegem nemulțumirea, 
pe bună dreptate, a tinerilor. 
Singura explicație oferită de 
tovarășul Planicec a fost „ti
nerii să păstreze".

Ce să păstrezi, întrebăm 
noi, lipsa de ourățenie 1 

speciale să rămînă destinate 
într-adevăr numai elevilor ex
cepțional înzestrați, capabili 
să-și rezolve concomitent cu 
pregătirea specială într-o a- 
numită direcție și pregătirea 
de cultură generală.

învățămîntul seral și fără 
frecvență a cunoscut într-ade
văr o mare extindere în ulti
mii ani. Totuși mi se pare i- 
nadmisibil ca numărul clase
lor de la seral să depășească 
pe cel al claselor de zi așa 
cum se întîmplă acum la u-

nele școli, știind că în prezent 
calitatea pregătirii elevilor de 
la cursurile serale și fără frec
vență e încă deficitară. Se 
impune deci ca exigența ca
drelor didactice la examenele 
de admitere la cursurile serale 
precum și la cele de promova
re a fiecărei clase (în cazul 
cursurilor fără frecvență) să 
fie sporită pentru a se bara 
calea celor slab pregătiți sau 
care nu-și îndeplinesc la ni
velul cerut obligațiile școlare.

Prof. SIMION TOMA 
directorul Liceului nr. 1 

Brașov

/•“• --- —'
• Instruirea practică a ele

vilor din anii I și II ai șco
lilor profesionale este prevă
zută a se desfășura în cadrul 
atelierelor-școală. După păre
rea noastră, forma nu este in
dicată pentru meseriile de lă- 
cătuși-construcții navale, 
lăcătuși montatori, tinichigii 
tubulatori navali și electri
cieni. Este aproape imposibil 
să poată fi reproduse pentru 
astfel de meserii situațiile de 
lucra din producție. Propun 
de aceea să se prevadă, chiar 
din anul I, cel puțin o lună 
din perioada de vară, care să 
fie afectată practicii în între
prinderile unde elevii vor fi 
repartizați la absolvire.

• Propunerea ca instruirea 
practică a elevilor din anul II

să se facă în școală va fi 
eficientă numai prin înzestra
rea materială corespunzătoare 
a atelierelor-școală și prin a- 
cordarea posibilității ca elevii 
să producă lucruri utile din 
planul de producție al 
C.I.L.-ului în cazul școlii 
noastre.

• Intîmpinăm dificultăți 
serioase din cauza calității 
discutabile a manualelor, și, 
de cele mai multe ori, din 
cauza lipsei lor. De pildă, ma
nualele de cunoștințe social- 
politice nu există, iar materia 
prevăzută în programă impu
ne predarea elementelor de 
bază, care, în majoritatea ca
zurilor nu sînt înțelese de e- 
levi. Se simte nevoia elaboră-

Am vizitat multe cămine 
muncitorești din țară și pen
tru prima oară am întîlnit 
funcția de „șef de aparta
ment". Am încercat să aflăm 
care sînt obligațiile unui ase
menea șef și ni s-a spus : 
„informez pe administrator cu 
ce se sparge, cine face scan
dal". Un fel de urechi ale ad
ministratorului. In schimb 
„șeful" are avantaje: stă 
singur în spațiul unde ar fi 
trebuit să fie bucătăria sau 
sala de călcat. Nu vede și 
n-aude ce se petrece dincolo 
de ușa lui.

Plăcut surprinși de invitația 
prinsă pe ușă „Vă rugăm să 
vă descălțați I" am intrat în 
apartamentul 26 C.M. 1. La 
masă Victor Costea. De fur 
împrejur dezordine jenantă, 
mucuri de țigări. In C.M. 4 
în camera 33, într-un miros de 
nesuportat, printre rufărie 
murdară, parchet lipsă, stau 
doi tineri ascultînd muzică la 
pik-up. Interiorul, și așa ne
primitor, te izbește cu miro
sul său.

Sînt foarte puține camerele 
în care recunoști mină de 
gospodar. Ne gîndim, poate că 
fetele... Ne oprim la C.M.l. a- 
partamentul 40. Două fete 
sînt gata de plecare. Pe 
un pat continuă să stea impa
sibilă Elisabeta Chiș. Vesela 
nespălată te obligă să-ți duci 
batista la nas. „O să le spăl 
cînd o să fie apă caldă..." A- 
ceeași situație și în camera 
57. Surprinde atitudinea celor 
două tinere, Marian Silvia și 
MeZnio Dora, lucrătoare le

In laboratorul de electro

tehnică al Grupului Școlar 

Petrol-Ploiești

Foto : I. BODEA 

rii unui manual în care ma
teria să fie predată progresiv 
și prin comparație. Ar fi, de 
asemenea, necesar un curs de 
economie politică a capitalis
mului, curs Ia nivelul elevu
lui de școală profesională pen
tru o înțelegere științifică a 
economiei politice a socialis
mului. Tot în sprijinul pregă
tirii social-politice, cetățenești 
a elevului, un curs de geo
grafie ar fi bine venit

IOSIF MIJA 
ION FUIOR 

Grupul școlar forestier-Blaj

• La pregătirea muncitori
lor prin ucenicia la locul de 
muncă limitele de vîrstă sînt 
fixate între 15 și 18 ani. Con
sider că limitarea vîrstei atra

ge după sine o serie de difi
cultăți legate atît de recruta
rea cadrelor cît și de menți
nerea lor în întreprindere 
după terminarea cursurilor. In 
întreprinderea noastră s-au în
registrat multe cazuri de ple
cări în armată a muncitorilor 
calificați la cursurile de scurtă 
durată care, apoi, nu au mai 
revenit. Ar fi bine să se mă
rească limita de vîrstă.

• Să se adopte măsura ca 
ocuparea postului de maistra- 
instractor în școala profesio
nală să se facă prin concurs, 
ridicîndu-se, de asemenea, sa
larizarea lor Ia un nivel supe
rior maiștrilor din producție.

ISTRAT CONSTANTIN
Șantierul naval •— Galați

spital, pentru care igiena și 
curățenia camerei sînt lu
cruri teoretice în ciuda profe
siei lor.

*
In rîndurile de mai sus am 

înfățișat o „radiografie" a că
minelor muncitorești. Ea a 
fost alcătuită atît din sesiză
rile tinerilor cît și din con
statările noastre. Semnalăm cu 
insistență faptul că, deși ase
menea probleme au mai fost 
sesizate organelor în măsură, 
atît în ziarul nostru cît și 
de tineri, răspunsul acestora 
continuă să fie... tăcerea. în
treaga stare de lucruri con
firmă că tinerii care lucrează 
la temperaturi înalte nu gă
sesc înțelegerea și grifa de 
care au nevoie. Vinovății a- 
runcă răspunderea de la unul 
la altul. Combinatul se scuză 
asigurîndu-ne că pentru acest 
an s-au alocat 600 000 lei pen
tru reparații. I.G.O.H. refuză 
unele lucrări pentru că „nu 
sînt prevăzute în plan..." Pe 
de altă parte, tinerii, datorită 
slabei munci de educație, con
tribuie și ei la imbătrînirea 
blocurilor. Să fie oare vorba 
de un lanț al slăbiciunilor că
ruia nu i se poate pune ca
păt ? Nu. categoric nu. Inter
venția Consiliului popular 
municipal provizoriu Hune
doara, care cunoaște situația, 
ar putea „rupe" acest lanț, ar 
putea îndrepta lucrurile spre 
ceea ce de fapt cer legile și 
normele utilizării și întreține
rii fondului locativ de locuințe.

LIDIA POPESCU

PROFESORUL 
SUPLINITOR
Posibilitățile actuale pen

tru desăvîrșirea ori completa
rea studiilor sînt extrem de 
largi și ele stau la îndemîna 
oricui. Preponderența intelec
tualilor în viața socială spo
rește vertiginos, fapt cerut 
de o necesitate obiectivă. Nu
mărul celor care își desfășoa
ră activitatea în mediul rural 
este, de asemenea, în continuă 
creștere. Un loc de seamă în 
categoria acestora din urmă 
îl ocupă cadrele didactice. în 
privința responsabilității so
ciale a acestora din urmă 
este inutil a mai insista. Se 
impun doar cîteva observații 
menite să evidențieze carac
terul cu totul nou al misiunii 
pe care o au în colectivitatea 
satului. Ea este prelungită în 
întreaga spiritualitate a lo
cului. în primul rînd, numărul 
întrebărilor cărora ei trebuie 
să le dea un răspuns a cres
cut atît cantitativ cît și, mai 
ales calitativ. Apoi, gradul 
de cultură, ca urmare a creș
terii considerabile a nivelu
lui de trai, a crescut, de ase
menea. Un mare număr din
tre cei care ocupă astăzi un 
loc în școala din mediul ru
ral sînt înscriși pentru com
pletarea studiilor la secțiile 
fără frecvență ale diverselor 
facultăți. în privința posibi
lităților lor de a se pregăti 
pentru prezentarea la sesiu
nile de examene am efectuat 
o anchetă în zona Deta 
și Oravița. Am urmărit con
comitent și aspectul calitativ 
al pregătirii și fenomenul de 
cultură gerirjală care consti
tuie un corolar indispensabil 
oricărui intelectual.

Un prim aspect întîlnit pre
tutindeni unde am găsit pro
fesori suplinitori, studenți Ia 
cursurile fără frecvență, a 
fost acela al posibilităților 
reduse în procurarea materia
lului bibliografic necesar pre
gătirii. Procurarea cursurilor 
și cărților strict de speciali
tate este anevoioasă chiar și de 
la institutul la care este în- ION D. DANCEA

Geometrie in mișcare

GERMINAȚIA
C î M P I E I

(Urmare din pag. I)

Alexandru Mincă zîmbește. 
E fericit de „descoperirea" pe 
care a făcut-o. Calculele i-au 
arătat că un hectar de pă- 
mînt a dat 5 200 de kilograme 
de zahăr. Zîmbește din nou. 
Își strînge hîrtiile hotărît să 
fie primul care să ia cuvîntul 
la cursul agrotehnic. Deschide 
ușa și pleacă. Femeia își vede 
de treabă. Florile din glastră 
înveselesc atmosfera.

...Casa tractoriștilor. Au înăl
țat-o cooperatori pentru cei 
din brigada numărul 7 de la 
SMT Bîrca, alături de care 
muncesc din primăvară 
pînă-n toamnă. Pe colțul unui 
banc de lucru, e zgîriat un 
țintar, jocul care-i ține de 
multe ori treji pe tractoriști 
pînă la miezul nopții. Alături, 
două grămăjoare de porumb 
și fasole, „piesele" jocului.

Marin Paca e cel mai scund 
dintre tinerii tractoriști, dar 
el e șeful brigăzii. Cunoaște 
bine meseria. Acum, îm
preună cu Viorel Barbu și cu 
Marin Dincă, verifică niște 
oarburatoare. Au îngrijit bine 
tractoarele In timpul campa

insuficient

scris studentul, deoarece nu
mărul acestora în biblioteci 
este foarte redus, de multe 
ori nesatisfăcînd nici necesa
rul studenților Ia cursurile de 
zi. Cei mai mulți studenți de 
la fără frecvență sînt la facul
tățile cu profil umanist — fi
lologie, istorie, filozofie — 
facultăți ce presupun par
curgerea unui vast material 
bibliografic. Nu e mai puțin 
adevărat că realizarea acestui 
lucru presupune și un efort 
continuu, renunțarea la 
multe „ispite", specularea 
oricărei posibilități de pro
curare a materialului — libră
rii locale, librăria „Cartea 
prin poștă", lectura reviste
lor de specialitate (foarte u- 
șor de procurat prin abona
mente). Numai că tocmai 
acest lucru este 
fructificat de cei interesați. 
Un fapt cu urme adînci în 
calitatea pregătirii. Dacă sînt 
greutăți în procurarea mate
rialului necesar, tot atît de 
adevărat este că la unii din- 
trel cei angajați în obținerea 
unui titlu universitar am în
tîlnit un refuz al efortului 
(Școala generală Semlacul 
Mare — Deta, Răcașdia — 
Oravița).

Evident, soluțiile se impun 
a fi găsite și aplicate de cei 
în drept.

A citi, a studia implică, în 
același timp, crearea premi- 
zelor de înțelegere a unor 
realități mult mai dificile. 
Societatea contemporană face 
să existe din ce în ce mai 
mult o condiționare recipro
că cu efecte considerabile 
asupra spiritualității. înțele
gerea ei presupune un perma- 
nent schimb de informații în- ® 
tre cei dedicați științelor 
exacte și științelor umaniste și 
invers. Realizarea acestei im
portante cerințe nu poate fi 
decît rodul unei munci susți
nute, în permanență, în pas 
cu realitatea.

niilor și nu e nevoie să facă 
multe reparații în atelierele 
stațiunii.

...In biroul contabilității. 
Copiez cîteva cifre din darea 
de seamă ce a fost prezentată 
în adunarea generală. Și as
cult discuțiile celor din jurul 
meu. Casierul povestește fă- 
cînd mare haz :

— Mă duc eu la bancă, pun 
hîrtiile pe masă și le zic : am 
nevoie pentru lichidare de un 
milion două sute de mii de 
lei. S-au uitat mirați la mine. 
Credeam că nu au atîția bani. 
Da de unde, nu le venea să 
creadă. Au cercetat hîrtiile, 
au deschis casa de fier șt 
mi-au dat banii. Două cea
suri am numărat la ei...

Transcriu după darea de 
seamă: „Porumb 1025 ha. 
Realizat 3 720 kg boabe la 
hectar în teren neirigat. Gră
dina 40 ha. Total venit pla
nificat pe anul 1967, 6 440 000. 
Realizat 7 620 000 lei".

Casierul continuă să poves
tească :

— In mașină țineam banii 
la piept. Păi, te joci, sînt ba
nii oamenilor, munca lor...

La grădină. S-au amenajat 
100 metri patrați de paturi

„Șura Dacilor' — interior

FOILETON HAI,
APUCĂ-MÂ
DE CORN!

Am revenit de cîteva zile 
pe pămint. După 7 ani. M-am 
plictisit de lună, de peisagile 
ei. Cel puțin concediul să 
mi-1 petrec în mod plăcut. Și 
așa o pornesc spre O.N.T.-ul 
nostru.

— Vă rog să-mi dați fi mie 
un bilet de odihnă la stați
unea halneo-climaterică Bi
caz. Pe 14 zile. Plătesc oricit 
o costa. Dar vreau să stau în
tr-o vilă frumoasă.

calde. Fetele trebăluiesc în 
jurul grădinarului Stan Buta- 
riu. Au însămînțat răsadul de 
varză timpurie.

Se găsește de lucru și în 
timpul iernii, nu numai la 
sectorul zootehnic. Se trans
portă gunoiul de grajd la 
cîmp. Și treaba merge bine 
fiindcă cooperativa are 8 au
tocamioane și două remorci 
basculante.

Broboadele purtate de fe
mei, par niște flori pe întin
derile albe. Se împrăștie azo
tatul de amoniu pe 640 ha 
cultivate cu grîu Fiecare hec
tar primește 160 de kilo
grame.

Cineva anunță că în gară Za 
Afumați a mai sosit un vagon 
cu îngrășăminte chimice. Șo
ferii se privesc. Drumul e bun. 
Cooperativa nu trebuie să plă
tească locații. Fac un plan de 
„bătaie".

Nu mai ninge. Oamenii cu 
mîinile afundate în buzuna
rele adînci stau în curtea coo
perativei și discută. Își laudă 
vinurile. Vorbesc despre meș
teșugurile celor ce le înalță 
casele. Se aude zarvă pe un 
derdeluș din apropiere. Cîțiva 
flăcăi plănuiesc să angajeze 
un taraf de lăutari pentru 
hora de duminică. Vor să 
joace.

...Răsfoiesc filele carnetului 
de însemnări. Și am sentimen
tul că revăd Urzicuța. Că 
stau de vorbă cu locuitorii ei. 
In acest anotimp al liniștii 
dar și al germinației, al cal
mului dar și al hotărtrilor în
țelepte.

LUCIAN ZATTI

Funcționarul face ochii 
mari. Apoi începe să se uite 
prin hîrtiile sale.

— V-aș da cu plăcere, zice 
el făcîndu-și curaj. Dar la 
Bicaz, vedeți, fi dv., nu am 
nici-un loc.

Pesemne, îmi spun in gind, 
au fost prea mulți solicitanți. 
Și, cam amărît, o pom* : 
spre gară. Nu am fost de 7 
ani la Bicaz. Atunci, după 
călătorie pe lac, mi s-a spu ; 
să veniți peste 3—4 ani aci 
și să vedeți ce stațiune de o- 
dihnă veți găsi. Mai ceva de
cît Sinaia și Predeal la un loc. 
Cum au trecut nu 3, ci 7 ani 
înseamnă că Bicazul a deve
nit așa... așa de... încît nici 
în lună nu întîlnești ceva ase
mănător.

Stăteam așa și mă gân
deam. Făceam tot felul de so
coteli: cum să găsesc o ca
meră, cui să mă adresez, ce 
vilă să prefer din cele cîteva 
sute care desigur ci s-au 
construit. Dacă o fi nevoie, 
o să împing și eu cîteva hîrtii 
de 10 unui funcționar. Asta 
știu cu siguranță ci ciubuc 
se mai ia pe pămint. Am o- 
flat istoria sus-numită la o e- 
misiune a televiziunii retrans
misă de un balon de săpw. 
rătăcit prin stratosferă. Daci 
n-o fi chip, dau și ciubuc. 
Numai să răsuflu ușurat la 
poalele Ceahlăului.

Așaaa... am ajuns la Bicaz. 
O mașină mă lăsa sus, la 
baraj. Lacul — o minunăție. 
Nu mă mai satur să tot res
pir. Vnde-or fi oare vilele P 
Dar portul ? Poate o fi mai 
în susul lacului, pe la Seen, 
sau la Izvorul-Alb, sau la Bu- 
halnița. Mai știi ? I Doar toți 
avem inițiativă.

O pornesc pe jos. Tipa-tipa, 
lipa-lipa și iar tipa-tipa, lipa- 
lipa... Trec de Secu, trec de 
Izvorul-Alb. Aproape de Bu- 
halnița, ei, cine să fie ? I Ve
chea mea cunoștință : Melcus 
de la Sfîntus Așteptamus.

— Ce mai faci amice ? — 
o întreb pe namila gelati
noasă, cît un cîine de mare 
și cu ochii în vîrful coame-

— Apoi, uite, merg. Acum 
7 ani, după cum știi, am por
nit de la baraj. O să ajung 
eu și la capătul lacului. Nu-i 
nici-o grabă. Da mătăluță ? 
Am auzit că ai fost în lună. 
E adevărat ?

— Adevărat. Acum am ve
nit să mă odihnesc aici, la 
stațiunea balneo-climaterică 
Bicaz. Am și eu concediu.

— Dacă asta e, nu te gră
bi. Apucă-mă de un corn și 
potrivește-ți pasul cu mine. 
In 7 ani ajungem.

— Dar eu am venit la O- 
dihnă, nu să mă plimb cu 
tine.

— Te vei odihni la întoar
cere, în al optulea an. Atunci 
cred și eu că pe malul lacu
lui Bicaz vei găsi ce cauți a- 
cum.

— Cum, nu s-a construit 
nimic aici ? țip eu amărît.

— Nimic, drăguțule. Am 
auzit că anul acesta o să se 
construiască niște vile coman
date de vreo 20 de ingineri 
și medici și că o să înceapă 
portul. Atît. Adică tot nimic. 
Unii, din prea multă specia
litate, spun că nu permite so
lul să se ridice clădiri cu 
multe etaje. Parcă aici ar tre
bui ctitorită o nouă Mamaie. 
Hai, apucă-mă de corn I

ION CHIRIC



Expoziție de artă 
populară la Hanul

Domnesc din
Hanul Domnesc din Sucea

va — una din cele mai vechi 
clădiri de stil moldovenesc 
păstrată în această parte a 
tării — a fost reconstituit și 
transformat în expoziție de 
artă populară. Printre obiec
tele expuse se află lucrări din 
lemn, os, metal, ceramică de 
Kuty, Marginea, Rădăuți, Su
lița, podoabe de artă ți port 
popular, scoarțe specifice zo
nei, selectate din 50 de co
mune.

La parter va fi amenajat 
un interior de locuință țără
nească bucovineană și un a- 
telier de meșter olar. Pentru 
prezentarea obiceiurilor de 
peste an și a celor legate de 
ciclul vieții — sărbătorile de 
iarnă, nunțile, botezurile — se 
va amenaja o cameră a dati
nilor și o alta a obiectelor 
create de industria casnică a 
lined, inului și cînepii.

Clădirea Hanului Domneso 
din Suceava va fi un deosebit 
punct de atracție pentru tu
riști prin interesantele doou-

Simpozion:

DE MEDICI
Consiliul sindicatelor sani

tare și Comitetul U.T.C. or
ganizează astăzi, 27 februarie 
orele 18, în sala clubului din 
B-dul Republicii nr. 21, sim
pozionul cu tema : „Figuri 
de medici români în viața 
social-politică a țării". Vor 
vorbi prof. dr. Ana Aslan

Suceava

ITINERARII

€afe-ciubul tinerilor

L RADU

FIGURI
cu ochelari

ROMANI
cafe-club a fost inau-pa-

J
oche- 
vii tos 
date*

mente etnografice din acest 
frumos colț de țară. Pe cînd 
Insă un muzeu reprezentativ, 
de acest fel și la Rădăuți ?

TURISTICE O.N.T
• Anul acesta O.N.T a ho- 

tărit organizarea unor excursii 
tematice pentru tineret fi 
elevi. Legat de cuprinsul pro

gramelor analitice fi de ale
gerea unei viitoare profesi
uni vor fi organizate anul aces
ta excursii cu caracter istoric- 
geografic, excursii axate pe 
teme culturale, acțiuni de 
orientare turistică, tabere cul
turale, tabere fi caravane șco
lare, excursii cu săniile, tabere 
pentru Învățarea fi practicarea 
schiului.

MODA

SUPER
SONICÂ

Primul avion supersonic 
pentru traficul de călători va

fi dat probabil în exploatare 
in anul 1974 ; 300 de pasa
geri vor zbura cu o viteză de 
3 300 de kilometri pe oră, la 
o altitudine de 25 000 de 
metri.

Grijulie să nn-i scape vreun 
amănunt „esențial", societatea 
producătoare „Lockheed Su
personic Transport" a stabilit 
fi uniformele însoțitoarelor, 
pe care le vedeți prszental'o 
în fotografia alăturată.

CATEDRALA

despre „D. Danielopolu _ 
triot și savant", dr. Gheor- 
ghe Brătescu, despre „N. G. 
Lupu — mare clinician șl 
neobosit activist obștesc", și 
Gheorghe Petrovici despre 
„George Ulieru — un răz
vrătit al timpului său*.

Tinerii muncitori de Ia Ter
mocentrala Luduș-Iernut, 
fi-au amenajat la clubul Uzi
nei, în urmă cu cîteva săptă- 
mîni, un cafe-club. Se consu
mă, prin autoservire, cafea fi 
bună dispoziție. Tot prin au
toservire, adică după prefe
rințele tinerilor, programul 
serii înmănunchiază audiții 
muzicale, jocuri distractive, 
spectacole ale orchestrelor de 
muzică ufoară și populară. In- 
tîlnirile lor cu diferiți specia
liști au înlesnit dezbateri des
pre profesiuni, discuții pe 
teme de cultură generală.

Obiectivelo energetice de 
harta țării, istoria fi geogr 
patriei, au prilejuit desfășura
rea unor concursuri dotate cu 
premii. Numărul celor care se 
întîlnesc aici, după o zi do 
muncă, este în continuă creș
tere. Exemplul a fost preluat 
și de către tinerii de la Fa
brica de zahăr din Luduș al 
căror
gurat sîmbăta trecută cu un 
program artistic și un simul
tan de șah susținut de către 
inginerul Emil Ungureanu, 
component al echipei națio
nale de șah.

DIN PETALE
In aparență o tapiserie ba

nală. In realitate această ima
gine a Catedralei Westmins
ter, care aparține tinerelor 
engleze Barbara Hunstome și 
Helen Flint este realizată 
din... petale de flori și a ne
cesitat o muncă îndelungată 
și dificilă. Fiecare cu talentul 
său...

Domnul Giuseppe Scara- 
muzzi, In virstă de 55 ani, 
din Milano este un mare iubi
tor de animale. Pe rezervația 
sa, el a introdus inovația de 
a echipa toți fazanii cu 
lari pentru a evita în 
orice accident care s-ar 
ra neatenției păsărilor.

lila
w

Nu este casa unui bogătaș, ci creația unui om priceput, mun
citorul constructor italian Franc o Ferrari, în vîrstă de 45 de ani, 
din Brescia. Și-a constrult-o singur, „rldicînd ziua ceea ce 
visa noaptea*.

CUTEZA TORII „ESTUDIANTINA"
(Urmare din pag. I)

surprindere că, din acest 
punct de vedere, lucrurile nu 
stau chiar așa cum ni le pre
zintă tovarășul director și că 
optimismul dînsului e puțin 
exagerat. Uitase, bunăoară, 
să ne spună că pentru des
chiderea acestui magazin au 
fost necesari nu mai puțin de 
17 ani. De aproape două de
cenii se tot duc tratative cu 
Ministerul Comerțului, cu 
I.D.M.S. etc. pentru înființa- 

'rea unui magazin destinat 
modeliștilor. Anul trecut, în- 
sfîrșit, problema în speță a 
găsit înțelegere la conducerea 
ministerului de resort. Cu 
aprovizionarea cu materiale 
specifice se petrece însă o 
adevărată odisee, chiar acum 
la început de drum. Iată ce 
ne spune, de altfel tov. 
PAUL COLOBIAN, șef de 
serviciu în Direcția generală 
metalo-chimîce a Ministeru
lui Comerțului Interior ,

— Acum, în magazin se gă- 
'sește, e drept, un minimum 
necesar dar nu este ceea ce 
știu că ar dori și ar trebui să 
găsească tinerii cumpărători. 
Cele 4—5 modele de truse de 
planorism care au fost omo
logate de Ministerul Invăță- 
mîntului și ministerul nostru, 
precum și un număr însemnat 
de piese accesorii n-au primit 
pînă acum certificatul de na
ștere

Aceasta, completăm noi, 
în vreme ce ministerul de re
sort, importă, milioane de pă
puși mecanice vîndute la pre
țuri „pipărate", deci inaccesi
bile marii mase de copii.

Dar povestea e mai lungă 
și are tot felul de ocolișuri, de 
adrese și para adrese trimise 
celor chemați să satisfacă a- 
semenea cerințe. Conducerea 
locală a cooperativelor 
teșugărești-Ploiești, de
se angajase inițial să execute 
trusele pentru aeromodeliști. 
S-a făcut dosarul de prețuri, 
s-au încheiat minute, s-au 
omologat prețurile încă de la 
15 februarie anul trecut. Tru. 
sele trebuiau executate în tri
mestrul IV — 1967. Acum 
la Ploiești se dă din colț 
în colț, sub aripa ocrotitoare 
a U.C.E.C.O.M.-ului și moti
vează nerespectarea angaja
mentului pe motiv că singu
rul ei specialist s-ar fi retras 
din cooperativă (? 1)

— Neajunsuri serioase sînî 
întîmpinate și într-o altă pri
vință, continuă tov. COLO
RIAN. Planurile pe baza că
rora trebuie construite aero- 
modele au fost comandate, în 
septembrie, anul trecut la... 
Editura C.N E.F.S. (10 000 bu
căți) și pînă acum comerțul

n-a fost onorat nici măcar cu 
un răspuns.

Cu baghetele necesare con
fecționării diverselor lonje 
roane la aeromodele povestea 
nu-i mai simplă. Unitățile 
U.C.E.C.O.M., pentru a da 
exemplul ce ni se pare cei 
mai ridicol, refuză din como
ditate să sprijine aprovizio
narea magazinului sus-amintit 
cu materiale indigene. Este 
cazul să cităm aici faptul că 
nu s-a învrednicit nimeni să 
dispună tăierea cîtorva metri 
cubi de cherestea în baghete 
(bețișoare) necesare confec
ționării aeromodelelor : opera
ția este refuzată sub pretex
tul celor mai ciudate motive, 
în vara Iui 1967 
Suceava, din proprie 
țiativă a experimentat fa
bricarea placajului de avi
ație și s-au obținut re
zultate bune. Se speră că re
zultatul eforturilor lor se 
va vedea curînd în ma
gazin. Dar tot la Sucea
va se află circa două va
goane deșeuri de placaj bun 
pentru construcția navomode- 
lelor. Nimeni din partea 
merțului nu știe însă de 
ceva din simplul și purul 
tiv că „n-am prospectat 
sursele de aprovizionare". Nu 
vedem, apoi de ce canti
tățile de deșeuri, de „margini" 
care rămin din procesul de 
fabricație la întreprinderile 
M.E.F. n-ar putea fi comerci
alizate sub forma baghetelor 
amintite, scăzînd poate și pe 
această cale procentul de 
pierderi irecuperabile ale a- 
numîtor fabrici ? Sau de ce 
industria noastră chimică n-ar 
putea livra comerțului, special 
pentru prezumtivii pasionați 
ai modelismului eter, acetonă, 
clei, ago. emailită. alcool me- 

etc. în 
mică ca-

torii" aș remarca ivirea unor — 
dificultăți chiar acum la pu- 9 
țin timp după deschidere. Mi
nisterul Comerțului nu a ad- 
mis, de pildă, pină in prezent ™ 
ca o parte din vinzări să se 
facă și pe bază de virament.
In această situație casele de " 
pionieri, cluburile asociațiilor 
sportive, cercurile tehnice din 
școli rămin literalmente fără 
obiecte și materiale prețioase 
unele aduse din import care 
iau cel mai adesea căi ce nu 
ne-ar interesa în primul rînd.
Cunosc, de pildă, că motora- 9 
șele electrice, de mare finețe, 
sînt mult căutate de posesorii 
de autoturisme pentru con- @ 
fecționarea ventilatoarelor. Și 
nu acesta este scopul pentru _ 
care asemenea produse au 9 
fost importate. Este, așadar, 
foarte important să se știe 
pentru ce scopuri și unde

>

C.I.L. 
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Casa Ziariștilor a găzduit 
duminică seara un original și 
interesant spectacol oferit de 
grupul „Estudiantina" al re
vistei „Viața studențească". 
Redactori ai revistei sau foști 
studenți-colaboratori ai aces
teia au pus în scenă un spec
tacol combinat de muzică și 
poezie. Prima parte a pro
gramului a constituit-o reci
talul de poezie susținut de 
poeții Ana Blandiana, Con
stanța Buzca, Constantin Dui- 
că. Adrian Păunescu, Niculae 
Stoian.

După recitalul de poezie 
a urmat partea clasică a spec
tacolului, susținută de mai 
mulți studenți ai Conservato
rului „Ciprian Porumbescu". 
Georgeta Gurgui, Eduard 
Tumagianian și Cristian Mi- 
hăilescu, trei dintre cele mai 
autentice speranțe ale teatru-

Iui nostru liric, alături de tînă- 
rul pianist Dan Grigore, au 
oferit publicului selecțiuni de 
înaltă ținută artistică. Cristian 
Mihăilescu a prezentat alături 
de piesele clasice și un expe
riment, „Chitara" de Sorin 
Vulcu, pe versurile lui Garcia 
Lorca.

Programul s-a încheiat cu 
piesele de muzică ușoară in
terpretate de Ileana Popovici, 
Puica Igiroșar.u, Dorin Anas
tasia și debutantul Ivanuș 
Sugar.

Subliniind atît originalita
tea cit și conținutul variat al 
spectacolului grupului „Estu
diantina" pledăm pentru o lăr
gire a acestui grup experi
mental în care trebuie atrase 
majoritatea elementelor de 
perspectivă artistică care apar 
în mediul studențesc.

OVIDIU PĂUN

toate

SĂPTĂMINA" ÎN SĂLI...

uleiuri 
foarte

noi, 
de

tovarășul 
la Fede- 

făcut.

tilic. diferite 
recipienți de 
pacitate ?

Solicitat de 
ION BOBOCEL,
rația de specialitate, a 
de asemenea, cîteva observații 
în legătură cu problema pusă 
în discuție.

— Vreau de la bun început 
să se rețină un lucru foar
te important și anume, a- 
cela că nici un efort in
vestit în îndrumarea pa
siunii tinerilor pe acest făgaș 
nu poate fi socotit, prea mare 
Tot ceea ce întreprindem, în 
prezent, sau ne propunem să 
facem pe viitor va fi, fără în
doială. răsplătit cu prisosință 
prin aceea că din rîndurile 
modeliștilor vor ieși cu certi
tudine nu peste mult, ele
mente de valoare, cu o mare 
dragoste și competență pentru 
profesiile tehnice.

Referindu-mă la „Cuteză-

ajung materialele procurate 
adesea cu multe dificultăți. 
Comerțul va trebui să asigure 
o modalitate de control asupra 
acestui lucru. O ultimă pro
blemă ar fi aceea o prețurilor 
care, după părerea mea, tre
buie fixate cu foarte mult 
discernămînt, în sensul de a 
fi cît mai accesibile.

încheiem, aici, consemnarea 
celor aflate de la oamenii au
torizați cu care 
după ce 
deschis. 
Ministerului 
restiere, al 
merțului și 
ului. Sîntem 
poziția, de sprijinul acestora 
depind foarte multe lucruri, 
de modul de a înțelege nece
sitățile și cerințele educative 
pe care le impune activitatea 
modelistică. Subliniem acest 
fapt întrucît unii dintre facto
rii de răspundere din Minis
terul Comerțului își pun în
trebări privind gradul de ren
tabilitate a unor asemenea 
magazine (a căror rețea trebuie 
indiscutabil extinsă. Astfel de 
păreri sînt generate de o opti
că îngustă.

am discutat 
„Cutezătorii" a fost 
Așteptăm cuvîntul 

Economiei Fo- 
Ministerului Co
al U.C.E.C.O.M.- 

convinși că de

ȘI PE STADIOANE
BOX : „Criteriul tineretului" — Gala « IlI-a, finală, sala Flo- 

reasca, astăzi, de la orele 19,00.Handbal : România — Islanda, în nfeci revanșă, la Cluj, 
Sala Sporturilor, miercuri de la orele 17,30.

HOCHEI PE GHEAȚA : Turul III al Campionatului Republi
can. In fiecare zi, pînă duminică, la Patinoarul artificial ,23 
August*, începînd de la orele 9, 17 și 19 ; participă formațiile : 
Dinamo, Steaua, Agronomia-Cluj, Tîrnava-Odorhei, Avîntul- 
Miercurea Ciuc, Avintul-Gheorghieni și C.S.U.-I.P.G.G. (fost Po- 
litehnica-București).

SCHI : Campionatele naționale pentru seniori — probe alpine 
și fond. începînd de joi, 29 februarie, pînă duminică, 3 martie 
inclusiv, pe pîrtiile de la Poiana Brașov.

VOLEI: Duminică 3 martie, meciuri tn cadrul Diviziei A : 
etapa a IX-a (feminin) și a VIII-a (masculin).

FOTBAL : Duminică 3 martie, etapă completă a „16*-imilor în 
„Cupa României". în Capitală, meciurile : Dinamo Obor — Ra
pid ; Metalul București — Dinamo ; T.U.G. București _  A.S.A.
Tg. Mureș. în provincie : Chimia Suceava — Farul ; Progresul 
Brăila — Dinamo Bacău ; Marina Mangalia — Politehnica Ti
mișoara ; Ancora Galați — C.F.R. Timișoara ; Politehnica Iași 
— U.T.A. ; Metalul Tîrgoviște — Progresul ; C.S.M. Sibiu — 
F.C. Argeș ; Victoria Tg. Jiu — Universitatea Cluj ; Vagonul 
Arad — Steagul Roșu ; Crișul Oradea — Petrolul Ploiești ; Chi
mia Făgăraș — Steaua București ; Minerul Baia Mare — Uni
versitatea Craiova ; Lemnarul Odorhei — Jiul.

La cinematografe pot fi vizionate scurt-metraje românești pe 
teme sportive :

— Pledoarie pentru box ;
— Stadioanele vă așteaptă ;
— Stăpîn pe sine ;
— Pagini din istoria sportului românesc.

(Agerpres)

Dezvelirea unui bust 

Al P0EEIIU1I SALAMON ERNO
Duminică, în orașul Gheor- 

gheni, din județul Harghita, 
a avut loc solemnitatea dez
velirii unui bust al poetului 
revoluționar Salamon Erao, 
cu prilejul împlinirii a 25 de 
ani de la asasinarea sa de 
către fasciști.

La solemnitatea dezvelirii 
bustului poetului au luat 
parte reprezentanți ai orga
nelor județene de partid și de 
Stat, oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile 
orașului, oameni de cultură șl 
artă, școlari.

Despre personalitatea și 
opera poetului revoluționar 
Salamon Erno, au vorbit Ioa- 
nichle Olteanu, secretar al 
Uniunii Scriitorilor, scriitorul 
Silts Andras și Ilyes Adalbert, 
directorul liceului din locali
tate. Grupuri de pionieri au 
depus la bustul poetului bu
chete de flori.

Bustul — operă a sculpto
rului Izsak Martin din Tg. 
Mureș — este așezat în fața 
liceului din Gheorghenl, lo
calitatea natală a poetului.

INFORMAțlI
Luni dimineața a plecat 

spre Moscova delegația Consiliu
lui Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al ComitetiJul 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al 
U.G.S.R., care va participa la 
lucrările celui de-al XIV-Iea 
Congres al sindicatelor sovietice.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Chivu Stoica, membru al Comi
tetului' Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Drăgan, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., primvlcepre- 
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R„ 0 alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față A. V, Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai Amba
sadei. ♦

Tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, reprezentantul 
permanent *1 Republicii Socia
liste România în Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc, a 
plecat luni dimineața la Moscova 
pentru a participa la lucrările 
celei de-a 83-a ședințe a Comi
tetului Executiv al QA.E.R.

(Ăgerpree)

9 TEATRE

TEATRUL NAȚIONAL — sala A Comedia „Oameni și șoareci" ora 
19,30 ; sala Studio „O femeie cu 
bani" ora 19,30 ; TEATRUL DE 9 STAT Bacău în sala Teatrului 
Mic „Incendiul" ora 17 și 20 ; 
TEATRUL LUCIA STURDZA 9 BULANDRA Sala Schitu Mă- 
gureanu „Un tramvai numit do

rință" ora 20 ; sala Studio „Sfîn- 
tul Mitică Blajinu" ora 20 ; TEA
TRUL C.I. NOTTARA Sala Ma- 
gheru „Lovitura" ora 19,30 ; sala 
Studio „Cînd luna e albastră" 
ora 20 ; TEATRUL EVREIESC 
DE STAT „înțelepții din Helem" 
ora 20; STUDIOUL IATC „O 
noapte furtunoasă" ora 20 ; TEA
TRUL ION CREANGĂ „Năz
drăvăniile lui Păcală" ora 16 ; 
„Toate pinzele sus" ora 19,30 • 
TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ sala 
din calea Victoriei „Ileana Sîn- 
ziana" ora 17 ; TEATRUL DE 
PĂPUȘI DIN CONSTANȚA în 
sala din str. Academiei „Fata ba
bei și fata moșneagului" ora 15 
și 17.

17.30 Cure de limba franoeră 
(lecția a 5-a).

18,00 In direct : — Fantezie, 
dar nu numai atft.„! 
(Transmisiune de la în
treprinderea „Tînăra 
gardă").

18.30 Pentru cel mici : Știți 
să desenați 1 „întîmplă- 
rile broscuței Oac-Oao“.

18,50 Film : Purcelușul sta
fidă.

19,00 Pentru tineretul școlar; 
Secolul XXI (emisiune 
de anticipație științifică); 
Omul viitorului.

19.30 Telejurnalul de seară ; 
buletinul meteorologic.

20,00 Film serial : Thierry la 
Fronde.

20.30 Album de poezie : Oti- 
lia Cazimir.

20.45 Seară de teatru : „Nun
ta din Peruggia* de Ale
xandru Kirițescu; (In
terpretează un colectiv 
al Teatrului de stat din 
Arad); în pauză : Poșta 
televiziunii.

22.45 Telejurnalul de noapte.

CINEMA • CINEMA • CINEMA © CINEMA • CINEMA
O LUME NEBUNA, NEBUNA, 
NEBUNĂ...

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

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la Republica (orele :
9 ; 11,30 : 14 ; 16,15 ; 18,45 ;
21,15) ; Festival (orele : 8,30 ; 
11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI FERI
CIȚI

rulează la Luceafărul (orele :
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ! 18,30 ;

20.45) ; Central (orele : 8,45 ; 
11; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

CEI 7 SAMURAI
rulează la Victoria (orele :
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20).

EXISTA INCÂ SCLAVE
rulează la Capitol (orele ; 9,15;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 : 20,45).

DIMINEȚI DE IARNĂ
rulează la Lumina (orele: 9,30;
16.30 ; în continuare 18,45 ;
20.45) .

STĂPÎN PE SINE — PLEDOA
RIE PENTRU BOX ; STADI
OANELE VA AȘTEAPTĂ; FILE

DIN ISTORIA SPORTULUI ; 
GUSTAV FACE CURA DE 
SLĂBIRE ;

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

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Union (orele : 15,30; 
18 ; 20,30 ; Volga (orele : 9,15; 
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; 
Aurora (orele : 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20,30).

LORDUL DIN ALEXANDER- 
PLATZ

rulează la Doina (orale i • î

10 ; 11 pentru copii. După a- 
miază : 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30).

VALETUL DE PICA
rulează la Feroviar (orele : 
8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 17,45 ; 
20) ; Excelsior (orele : 9,45 ;
12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21) ;
Gloria (orele : 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30).

ÎMPUȘCATURI PE PORTATIV 
rulează la Grivița (orele : 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30); 
Melodia (orele 9 ; 11,18 ; 13,30;
M1 VW I 30,45) s Modera te*

rele 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18,30 ; 20,45).

O SUTA UNU DALMAȚIENI 
rulează la înfrățirea (orele : 
14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

PROFESORUL DISTRAT 
rulează la Buzești (orele : 
15,30 ; 18 ; 20,30)

ÎNCERCUIREA
rulează la Dacia (orele : 8,30 
14,30 în continuare 16,30

; 21) ; Miorița (orele 
11,30 ; 13,30 ; 18 ; 18,15 

J

DE TREI ORI BUCUREȘTI
rulează la Bucegi (orele: 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

CONTELE BOBBY, SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

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

RĂZBOI ȘI PACE
seriile I și II rulează la Lira 
(orele : 15 ; 19,30) ; Viitorul 
(orele : 15 ; 19,30).

UN NABAB MAGHIAR
rulează la Drumul Sării (ore
le l 15 ; 17,30 ; 30).

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

CĂUTAȚI IDOLUL
rulează la Giulești (orele : 
10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30) ; Arta (o- 
rele : 9,30—15,45 în continua
re ; 18; 20,15).

ESCROC FĂRĂ VOIE
rulează la Cotrocenl (orele : 
15,30 ; 18 ; 20,30).

MARTIN SOLDAT
rulează la Crtngași (orele î 
15,30 : 18 ; 20,30).

CARETA VERDE
rulează la Floreasca (orele t
920:,45).’15 : 13’30 ’ 16 ' 18’15 '

CERUL ÎNCEPE LA ETA
JUL III

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

ÎNNOURARE TRECĂTOARE
rulează la Popular (orele t
15,30 ; 18 ; 20,30).

ROMANȚA PENTRU TROMPE
TĂ

rulează la Munca (orele : 15,30:
18 ; 20,30). ’
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BUDAPESTA 26 (Agerpres).
In după-amiaza zilei de 26 

februarie și-a Început la Buda
pesta, lucrările, tatfinirea consul
tativă a partidelor comuniste ți 
muncitorești. In ședința de des
chidere, Janos Kadar, prim-secre
tar al C.C. al P.M.S.U, a rostit 
O cuvintare de salut

La întâlnirea consultativă par
ticipă reprezentanți ai următoa
relor partide comuniste ți mun
citorești : Partidul Comunist din 
Statele Unite ale Americil, Parti
dul Comunist din Argentina, 
Partidul Comunist din Australia, 
Partidul Comunist din Austria, 
Partidul Comunist din Belgia, 
Partidul Comunist Bulgar, Parti
dul Comunist din Bolivia, Parti
dul Comunist Brazilian, Partidul 
Comunist din Ceylon, Partidul 
Comunist din Chile, Partidul 
Progresist al Oamenilor Muncii 
din Cipru, Partidul Avangarda 
Populară din Costa Rica,' Parti
dul Comunist din Cehoslovacia, 
Partidul Comunist din Danemar
ca, Partidul Comunist din Africa 
Ho Sud, Partidul Comunist Do
minican, Partidul Comunist din 
Ecuador, Partidul Comunist din 
Irlanda de Nord, Partidul Co
munist din Finlanda, Partidul 
Comunist Francez, Partidul Co
munist din Grecia, Partidul Co
munist din Guadelupa, Partidul 
Muncii din Guatemala, Partidul 
Unității Poporului din Haiti, 
Partidul Comunist din Hondu
ras, Partidul Comunist din India, 
Partidul Muncitoresc Irlandez, 
Partidul Comunist din Irak, 
Partidul Popular din Iran, Parti
dul Comunist din Izrael, Parti
dul Comunist din Iordania, Parti
dul Comunist din Canada. Parti
dul Comunist din Columbia, 
Partidul Muncitoresc Unit Polo

Bombardarea bazei 
americane de la Khe Sank

Forțele Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de 
sud continuă să atace cu mortiere și rachete bazele americane 

[ de la Khe Sanh, Da Nang, aeroportul saigonez Tan Son Nhut, 
| inițiind totodată, pe întreg teritoriul țării, acțiuni de hăr

țuire a inamicului.

Agenția FRANCE PRESSE 
relatează că în urma atacuri
lor lansate de patrioți asupra 
bazei Khe Sanh, în rîndul ce
lor 6 000 de infanteriști ma
rini americani, încercuiți de 
aproape o lună de,zile, au fost 
înregistrate noi victime.

Referindu-se la situația de 
la marea bază Da Nang, co
respondentul agenției ASSO
CIATED PRESS, Bob Ohman, 
relatează că, duminică, în pe
rimetrul bazei au căzut 350 de 
proiectile și rachete. Zilnic în 
apropierea acestei baze, unități 
americane sînt nevoite să an
gajeze lupte cu patrioții.

O altă zonă unde se desfă
șoară lupte intense este cea a 
Saigonului. Corespondentul a- 
genției Reuter, Richard Paris,

„No fish in Arctic!“
Ceea ce nu reușise

ră pescarii și sindica
tele lor în decursul a 
douăzeci de ani, a re
ușit Lilian Bilocca, o 
reprezentantă a soții
lor de pescari din Ma
rea Britanie. La capă
tul a trei ore de dis
cuții desfășurate la 
Whitehall cu Fred Pe
art, ministrul agri
culturii și pescuitului, 
ea a reușit să obțină 
deschiderea unei an
chete oficiale asupra 
condițiilor în care lu
crează pescadoarele 
britanice.

întrevederea a fost 
precedată de manifes
tații ale soțiilor, suro
rilor și copiilor de 
pescari din Huli, in 
cursul cărora se scan
da : „No fish in Arc
tic !“ (Nu pescuiți în 
Arctica !). Potrivit re
vistei franceze „L’EX- 
PRESS", guvernul la
burist, în urma nume
roaselor proteste, son
dează chiar posibilita
tea interzicerii pescui
tului în anumite zone 
periculoase în perioa
da anotimpului frigu
ros. Dar despre ce este 
vorba ?

In mai puțin de o 
lună, trei pescadoare 
cu baza în portul Huli 
au fost date dispărute, 
fără speranța de a 
mai fi regăsite, în 
cursul furtunilor din 
largul Arcticii, în 
nordul Islandei. Nave
le scufundate erau 
construite recent, fi
ind înzestrate cu echi
pament radio, cu tot 
aparatajul necesar 

nez, Partidul Comunist din Li
ban, Partidul Comunist din 
Luxemburg, Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar, Partidul Comu
nist Marocan, Partidul Comunist 
din Martinica, Partidul Comunist 
Mexican, Partidul Popular Revo
luționar Mongol, Partidul Comu
nist din Marea Britanie, Partidul 
Comunist din Germania, Partidul 
Socialist Unit din Germania, 
Partidul Socialist din Nicaragua, 
Partidul Comunist Italian, Parti
dul Popular din Panama, Parti
dul Comunist din Paraguay, 
Partidul Comunist din Peru, Par
tidul Comunist din Portugalia, 
Partidul Comunist din Reunion, 
Partidul Comunist Român, Parti
dul Comunist 'din Salvador, 
Partidul Comunist din San 
Marino, Partidul Comunist 
din Spania, Partidul Muncii 
din Elveția, Partidul Comunist 
Sirian, Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, Partidul Co
munist din Sudan, Partidul Co
munist din Turcia, Partidul Co
munist din Tunisia, Partidul 
Comunist din Uruguay, Partidul 
Comunist din Venezuela.

Au trimis, de asemenea, repre
zentanți la întîlnire comuniștii 
algerieni.

Partidul Socialist Unit din Is
landa ți P. C. din Norvegia stat 
reprezentate la întîlnire da ob
servatori.

în ședința din prima zi repre
zentanții partidelor au căzut de 
acord ta ce privește ordinea pre
ședinției și au desemnat un se
cretariat la care participă repre
zentanții tuturor partidelor pen
tru a elabora propunerile ce ur
mează a fi discutate la întîlnire și 
pentru a asigura desfășurarea lu
crărilor.

întîlnirea consultativă îșl con
tinuă lucrările marți.

transmite că unitățile F.N.E. 
au atacat trupele de parașu- 
tiști saigonezi la numai 10 ki
lometri de centrul Saigonului.

Orașul Hue, fosta capitală 
imperială este în mare parte 
distrus după cele 26 de zile 
de lupte crîncene între patrioți 
și unitățile americano-saigo- 
neze. „Orașul apare oa un cîmp 
de luptă din cel de-al doilea 
război mondial", scrie Derek 
Wilson, unul din coresponden
ții agenției FRANCE PRESSE.

Patrioții au bombardat cu 
mortiere un post saigonez situat 
pe șoseaua care duce spre regi
unea de deltă. Un alt post guver
namental, situat la 15 kilometri 
vest de Saigon, a fost supus u- 
nui bombardament cu rachete

salvării in caz de pri
mejdie. 58 de oameni 
au pierit. Unul singur, 
secundul de pe „Ross 
Cleveland", Harry Ed- 
dom, a reușit să a- 
jungă într-un fiord 
islandez. salvîndu-se 
la bordul unei ambar
cațiuni pneumatice.

în Arctica, în lunile 
ianuarie șl februarie, 
mercurul coboară frec
vent sub 25 de grade 
sub zero, valurile a- 
ting 15—20 de metri 
înălțime, iar vîntul su
flă cu 180 de kilome
tri pe oră. Coverta, a- 
coperișurile, parîmele, 
catargele se acoperă 
de gheața groasă, mo- 
dificind centrul de 
greutate sub linia de 
plutire a navei. In nu
mai cîteva secunde.

nava cu oamenii de la 
bord este înghițită de 
valuri...

Unii dintre pescari 
nu au aprobat „revol
ta femeilor". O inter
zicere a pescuitului 
in anumite zone, sau 
chiar o reducere a 
zonelor de pescuit, ar 
însemna micșorarea 
salariilor... Dar riscu
rile pe care le au de 
înfruntat îi determină 
totuși pe mulți pes
cari la meditație... 
Șapte dintre ei s-au 
reîntors recent din 
larg la numai 24 de 
ore după ridicarea an
corei. Toți erau mem
bri ai echipajului de 
pe „Saint Androni- 
cus". La debarcare au 
declarat că teama de

Aspect de la o demonstrație a studenților universității Chuo 
din Tokio împotriva proiectatei sporiri a taxelor de învățămînt
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Luni a torit la Belgrad o 

delegație a organizațiilor 
obștești din România, con
dusă de Constantin Heres- 
cu, secretar al C.C. al Uni
unii Generale a Sindicate
lor din România, care la 
invitația Conferinței repu
blicane a Uniunii Socialis
te a Poporului Muncitor 
din Serbia, face o vizită in 
această republică.

La gara Dunav, delegația 
a fost întîmpinată de Ra
dovan Pantovici, secretar 
al Comitetului Executiv al 
Conferinței republicane a 
Uniunii Socialiste a Po
porului Muncitor din Ser
bia, și de alte persoane 
oficiale. A fost de față am
basadorul Republicii So
cialiste România la Bel
grad, Aurel Mălnășan.

]O e
• INTRE 23 ȘI 25 FEBRUA

RIE s-a desfășurat în Berlinul 
Occidental, sub auspiciile Aca
demiei Evanghelice din Berli
nul Occidental și Institutului 
Român pentru Relații Culturale 
cu Străinătatea, o sesiune ști
ințifică consacrată României.

Cei prezenți au ascultat cu 
viu interes expunerile făcute de 
Titus Cristureanu, vicepreșe
dinte al Camerei de Comerț a 
Republicii Socialiste România, 
despre „Economia națională ro
mânească în ultimele două de
cenii". Istoricul Camil Mureșa- 
nu a prezentat expunerea „Pri
vire generală asupra istoriei Ro
mâniei, începînd cu evul me
diu și pînă în prezent".

• MAJORITATEA GUVER
NAMENTALĂ va fi învinsă 
dacă toate elementele de dreap
ta nu se vor alia pentru a face 
față opoziției stingi! necomunis- 
te și partidului comunist, a de
clarat luni la Asociația presei 
ministeriale, primul ministru al 
Franței, Georges Pompidou. 
Această declarație — relatează 
France Presse — este conside
rată drept primul comentariu 
oficial după elaborarea „Plat
formei comune" între Partidul

a nu se produce un 
nou accident de tipul 
celor care au avut loc 
anterior l-a întors din 
drum.

Armatorii, la rîndul 
lor, se opun interzice
rii pescuitului în 
timpul iernii. Industria 
lor obține în prezent 
un profit mai redus ca 
în urmă cu 20 de ani. 
Deocamdată, ei pro
pun o soluție de com
promis și anume ca 
fiecare flotilă să fie 
însoțită în larg de o 
navă de escortă, pen
tru intervenții în caz 
de scufundare. In 
portul pescăreso Huli 
se așteaptă rezultate
le anchetei...

I. T.

Imaginea aceasta, re
produsă după „Le Figa
ro" a prins „pe viu" me
canismul dezastrului 
care pîndește micile am- 
barcații pescărești în 
Arctica. Pescadorul s-a 
acoperit de gheață. A- 
tunci cînd greutatea 
gheții va apăsa puternic 
mica navă se va scufun
da fulgerător, In cîteva 
secunde ea va fi înghi

țită de valuri.

Makarios reales președinte 
al Ciprului

Potrivit cifrelor ofi
ciale publicate luni la 
Nicosia, arhiepiscopul 
Makarios a fost reales 
președintele Republicii 
Cipru cu o majoritate de 
95 la sută din numărul 
voturilor exprimate.

El a obținut 220 900 de vo
turi din 231000, în timp ce 
contracandidatul său, Takis 
Evdokas, nu a obținut decît 
8 500 de voturi, adică 3 la su
tă Au fost înregistrate 
16 000 de abțineri, reprezen
tând un procentaj de 6 la sută

Comunist Francez și Federația 
Stângii Democrate și Socialiste 
(F.S.D.S.).

Mediere a Common- 

wealth-ului in Nigeria

• ARNOLD SMITH, secretarul 
general al Commonwealthului, 
a avut întrevederi la Lagos cu 
generalul Gowon, șeful guver
nului federal nigerian.

In capitala nigeriană nu s-a 
comunicat nimic despre proble
mele discutate, dar se crede că 
Arnold Smith a încercat să 
exploreze posibilitățile unei 
medieri a țărilor Commonwealt
hului în conflictul nigerian. O 
întîlnire Smith — Gowon a 
avut loc șl la 10 februarie.

• MISIUNEA DE BUNĂVO
INȚĂ a R. P. Mongole, care a 
făcut o vizită în Japonia, a pă
răsit Tokio plecînd spre patrie. 
Cu prilejul acestei vizite a fost 
constituită Asociația de priete
nie Japonia—Mongolia. In de
clarația comună cu privire la 
vizita misiunii de bunăvoință 
mongole în Japonia, se arată 
că cele două părți au căzut de 
acord asupra necesității norma
lizării relațiilor dintre țările lor 
și extinderii schimburilor co
merciale. A fost relevată nece
sitatea stabilirii relațiilor diplo
matice Intre cele două țări.

• LUNI S-A PRODUS LA 
LONDRA, cel de-al doilea mare 
furt din istoria acestei țări, du
pă prădarea trenului poștal 
Londra-Scoțla cînd au fost sus
trase 2,6 milioane lire. De da
ta aceasta bandiții au atacat un 
oficiu poștal furînd 140 000 lire 
(336 000 dolari). Se crede că 
ei au avut și complici în rîndu- 
rile funcționarilor poștali, în- 
trucît lovitura s-a produs chiar 
în momentul în care se proceda

Rejudecarea procesului 
de la Cairo

Citind surse guvernamentale 
egiptene, agențiile de presă a- 
nunță că procesul foștilor condu
cători ai aviației R.A.U. consi
derați răspunzători pentru lovi
turile primite la 5 iunie din par
tea forțelor izraeliene va fi re- 
judecat. Tribunalul militar su
prem din Cairo a pronunțat re
cent sentința în procesul amintit, 
condamnînd pe mareșalul Mo
hammed Sedki Mahmoud, fost 
comandant al forțelor aeriene ale 
R.A.U:, la 15 ani închisoare, iar 
pe comandantul apărării aeriene, 
vlcemareșalul Izmail Labib, la 
10 ani. Celelalte două persoane 
implicate în proces, comandan
tul aviației de pe frontul din Si
nai, vicemareșalul Hamid Do- 
geid, și comandantul șef adjunct 
al forțelor aeriene ale R.A.U.,
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din numărul alegătorilor. Pre
ședintele Makarios a declarat 
în fața miilor de ciprloți greci 
adunați în piața Palatului pre
zidențial, că acceptă verdictul 
popular și că nu va precupeți 
nici un efort „pentru a condu
ce țara potrivit principiilor și 
intereselor sale naționale".

După cum se știe, progra
mul politic al președintelui 
Makarios prevede întărirea in
dependenței Ciprului. Contra
candidatul său, Evdokas, a 
militat, dimpotrivă, pentru 
„Enosis", unirea Ciprului cu 
Grecia).

la revizuirea sistemului de a- 
larmă.

• „GUVERNUL JAPONEZ nu 
intenționează să ceară Statelor 
Unite să retragă din Okinawa 
bombardierele strategice „B-52", 
a declarat luni în parlament mi
nistrul afacerilor externe Ta
keo Miki. Această declarație fă
cută la interpelarea unui depu
tat din partea Partidului Socia
list a provocat vii reacții de pro
test în rîndul partidelor de o- 
poziție care insistă asupra re
tragerii bombardierelor ameri
cane de pe Okinawa, folosită în 
prezent ca bază americană pen
tru războiul dus împotriva popo
rului vietnamez.

Accident in Canalul
Panama

• IN CANALUL PANAMA a 
fost restabilită luni navigația. 
Cargoul japonez „Shozan Ma- 
ru“, cn încărcătură de 50 000 
tone minereu de fier, eare eșua
se duminică pe un banc de ni
sip în partea cea mai îngustă a 
canalului, a putut fi înlăturat 
după eforturi serioase.

Este pentru prima dată de Ia 
darea în folosință a canalului 
— în anul 1914 — cînd traficul 
pe această arteră, care leagă 
Oceanul Pacific de Oceanul At
lantic, a fost întrerupt, ductad 
la blocarea a 60 de nave.

• BIROUL EXECUTIV al 
Consiliului Superior al sportului 
african, întrunit într-o sesi
une extraordinară la Brazzavil
le, a anunțat că țările africane 
vor boicota Jocurile Olimpice 
din Mexic. Această măsură a 
fost adoptată în semn de pro
test împotriva hotărîrii Comite- 
tetulul olimpic internațional de 
a permite Republicii Sud-Afri- 
cane să participe la Jocurile 
Olimpice din Mexic.

mareșalul Gamal 'Afifi, au fost 
achitate.

Hotărîrea privind rejudecarea 
procesului a survenit după ce 
ministrul apărării al R.A.U., ge
neralul Mohamed Fatvzi, a anun
țat, în cadrul reuniunii de dumi
nică seara a Consiliului de Mi
niștri egiptean, că nu aprobă 
sentința în procesul celor patru 
foști comandanți. Reuniunea de 
duminică a fost consacrată exa
minării situației interne create în 
urma demonstrațiilor studențești 
care au avut loc în unele orașe 
în semn de protest împotriva 
sentinței pronunțate de Tribu
nalul militar suprem. După cum 
relatează agenția France Presse. 
participanții la demonstrații au 
cerut o pedeapsă mai aspră.

AMFITEATRE GOALE
De cîteva zile, aulele 

Universității din Seul 
sînt goale. Studenții, în 
număr de 18.000 refuză 
să participe la cursuri. 
Motivul ? Rectoratul a 
hotărît să majoreze taxe
le de învățămînt și de 
examen cu 50 la sută.

Agențiile de presă relevă că 
încordarea intervenită între stu- 
denți ți autorități a atins punc
tul culminant vinerea trecută 
cînd, la mitingul organizat în 
incinta Universității, studenții au 
decis să boicoteze apropiata se
siune de examene. Potrivit ace
lorași surse, conflictul iscat la 
universitatea din capitala sud- 
coreeană este finalul unui șir dc 
proteste inițiate cu cîteva luni 
în urmă împotriva scumpirii 
taxelor. Primii care și-au expri
mat nemulțumirea au fost stu
denții de la facultățile de drept 
ți pedagogie, ca o replică la dis
poziția de creștere a taxelor la 
facultățile de umanistică.

Gestul studenților universității 
din Seul se înscrie pe linia acțiu
nilor tineretului universitar sud- 
coreean împotriva creșterii neîn-
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La Gibelina, localitate siciliană greu încercată de recentul cutremur, au apărut primele 
„cvartaluri" de locuințe din elemente prefabricate unde sînt adăpostiți o parte din sinis- 

trați.

CRIZA POLITICA
DIN BELGIA

Se credea la început că este vorba de o criză de rutină, din 
acelea care au loc din cînd în cînd „in mod normal" și care 
oferă partidelor reprezentate în parlament posibilitatea unor 
noi combinații, unor noi coaliții. Belgienii chiar asta și voiau 
să facă, în care scop senatorul P. W. Segers a fost însărcinat cu 
efectuarea de sondaje. Dar tentativa n-a reușit. Criza s-a do
vedit de nerezolvat

Cu toate că s-a produs după ascuțirea conflictului lingvis
tic în legătură cu perspectivele secției franceze a Universității 
din Louvain, prăbușirea guvernului s-a datorat de fapt unei si
tuații economice, politice și sociale dificile. Guvernul n-a re
ușit să înfăptuiască politica de redresare promisă la venirea sa 
la putere, cu aproape doi ani în urmă ; el n-a reușit, de ase
menea, să statornicească în țară un climat care să garanteze 
drepturi egale pentru cele două comunități naționale. Nefăcînd 
toate acestea, afirmă unii observatori, guvernul belgian „tre
buia să cadă" ; reizbucnirea certurilor lingvistice a fost un bun 
prilej pentru aceasta.

în prezent soarta... Belgiei este, într-o anume privință, ho- 
tărîtă : vor avea loc noi alegeri. Pentru ca noul scrutin să 
nu fie legat de conflictul dintre cele două comunități s-a re
curs la formula „modificării constituției". Proiectul, care va fi 
dezbătut în parlament miercuri, preconizează modificarea mai 
multor articole ale constituției referitoare la statutul minorități
lor lingvistice și altele. Se afirmă că proiectul va obține atît 
în Cameră cît și în Senat o majoritate „confortabilă", iar cele 
două instituții parlamentare vor fi considerate, prin chiar acest 
vot, dizolvate. Alegerile, care, potrivit legislației în vigoare, 
trebuie să se țină următoarele 40 de zile, ar putea să fie fixate 
pentru 31 martie.
.Actualul parlament are următoarea configurație. Partidul so- 

cial-creștin — 77 de locuri ; Partidul socialist — 64 de locuri ; 
Partidul liberal — 48 ; Partidul comunist — 5 ; Partidul na
ționalist flamand — 12 ; naționaliștii valoni — 3 ; Frontul 
francofonilor din Bruxelles — 3.

Potrivit forțelor de care dispun, lupta pentru întâietate 
s-ar da, firește, între social-creștâni și socialiști. Dar, ca ur
mare a actualei crize, în sînul Partidului social creștin s-a pro
dus o puternică sciziune între aripa flamandă majoritară (re
prezentată în parlament de 51 de deputați) și aripa valonă (18 
deputați). Președintele acesteia din urmă, deputatul E. Parisis, 
a anunțat chiar că social-creștinii valoni se vor prezenta pe 
cont propriu Ia viitoarele alegeri. Dacă amenințarea se traduce 
in fapt (există voci care asigură că pînă la urmă s-ar putea re
aliza o reconciliere), Partidul social-creștin n-ar mai putea 
emite pretenții la conducere. Iată părerea ziarului LE FIGARO: 
„împreună, social-creștinii reprezintă o forță ; separați, ei vor 
fi la cheremul celorlalte partide și în special al principalului 
lor adversar (ca număr), partidul socialist, cu 64 de mandate 
27 flamanzi, 28 valoni și 9 bruxellezi), care este pe punctul de 
a deveni partidul politic cel mai important.

Așadar, în eventualitatea că sciziunea social-creștină ar ține 
pînă la alegeri, lupta pentru șefie s-ar da între socialiști și 
liberali (care dețin în prezent 48 de mandate repartizate ast
fel : 18 flamanzi, 19 valoni și 11 bruxellezi). Aceste partide 
care, după ziarul citat mai sus, plasează preocupările econo
mice, sociale și financiare, predominante pentru viitorul țării, 
înaintea preocupărilor lingvistice, ar putea forma viitorul gu
vern, dacă în focul disputei relațiile dintre ele nu se vor „în
venina"

Agravarea crizei de Ia Bruxelles a început să neliniștească și 
țările vecine. COMBAT, sintetiza astfel problema : „în ceea ce 
privește Europa, este dezastruos că una din țările cu mare rol 
în dezvoltarea sa, și pe teritoriul căreia se află sediul institu
țiilor europene, a ajuns teatrul unei dispute cu totul anacro
nice". Se apreciază că cele petrecute în Belgia ar putea stân
jeni mult activitățile în C.E.E., inclusiv discuțiile privind ade
rarea britanică.

Cu privire Ia scrutinul așteptat, observatorii nu arată prea 
mare entuziasm. Ei consideră că alegerile vor clarifica, poate, 
situația politică de moment, dar nu vor rezolva criza propriu- 
zisă, care poale fi liehidată numai după ce sînt înlăturate cau
zele care au produs-o.

ION D. GOIA

cetate a poverii taxelor. Sînt încă 
proaspete ecourile ciocnirilor din 
ianuarie din centrul universitar 
Pusan, soldate cu 20 de răniți 
din rîndul studenților care de
monstrau pentru sporirea aloca
țiilor destinate învățămîntului 
superior și lichidarea taxelor ex
cesive care fac practic inaccesi
bilă universitatea pentru fiii oa
menilor cu venituri modeste.

Problema taxelor a devenit 
deosebit de acută, afectând în
tregul învățămînt superior. In 
comparație cu anul universitar 
1960—-1961, taxele universitare 
sînt astăzi de aproape două ori 
și jumătate mai mari. începînd 
cu anul universitar 1965—1966 
s-a adăugat o sumă suplimentară 
anuală fixă pentru crearea unui 
așa-numit „fond de rezervă" al 
universității. Urmarea ? Circa o 
treime din studenți sînt nevoiți, 
în ultima perioadă, să-și între
rupă studiile după «primul sau 
al doilea an de. cursuri. Din da
tele oficiale publicate de Minis
terul Educației de la Seul reiese 
că în actualul an universitar, nu
mărul celor înscriși în anul I 
este cu 60 la sută mai mic decît 
în 1966—1967. Principalele două 
universități din țară, Yunsae și
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Koryu funcționează actualmente 
cu numai 30 la sută din locuri 
completate, iar politehnica din 
Pusan cu numai 500 de studenți 
înscriși față de capacitatea ei 
normală de 1200 locuri.

La toate acestea, semnalează 
NEUE ZURCHER ZEITUNG 
într-o relatare din Seul, se adau
gă „apăsătoarele îndoieli ale 
studenților sud-coreeni în legă
tură cu finalitatea eforturilor pe 
care lo fac pe băncile facultăți
lor". Mai precis, e vorba de fap
tul că tinerii absolvenți au în 
față coșmarul șomajului, al difi
cultăților adesea insurmontabile în 
găsirea unei slujbe potrivit, pre
gătirii lor. Un sondaj anticipat 
al Ministerului Educației semna
lează că fiecare al treilea absol
vent al universităților sud-coree- 
ne, în acest an, nu va găsi de 
lucru.

în lumina unor asemenea rea
lități sumbre, nu o de mirare că, 
așa cum semnalează corespon
dentul ziarului elvețian citat, 
autoritățile sud-coreene privesc 
greva studenților din Seul ca un 
preludiu la o primăvară foarte 
agitată în centrele universitare".

E. R-
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S.O.S. „cos- 
MOGEN"

• Un episod emoțio
nant al solidarității 

omenești # Cursa r 
contracronometru 

pentru salvarea vieții 
unui copil polonez
Un copil a fost salvat ds la 

moarte datorită solidarității și 
promptitudinii cu care radioama
tori, ziariști, piloți motocicliștl 
din diferite țări au acționat pen
tru a aduce la timp medicament 
tele necesare.

Sîmbătă, radioamatorul Du- 
bret, din Elveția a interceptat 
mesajul unui radioamator din 
Polonia care anunța că viața unui 
copil bolnav de leucemie este în 
pericol dacă în 24 de ore nu i 
se va administra medicamentul 
denumit „Cosmogen".

Și astfel a început cursa contra 
cronometru împotriva morții. 
Mesajul a fost interceptat sîm
bătă la ora 17,00. La 18,15 un 
reporter al ziarului „LA SUISSE" 
a fost anunțat de Dubret și a 
reușit să găsească imediat me
dicamentul, însă avionul spre 
Varșovia decolase de pe aeropor
tul de la Geneva de 15 minute. 
Atunci medicamentul a fost tri
mis la ora 21,00 cu un avion 
„Air France" la Paris, iar dumi
nică dimineața el a fost trans
portat de la Paris spre Varșovia 
unde a ajuns la ora 11,40.

Prețiosul pachet a fost preluat 
de motocicliști ai serviciului de 
circulație care au parcurs 300 de 
km în 3,30 ore și astfel Ia ora 18 
radioamatorul polonez a lansat 
în eter semnalul că medicamen
tul a ajuns la timp, a fost admi
nistrat copilului și că s-a obser
vat o ameliorare imediată și evi
dentă a sănătății acestuia.

Alegeri în Sudan
LA KHARTUM s-a anun

țat că alegerile generale pentru 
forul legislativ al Sudanului, 
vor avea loc la 26 aprilie, rela
tează agenția M.E.N. Dizolvarea 
Ia 7 februarie a Adunării Con
stituante de către primul minis
tru a provocat o vie reacție de 
protest în rîndul partidelor de 
opoziție. In ciuda demersurilor 
repetate ale acestora privind a- 
nularea deciziei de dizolvare a 
Adunării Constituante, hotărî
rea a rămas definitivă.
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