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Se spune că obezitatea este o 
boală a secolului. Statisticile su
nă, în acest sens, aproape con
vingător : 20 la sută dintre adulți 
au o greutate crescută fată de 
cea normală. Acest secol al vi
tezei care ar trebui să subțieze, 
să alungească, în mod paradoxal 
rotunjește... O cercetare mai a- 

a vieții de zi cu zi, a mișcă
rilor cotidiene — căci, este in
discutabilă legătura dintre frec
vența mișcării fizice și suplețea 
corpului —- poate dovedi că pa
radoxul are cauze reale. Crește
rea nivelului de trai a favorizat, 
cum era și firesc, îmbunătățirea 
alimentației. Oamenii mănîncă 
astăzi mai bine, mai substanțial 
decît în urmă cu un secol. Ne 
amintim că pentru greci și latini 
mîncarea era prilejul unor fes
tinuri de ore întregi, regizate cu 
grijă nu numai pentru alcătuirea 
gastronomică a ospățului, dar și 
pentru interminabilele discuții 
mai mult sau mai puțin filozofice 
caro se purtau cu aceste^ ocazii. 
Si totuși, nu ni-i putem închipui 
pe începătorii civilizației europe
ne grași, cu formele rotunjite de 
acele îmbelșugate mese. Poate 
pentru că tot ei au lansat dicto
nul cere constituie astăzi cartea 
de vizită a omului civilizat : 
mens Sana in corpore sano. Rit
mul alert al vieții contemporane 
a minimalizat sau a dat doar 
mîncării sensul ei biologic, de a 
hrăni și a regenera energia or
ganismului, fără să-i mai acorde 
importanta festivă a vechilor 
greci și latini. Se mănîncă în pi
cioare, la bufete-expres, la canti
nă, într-o jumătate de oră, une
ori ca un gest reflex, avînd în 
fată o carte sau un ziar, se mă
nîncă, într-un cuvînt, în viteză... 
Și totuși...

— Tocmai de aceea — preci
zează conf. univ. dr. Marcela Pi
tiș — acedstă viteză duce la dez
organizarea alimentării organis
mului. Mîncăm atunci cînd avem 
timp ignorînd nevoia de echili
bru, de disciplină Efortul orga
nizat cere ca regenerarea calori
că a organismului să fie și ea or
ganizată. Nu întîmplător s-a in
trodus o jumătate de oră pauză 
în mijlocul programului de mun
că. Cu cît distanțele între mese 
sînt mai mici, cu atît se înlătură 
pericolul. îngrășării; între masa 
d- dimineață si cea de prînz, ca
re este de obicei după-amiaza, 
po^tn de mîncare crește din ce 
în ce. și la masa substanțială ca
re urmează, organismul acumulea
ză caloric doar o mică parte, im 
cealaltă se transformă în gră
simi. Mîncînd după 4 ore de 
muncă, cerințele calorice sînt sa
tisfăcute egal, fără surplusuri pe
riculoase pentru suplețe... Engle
zii, vrototipi ai supleții, mănîncă 
de 5 ori pe zi...

Iată dar, o cauză. Dar nu sin
gura și nici măcar cea mai im
portantă, cum se crede. Secolul

vitezei... Adevărul este că aceas
tă viteză, pe care o atribuim £ 
contemporaneității, nouă, oame
nilor, ne aparține cel mai puțin. 
Circulă rapid mașinile, avioanele 
etc., iar noi luăm loc comozi în 
aceste mijloace de transport, e- 
vitind uneori să parcurgem prin 
propriul nostru efort, distanța cea 
mai scurtă... Și vai, dacă mai a- 
vem și o muncă de birou, unde ® 
8 ore mișcările trupului nostru 
sînt minime 1 £

— Civilizația a adus după sine 
sedentarismul, explică dr. Maree- »

GALINA BADULESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Mai erau zece minute. După 
cîteva luni de marș pe mări și 
oceane neprimitoare vasul „Su- 
lina“ ajunsese acasă. Șe vedeau 
luminile Constanței. Zece mi
nute și marinarii aveau să de
barce. Toți se bărbieriseră, îm- 
brăcaseră uniforma cea mai 
nouă. Sosise momentul emoțio
nant al revederii.

Mai erau zece minute, dar... 
era iarnă și hula puternică, ca- 
re-i însoțise tot timpul în Marea 
Neagră, s-a schimbat brusc în 
furtună. Un val uriaș a trecut

O întrebare pentru 
elevii din clasa a Xl-a*. MATEMATICA
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EXCLUDE

CULT URA?

mm nume
peste puntea de comandă prăbu- tr-un port bulgăresc. A ieșit al 

doilea remorcher, cu putere tri
plă față de primul. I s-au rupt 
eticele și vasul a eșuat pe litoral 
— zona furtunii din jurul por
tului avea o tărie nemaiîntîlnită. 
„Nu mai trimiteți ajutor — a 
semnalat „Sulina". Vom naviga

șindu-se ca un trăsnet. încă două 
și vasul a fost aplecat puternic 
într-o parte. Nu și-a mai revenit. 
Undeva în sistemul lui de plutire 
se produsese o defecțiune irepa
rabilă pe moment și așa nu se 
mai putea intra în port. „Sulina" 
a cerut ajutor prin radio și din în derivă. Avem combustibil su- 
Constanța a pornit spre el un 
remorcher. De cum a ieșit, fur
tuna l-a prins și cu toată împo
trivirea sutelor sale de cai putere 
nu s-a putut opri decît undeva 
mult mai jos de Constanța în-

ficient ; totul va fi în ordine". 
Și acest „totul va fi în ordine" 
a durat două zile și două nopți. 
In cea de-a treia zi vasul arăta 
ca un sloi lunguieț de gheață. 
Culcat pe o parte semăna cu o

epavă cu care furtuna terminase 
de mult. în interiorul vasului e- 
rau însă oamenii. Erau obosiți, 
două zile și două nopți nu putu
seră mînca și dormi. Singura 
grijă a tuturor : motorul — inima 
vasului să bată. Și batea, dar 
oamenii erau deprimați. Furtuna 
parcă nu mai avea de gînd să 
înceteze. Le crescuseră bărbile, 
aveau privirile cețoase, pleoapele

VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a V-a)
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0 nouă exploatare
minieră - Bărbăteni
în Valea Jiului se desfășoară 

din plin lucrările de amenajare a 
exploatării miniere de la Bărbă- 
teni. hi aceste zile, brigăzile care 
execută căile subterane pe ctm- 
purile miniere ce urmează a fi 
exploatate, au înscris în cronica 
acestei lucrări o realizare de sea
mă : realizarea a peste 1000 m.l 
de galerie cu profil dublu, adică 
a unei jumătăți din lungimea to
tală a acesteia.

AL. BALGRADEAN

Am întovărășit recent doi profesori dirigințiai 
Liceului de băieți „Nicolae Bălcescu" din Pitești 
în vizitele lor inopinante, dar obișnuite acasă la 
elevi. Și, deși vizita avea loc la puține ore de la 
terminarea cursurilor, i-am găsit pe cei mai mulți 
la masa de lucru, învățînd cu seriozitate. Mi s-a 
părut firesc, erau elevi în clasa a Xl-a, deci la 
vîrsta cînd își cunosc propriile interese dintre care 
învățătura situîndu-se pe primul plan. Este drept 
că, întîmplător sau nu, cu o singură excepție, am 
nimerit la elevi .cotați ca-foarte conștiincioși, măr
turie stînd rezultatele lor la învățătură cuprinse 
între calificative bune și excelente. Profesorii ur
măreau în această vizită nu atît controlul propriu- 
zis (în această privință aveau certitudinea că e- 
levii muncesc și după orele de școală), cît un son
daj asupra cantității de timp pe care o consacră 
învățăturii. Un cÂ>iectiv atît de precis a ușurat 
controlul cu atît mai mult cu cît părinții, intere
sați, și în cunoștință de cauză, au întărit cele 
spuse de copiii lor. Bilanțul a fost cam acesta : a- 
flați în clasa a Xl-a, elevii au nevoie de 4—5 ore 
zilnic pentru lecțiile curente. în plus, toți fac o o- 
ră, două pe zi exerciții suplimentare la matema
tică ori fizică în intenția de a se pregăti de pe 
acum pentru bacalaureat și concursul de admitere 
în facultate.

îndefinitiv ce s-ar mai putea cere unor tineri 
la 18 ani ? Un amănunt căruia la început nu i-am 
dat prea multă importanță m-a frapat apoi prin 
repetare : toți elevii vizitați învățau la matematică 
și iarăși toți, referindu-se la volumul de muncă

Ancheta de față am înce- 
puț-o anul trecut, vara, în 
iulie. Am ales acest anotimp 
nu pentru că am împărtășit 
prejudecata curentă (din pă
cate și a unor agenții O.N.T.) 
că vara este unicul anotimp 
turistic, ci pentru că mai 
ales în anotimpul estival 
exodul spre aerul înălțimilor 
și soarele nisipurilor este 
real și justificat.

„Ce perspective aveți să 
călătoriți în vara aceasta ?“
— îi întrebam anul trecut
— în iulie — pe tinerii de 
la I.O.R., 23 August, I.S.P.H., 
„1 Mai“-Ploiești, și am 
constatat că dincolo de surî-

depusă acasă, îl raportau la matematică. Pentru că 
matematica ocupă primul loc în preocupările lor 
și le „înghite" cea mai mare cantitate de timp. 
Constatarea n-a alarmat pe nimeni. Dimpotrivă.

— Măcar de-ar fi toți elevii așa, a fost de părere 
unul din tovarășii profesori. De aici, de la acest 
punct de vedere categoric, optica prin care am 
privit apoi sondajul a suferit o modificare, ridi- 
cînd parcă de la sine numeroase întrebări : să ac
ceptăm ca prototip al elevului exemplar tînărul 
care se limitează conștient în anii studiilor lice
ale la însușirea unei singure discipline ? Ce e- 
feete are asupra formării sale intelectuale o ase
menea orientare ? Pe ce poziție se situează

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Reverie dobro

geană

Foto: Agerpres

satisfăcător numai în rîndu- 
rile studenților („Bumbu 
Horia, inginer) „Discutăm a- 
desea despre drumeție dar 
o zi nu se numește excursie, 
mai ales cînd privești peisa
jul din autocar" (Popescu 
Luminița, inginer). „Am par
ticipat la o singură excursie, 
cu totul întîmplător, prin 
O.N.T., care însă nu a fost 
prea plăcută. Organizare și 
mașini necorespunzătoare, 
program executat sub pre
siunea crizei de timp și, mai 
ales, foarte scump raportat 
la ceea ce a oferit" (Tăcu 
Iordache). „Mă descurc cu 
mijloace proprii deoarece

dincolo de salutările amabile de pe 
ilustrate...

sul lor, salutările amabile 
de pe cărțile poștale ilustra
te și iolariurile tinerești în
tărite de ecou, drumeția ofe
ră uneori și o față mai puțin 
plăcută, o față care chiar 
dacă nu plînge. în nici un 
caz nu zîmbește.

„Prefer drumețiile pe cont 
propriu. Sînt mai sigure, 
O.N.T. fiind prea solicitat, 
iar osteneala pentru procu
rarea unui bilet este adese
ori echivalentă cu însăși du
rata excursiei. Nu idealizez 
perioada studenției, dar cred 
că turismul se desfășoară

O.N.T. organizează excursii 
STAS, iar întreprinderea nu 
e dispusă să organizeze 
excursii" (Scriban Romulus, 
inginer).

Pentru a deveni optimiști, 
ne-am deplasat în marginea 
sudică a Bucureștiului, la 
I.O.R., acolo unde știam că 
există o bogată tradiție tu
ristică. „Alcătuim în fiecare 
an un plan al excursiilor

ATANASIE TOMA

(Continuare In pag. a IV-a)
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tale ale morții



l 4CRONICA DRAMATICĂ
Lovinescu scriind „Petru Ra

tes" n-a pornit de la intenția 
minoră de demitizare, ci de la 
tentația de a scrie adevărat des
pre istorie. Piesa este shakespe
ariană, uneori cu excesivă eviden
tă. ca teme, situații, replici, iar 
eroul se apropie de Henri IV 
mai mult aecît de „Regele bun", 
Henri V. Rareș își cucerește și 
impune puterea cu numeroase 
greutăți. Jucînd în reprezentație 
Și Ploiești, Ion Marinescu comu
nică în primul rînd frenezia unui 
domn care declanșează o luptă 
intensă pentru impunerea stator
nică a Moldovei. După un în
ceput destul de crispat, Rareș 
devine din ce în ce mai hărțuit 
Totul se joacă pe o carte, ulti
ma, cea decisivă. Fiecare inițiati
vă conține doar pericole și nu
mai îndepărtate șanse de ame
liorare a destinului țării. Pentru 
a supraviețui, o țară mică tre
buie să fie agresivă. Jocul lui 
Marinescu e o continuă agresiu
ne și explozie, a vorbei, a mișcă
rii. Gesturile sînt pumnale iuți 
și periculoase. Boierii se pedep
sesc repede, sărutările se dau în 
fugă, căci regii mari întotdeau-1 
na s-au temut de trecerea tim
pului. Pentru ei, el nu mai în
seamnă perspectivă dureroasă a 
sfîrșitului, ci teamă de a nu îm
plini pînă la capăt misiunile mo
narhice. Acest Rareș incandes
cent are uneori ceva din splen
doarea felină a unui Cezar Bor
gia, din scînteietorul destin al 
unui personaj de renaștere italia
nă. în prima parte a ii domn se 
confundă cu a acționa. îmbă- 
trînit, Rareș devine abil diplo
mat bizantin. Hîrșîit în treburile 
țării, se retrage ca groaznicul 
țar al Rusiei în chilie de mînăs
tire. Ceea ce i-a lipsit lui Geor
ge Constantin la București în di
namism, îi lipsește însă lui Ion 
Marinescu în majestate. Eroul 
mai transmite doar o ușoară afec
țiune printr-o specială tratare re
gizorală, dar niciodată solemni
tatea pe care o implică medita
ția și sacrificiul suprem. O su
perficială iluminație anulează 
complet în ultima scenă intensi
tatea de sublim ritual a coborî- 
rii în criptă. Ceea ce trebuia să 
fie orgoliu de faraon, care-și ale
ge singur momentul morții, nu 
apare decît ca soluție facilă a 
unui monarh lipsit de energie... 
în general, regia n-a sesizat re
sursele expresive ale întunericu
lui pe scenă. Momentul „înmor- 
mîntării de copil", adine tragic, 
mărturie a unei lumi aplecate 
peste datini imemoriale, e tratat 
cu o lejeri ta te derutantă. Cauza 
se datorează tocmai excesului de 
lumină.

Cea mai nobilă reușită a aces
tui spectacol este doamna Maria, 
interpretată de Margareta Po- 
gonat. Un ciudat sentiment de 
irealitate luminează continuu fața 
doamnei. Nimic vulgar, gesturi 
mici, calde. Totul revine ochi
lor. Ochi de copil întristat, ochi 
de copil bolnav, ochi de copil 
vesel, ochi de copil speriat. Ni
mic grav, solemn, dar în același 
timp nimic familiar. Domnița 
care și-a păstrat iubirea, domni
ță care știe să stea pe tron, ea 
rămîne mereu alături de domnul 
și războinicul ei. Ceea ce putea 
fi doar vag lirism, actrița punc
tează cu discrete accente de 
umor. Pe Rareș, războiul îl în
cordează, pe boieri setea de mă
riri îi încrîncenează ; singură,

Maria, printre trădări și asasi
nate, își păstrează grația de ar
bust, de ființă abia ieșită la lu
mină. Ea moare fără să îmbă- 
trînească, topindu-se lîngă 
canat de ușă, suflet fragil, 
ghețat 
țara.

Emil 
Iul ca 
tuturor 
nice și 
curînd : 
mai mult decît oriunde, trebuie 
să ne legitimăm înapoi. Li
teratura e numai o ramură

un 
în

de viforul care cutreiera

Mândrie a vrut spectaco- 
imagine a Moldovei, a 
realizărilor ei, război- 

artistice. Cineva scria de 
„Mai mult decît alții,

a memoriei". Așa se înțele
ge interesul arătat azi pen
tru toate manifestările noas
tre și în afara literaturii. Pictura 
murală e una din sursele princi
pale de referință. Cortina reali
zată de pictorul Vladimir Zam- 
firescu pornește de la datele pro
prii acestei arte unice, îndeosebi 
în ceea ce privește primitivitatea 
desenului și mai puțin acurate
țea cromatică. Cortina, perete de 
mînăstire, apare ca semn al uniu
nii diferitelor acțiuni ale domnu
lui. Ea are și o participare mar-

cântă în definirea fiecărui ta
blou. Scenografia lui Vintilă 
Făcăianu, indecisă și destul de 
ambiguă, eșuează în încercarea 
de a miniaturiza. Soluțiile par 
forțate, inautentice. Costumele, 
inițial bine concepute, sînt o pro
bă decisivă privind importanța 
și semnificația materialului pen
tru o viziune scenografică mo
dernă. Din lipsa de aderență a 
culorii pe pînză au rezultat to
nuri murdare, lipsite de clarita
te, în timp ce însăși pînza cădea 
fără nici o valoare plastică sau 
tactilă. întreaga scenografie a 
fost afectată de slaba realizare a 
atelierelor. Muzică lui Nicolae 
Brânduș somptuoasă, declamato
rie, dă întregului spectacol o 
greutate nedorită. Ea e concepu-

A treia versiune scenică a piesei

PETRU RAREȘ

tă în tonalitate epopeică nece
sară unui „apus de soare" și nu 
unui început al nopții,-cum este 
domnia lui Rareș.

Corneliu Revent (Grigore Roș
ea) corect, fără o precisă contri
buție în prima parte, în cea de 
a doua îmbină frumos datele 
unui bătrin înțelept cu acelea 
ale copilului redescoperit. Boie
rii fără personalitate, indistincți 
stăpîniți de stînjeneala amatoru
lui, formează unitar slăbiciunea 
spectacolului. Candid Stoica în 
Soliman sesizează contrastul din
tre rigiditatea atitudinii și rapi
ditatea raționamentului. Soliman 
face cu detașare politică fină. N. 
Enache Praida, în Peresvetov, 
pune în evidență sigure cunoștin
țe profesionale. Seriozitatea cu 
care s-a pregătit această monta
re o atestă și caietul-program, ad
mirabil realizat.

Spectacolul a însemnat o nouă 
confirmare 
intensității 
matismului

a calităților piesei, a 
ei dureroase, a dra- 
autentic.

GEORGE BANU
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MIOARA CREMENE

TREI CÎNTECE
DE DRAGOSTE

Lumea Poveste

I

i
i
i
I

ziceI
ICit ședeam ascultindu-I

— de fapt culcată-ntre ierburi priveam 
mi-a crescut prin umăr un adevăr

■ prin șold, prin braț
infigînd rădăcini in pămînt

pentru iubit
...Cîntărețul avea o inimă albastră.
Zice-se că de aceea cînta ;
nimeni nu mai moare cît timp poate asculta 
cîntece de inimă albastră.

I
I
I

Nu-i exclus ca 
na cărții la sate", 
așa ne-a intrat în obiș
nuință să numim luna 
februarie, dacă nu 
va fi susținută și din 
punctul de vedere al 
conținutului, cu acțiuni 
atractive, generate de 
inițiativă și pasiune, 
sil devină într-un vii
tor apropiat un ter
men demodat.

Trecerea noastră 
printr-un număr de 
sate ale județelor Iași 
și Vaslui ne-a confir
mat că aspecte nega
tive cu suficientă gre
utate în procesul de 
banalizare a acestui 
eveniment cultural — 
sesizate în ultimii ani 
— continuă să rămînă 
în picioare. S-au. fă
cut mai peste tot des
chideri festive, egale 
prin desfășurarea ace
luiași arhicunoscut ti
pic, s-au ținut și cîte
va consfătuiri cu ci
titorii, unele în jurul 
aceleiași cărți consem
nate de „documentele" 
anilor trecuți, au ve
nit prin unele locuri 
și scriitori, s-a băut 
chiar și șprițul de 
onoare, și cu aceasta 
totul s-a terminat; 
fulgerător din primele 
zile. Situația fiind cam 
aceeași peste tot, nu 
vom cita nume de lo
calități și de persoane. 
Menționăm numai că, 
la o adică, sîntem dis
puși s-o facem, în ciu
da acelui vechi șablon 
de indicații care în 
mod sigur vor servi și 
de data aceasta la 
completarea registru
lui de activități. Deci, 
pentru că pașii tot se 
bat pe loc, să ne o- 
prim la cîteva proble
me pe care prezentul 
le pune, în virtutea de 
a sugera el însuși so
luții, pentru viitorul 
evenimentului cultural 
în discuție.

De ce „Luna cărții 
la sate" ?, cînd de fapt 
pătrunderea acesteia 
șl importanța contac-

tuiul cu cititorii sînt 
niște chestiuni de 
continuitate și as
cendență. Și apoi de 
ce „luna" cînd ea 
ține de fapt, o zi 
sau o săptămînă (de 
la caz la caz) cînd, 
mai peste tot, nu 
mai are aspectul

(JAR
TEA,
sar
bă
toa

re de

care

unui eveniment cul
tural precum s-a 
dorit ?

Socotim, apoi, că 
nici principiul care 
a stat la baza aces
tei inițieri nu e toc
mai bine 
că numai

verificat, 
interesul

comercial inclus
cartea brutal în rîndul 
mărfurilor, a cașcava
lului, past ramei și mi
titeilor etc., creînd, 
pentru a avea o aco
perire în scuze, meta
fora cu „luna cărții 
la sate". O imitație de 
altfel a altor metafore, 
acelea într-adevăr bine 
plasate, de genul „lu
nii produselor culina
re" și „lunii cadouri
lor". Or, nu-i totuna. 
Ni se va replica că ne
socotim interesul co
mercial. Departe de 
noi acest lucru. Soco
tim numai că, ceea ce 
ar însemna comerț cu 
cărți, trebuie trecut 
în rîndul unor acțiuni 
de o cu totul altă na
tură și eleganță și că 
acest lucru nu trebuie 
făcut nici 
timp de 
„maximă 
după cum 
Confuzia de altfel între 
procesul de vînzare al 
cărții și cel al panto
filor și articolelor de 
lenjerie e atît de mare 
îneît nici în această 
„lună" — cu o țintă a- 
ttt de precisă" și cu 
„principii" atît de cla
re — nu a încetat să 
se manifeste concret 
în rafturile magazine
lor universale rurale 
în care cărțile abia de 
se mai disting printre 
celelalte articole 
alt profil.

Realitatea ne-a 
la concluzia că nu 
temui acesta de natu
ră competiționistă a- 
sigură succesul acțiu
nii largi și serioase de 
popularizare a literatu
rii, ci munca temeini
că și calificată care se 
cere *i ea stimulată de 
adoptarea unui sistem 
nou și eficient, favora
bil inițiativelor, sen
sului profund pe care 
și-l propune pătrunde
rea cărții la sate.

el numai 
o lună cu 
intensitate", 
se pretinde.

cu

dus 
sis-

ION CHIRIAC

Protagoniștii spectacolului „Bietul meu Marat" la Teatrul de stat 
din Calați: Grigore Drtstaru, Romeo Stavăr, Minodora Condur.

(Urmare din pag. I)

| El plecă ți veni:

bătrin cu o scripcă pe umăr 
tot el — o cavalcadă 
tot el — iubitul meu 
singur
trăgind piciorul rupt

I

I
I
I
i
I
I

i

...în jur creșteau livezi 
Foșnea o toamnă de cuvinte

Lumea zice că sînt ■' 
cîntece de lume

Coborau la ospețe străvechi cavalcade
(o, nu muri, iubitul meu, nu muri !) 
nu se desfăcea inelul nici unei cumetrii 
nu se ducea acasă nici un om cumsecade.

Le înfloreau în piept cocarde albastre 
sub cocarde inimi, albastre, tuturor. 
Firește cîntărețul, era un scripcar oarecare 
(nu muri, iubitul meu, te implor},

I
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așa incit o pornea în legea lui de hoinar blestemat 
mai departe, 

o fiul meu, frate, părinte, iubite dintîi și bătrin, 
inimă albastră, albastre cocarde, 
nespus mi-e de greu — dar am să rămîn, am să 

rămîn.

Balada pentru mirele negru
N-am să te cert, n-am să mă mint. 
Noaptea avea legănări de argint

Și tremura șuierînd ca un duh 
umbra lui in odăjdii de stuh.

Fetele ielelor 
jucau cu iuțeala mărgelelor.

Din toate ochiurile de ape 
suia balsam pentru pleoape 
și se înălțau capete de știme 

| cu pletele din ibrișime...

N-am să te cert, n-am să mă mir. 
Mii ți-a pus lacul pe frunte și mir.i

I
I
i
i
I
I

Ai prins între degete cupe, capete și chiparoase 
și le-ai tras pînă Ia sufletul tău de mătase

ți-ai Înfipt gura tn carnea < 
răscolitoare, cu izuri răscoapte

citeții de noapte 
lie

și dintre slavă șl nelegiuire
mi te-ai intors negru — așteptatule mire !

i

I
j

17,30 Curs de limba engle
ză — lecția a V-a ; 18,00
Telecronica economică ; 18.30 
Pentru cei mici : Ala-Bala, 
„Povestea ceasului" ; 19,00
Filmul „O poveste" ; 19,10
Pledoarie pentru cultură — 
emisiune pentru tineret ; 
19,30 Telejurnalul de seară ; 
20,00 Transfocator ; 20,45 Te- 
lecinemateca : Juarez — 
Film artistic cu Bette Davis 
și Paul Muni ; 22.55 Campio
natul mondial de patinaj ar
tistic : Proba de figuri libere 
— perechi. Transmisiune de 
Ia Geneva ; 24,00 Telejurna
lul de noapte.

școala față de acest fenomen, 
frecvent, de altfel, nu numai în 
liceul piteștean ?

Cu permisiunea tovarășilor pro
fesori am lărgit coordonatele in
vestigației, urmărind și preferin
țele culturale ale elevilor, dar 
mai ales timpul pe care-1 afec
tează pentru satisfacerea lor. Ce 
am aflat ?

Mai întîi, dintr-o gravă confu
zie care îi face să înglobeze 
preocupările de ordin cultural la 
capitolul „distracții", toți au acu
zat lipsa de timp pentru o atare 
activitate. „Nu am timp să merg 
Ia teatru", „nu am timp să ci
tesc alte romane decît cele indi
cate ca bibliografie la limba ro
mână", nu am timp să citesc o 
revistă literară" au fost răspun
suri aproape unanime. Pentru re- 
creere, între un capitol și altul al 
matematicii, se citește „Sportul" 
ori revista „Magazin", se urmă
rește „Evadatul" la televizor și 
ultimul film venit în oraș numai 
dacă este de aventuri. Am înre
gistrat și alte răspunsuri : „Nu 
am citit niciodată revista „Con
temporanul" (Gh. S., clasa a Xl-a 
C); „Nu cunosc publicația „Se
colul XX" (K. T., clasa a Xl-a 
H) ; „Am citit odată un articol 
despre Macedonski în „Gazeta 
literară" din care n-am înțeles 
nimic... (C. V., clasa a Xl-a H) ; 
„Ultima carte citită : Captivi în 
defileul panterei" (G. B., clasa a 
Xl-a C); „Citesc ce-mi cade în 
mînă, acum citesc volumul II din 
„Regii blestemați", pentru că pe 
primul nu l-am găsit" (R. F., cla
sa a Xl-a H).

Declarațiile elevilor au fost au
torizate de observația părinților :

nește asupra celor de alte specia- 
matematică 

fiind în cea mai mare parte și 
diriginți. Din această cauză, ori 
din alta, profesorii de literatură, 
limbi străine, istorie, sînt într-un 
Lei de defensivă și dacă pe ici 
pe colo cîte unul reușește să nu

„Nu-i putem lăsa să-și piardă
vremea cu fleacuri, trebuie să se lități, profesorii de 
gîndească la viitorul lor". Or, 
după opiniile celor mai mulți, 
acest viitor nici nu poate fi con
ceput în afara matematicii.

Nu putem să nu admitem că 
este un punct de vedere în pas

au un nivel cultural scăzut. O 
oră de dirigenție, „Cum înțelegem 
muzică", mi-a dezvăluit aspecte 
neplăcute în acest sens. Dar ce 
putem face ?

Florin Anghel — profesor de 
limba franceză : la noi în liceu 
secția umană este oarecum com-

MATEMATICA
EXCLUDE CULTURA?

cu cerințele vremii. Dar în pre
gătirea pentru viață, alături de 
matematică, și cel puțin pe ace
lași plan se situează cunoașterea 
și a altor domenii ale gîndirii u- 
mane fără de care nu se poate 
construi viitoarea personalitate. 
Ignorarea acestui adevăr, îndeob
ște cunoscut, și recunoscut cel 
puțin teoretic, creează pericolul 
sărăcirii spirituale a celor care se 
formează azi pe băncile școlii.

Părăsindu-i pe elevi, am conti
nuat discuția pe aceeași temă cu 
numeroase cadre didactice din 
liceu. Mai întîi însă o paranteză : 
liceul piteștean, bucurîndu-se de 
o frumoasă tradiție științifică, a 
dat serii de absolvenți foarte 
bine pregătiți în domeniul mate
maticii. Pe această bază el își face 
în continuare un titlu de glorie 
în a cultiva la elevi interesul față 
de matematică, ceea ce este în 
ansamblu un lucru meritoriu. De 
altfel în școală funcționează 8 
clase a Xl-a reale și una singură 
Umanistă. Așa stînd lucrurile și 
ponderea profesorilor de mate
matică, fizică, chimie precumpă-

abdice de la exigență, atunci în 
jurul lui se creează un fel de le
gendă avînd în substrat ideea că 
cere imposibilul. O asemenea le
gendă circulă, de pildă, legată 
de persoana tovarășului Nicolae 
Spinei, profesor de limba româ
nă care, cică n-ar acorda pentru 
nimic în lume nota 10. Și ni s-a 
oferit exemplul clasei a Xl-a C. 
Aici, pe trimestrul I, situația me
diilor la limba română s-a pre
zentat astfel : două medii de 9, 
nouă medii de 5, zece medii de 
4. Raportate la cei 35 de elevi, ele 
ar putea trezi cel puțin îngrijo
rare. Dar nu trezesc.

Și acum cîteva 
păreri î

Eduard Minasian — profesor 
de matematică: elevii au un 
program supraaglomerat din cau
za încărcăturii inutile pe care o 
conțin programa și manualele. Și 
atunci își iau măsuri de „apă
rare", învățînd numai la obiecte
le care le vor fi necesare în vii
toarea profesiune. E adevărat,

promisă, pentru că se formează 
din elevi care nu știu prea bine 
ce vor, ori fug de matematică. 
Existența unor clase umaniste 
puternice ar fi creat un curent

favorabil lecturii, ar fi stimulat 
interesul pentru artă, pentru stu
diul limbilor străine...

Constanța Corbu — profes- 
ră de limba română : Cred că, 
mai ales, pentru realiști 
cercul literar ar putea avea un 
rol de stimulare a interesului 
pentru lectură, de formare a unor 
judecăți de valoare. Dar, con- 
strînși de rigorile instrucțiunilor, 
la cerc urmărim firul programei, 
adîncind, e drept, noțiunile ce se 
predau la clasă.

Cu punctul de vedere exprimat 
de tovarășul Dumitru Mihalașcu, 
profesor emerit, la care sub
scriem, încheiem aceste rînduri:

— Mi se pare problema des
tul de serioasă și, de ce să n-o 
recunosc, școala este tributară pe 
acest plan. Am să cer ca o șe
dință a consiliului pedagogic să 
fie consacrată discutării acestui 
aspect al formării tinerilor ce ne 
sînt încredințați spre educare și 
instruire.

MARIETA VIDRAȘCU

CINEMATOGRAFE

— Așteptarea și somnul nu sînt două noțiuni incompatibile. 
De ce să nu recunoaștem, lui Chefariu îi plăcu aforismul.

își dădu seama din nou că un aforism este o dovadă de in
teligentă și își mai dădu seama că inteligența gonește frica. 
Construi și el în cap un aforism care suna cam așa ; „Frica 
păzește via. Inteligența gonește frica“.

— Dacă vreți să stați de vorbă cu tatăl meu, puneți-vă 
această pijama curată.

Chefariu se uită atent, foarte atent, luă pijamaua in mina 
(mina dreaptă) iar cu mîna stingă apăsă binișor clanța 
ușii. Trase de ușă dar ușa rămase neclintită.

— Degeaba vreți să fugiți, ușa aceasta nu poate fi deschisa 
decît de tatăl meu.

— Bine, dar am intrat pe ea.
— Firește că am intrat pe ea. Dinafară se poate veni și 

fără încuviințarea tatălui meu. Dinăuntru însă, spre afara, 
drumul trece prin voința tatălui meu.

învins, Chefariu își aruncă ochii spre pijama. Un ris 
nervos îi cuprinse ființa. Pijamaua era de culoare neagră.

Două pijamale negre
Uitîndu-se mai atent împrejur, Chefariu observă că și 

Episcopescu purta o pijama neagră. Un negru aprins, lucios, 
înspăimîntător.

— Ce să fac, ce să fac, fetițo ?
— Să vă îmbrăcați în pijamaua neagră.
— întoarce-te te rog cu spatele.

- 24 -

Fetița se întoarse cu spatele și se uită pe fereastră și 
Chefariu se uită și el pe fereastră și auzi viscolul, bufnind 
în crucile cimitirului, și ceasul vreunui turn din apropiere 
bătu o oră pe care poștașul nu putu s-o recunoască. Viscolul 
venea pînă la geam, ca un animal alb care rinjea îndîrjit 
și așteptător. Prin viscol, siluete negre dansau afară iar feli
narul care lumina, fără de a fi agătat de tavan, casa Episco- 
peștilor se clătina și el, aruneînd trîmbe de umbre în odaie 
și întețind focul lăuntric al lui Chefariu. I se făcu din nou 
frică, își scoase hainele și le puse pe ceva tare și fierbinte, 
nici el nu știa pe ce, parcă era orb, orb de-a binelea, în 
amestecul acela de lumini și umbre, care-i călărea șaua tur
cească a capului. Camera nu era prea mare, dar părea 
foarte mare, cînd felinarul de afară se clătina, și se clătina 
tot timpul, mutînd în dreapta și în stingă dimensiunile ca
merei și dîndu-i poștașului senzația că poate fugi prin acel 
spațiu de toleranță, format de mișcarea luminii.

Vocea de la geam zise :
— Gata, domnule ?
— Un moment.
Si cînd își puse pijamaua neagră, cînd simți atingerea el 

infernală, Chefariu se zgribuli într-atît că fata aceea i se 
păru un fel de gogeamitu care îl va stîlci în pumni.

— Sînt gata, poți să te întorci.

fîn, oameni dormind în tren, oameni dormind în avion — 
de frica înălțimii, oameni dormind din pricina bolii, văzu 
fel și fel de oameni dormind, și un somn copleșitor puse 
stăpînire pe el, și Chefariu simți că-i adorm întîi genunchii, 
coatele și toate încheieturile, apoi simți că-i adorm tîmplele 
și că somnul, ieșind din

Vai, ce frumos vă stă în pijama 
neagră I

La indicațiile fetei Chgfariu se întinse în pat, un pat larg 
de trei persoane.

— Puneți-vă mîinile sub cap și încercați să intrați în ritmul 
somnului tatălui meu.

— Adică ?
— Adică tăceți și gîndiți-vă la somn. Cum arată somnul, 

ce bine e să dormi etc.
Așa și făcu Chefariu. închise ochii și imită perfect somnul 

celuilalt. Pînă și faptul că Episcopescu avea laba pi
ciorului sting puțin aplecată spre pat, îl imită cu exactitate 
Chefariu. Prin cap îi lunecară imagini ale somnului, somn 
de copil, somn de femeie, somn de bătrin și revăzu cu clari
tate pe soția sa dormindu-i pe brațul sting, în noaptea nunții. 
Văzu, de asemenea, oameni dormind cu capuri pe stoguri de
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cele două tîmple, îi acoperă pieptul

că-i adorm și ochii. Chefariu adormi de-a-

timp, cît deprindea somnul, Chefariu auzea

te/

și, cînd 
binelea.

In tot
din odaie vocea dulce a copilei, spunîndu-i niște cuvinte, în 
felul cum spusese la mormintul doamnei Popescu.

— Vai ce frumos vă stă în pijama neagră I
Si, în mod miraculos, și lui i se păru că îi stă bine în 

Diiama neagră, dar în același timp se temu că va muri si 
pentru că nu murise niciodată pînă atunci nu știa dacă acest 
somn nu e cumva moartea.

(VA URMA)
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O LUME NEBUNA, NEBUNA, 
NEBUNA...

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

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează Ia Republica (orele: 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ;
21,15) ; Festival (orele : 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

AM INTÎLNIT 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 INCA SCLAVE 
rulează la Capitol (orele ; 9,15;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18.30 ; 20,45).

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

STĂPlN 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 Șl 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 (orele : 9 ;
10 ; 11 pentru eonii. 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 Grivita (orele : 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30); 
Melodia (orele 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 20.45) : Modern (o- 
rele 9,30 : 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45).

O SUTA UNU DALMATIENI 
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 tn continuare 16,30;

18,45 ; 21) ; Miorița (orele t
9.30 ; 11,30 ; 13,30 ; 18 ; 18,15 ; 
20,30) ;

DE TREI ORI BUCUREȘTI
rulează la Bucegl (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 : 15 ; 17,30 ; 20).

LOANA
rulează la Ferentari (orele 1
15.30 : 18 ; 20,30)

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

ESCROC FĂRĂ VOIE
rulează la Cotroceni
15.30 ; 18 ; 20,30)

MARTIN SOLDAT
rulează la Crîngașl
15.30 : 18 ; 20,30).

CARETA VERDE 
rulează la Floreasca 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20,45).

CERUL ÎNCEPE LA 
JUL III

rulează la Moșilor
15.30 ; 18 ; 20,30).

ÎNNOURASE TRECĂTOARE
rulează la Popular (orele 1
15.30 ; 18 ; 20.30).

ROMANȚĂ PENTRU TROMPE
TA

rulează la Munca (orele : 15,30: 
18 ; 20.30).

SERVUS, VERA 1
rulează la Cosmos (orele : 16 ;
18 ; 20,15).

CAPCANA
rulează la Tomis (orele : 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18,15 ;
20,30), Flamura (orele : 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

REÎNTOARCEREA LUI SUR- 
COUF

rulează la Flacăra (orele t
15.30 ; 18 ; 20,30).

CORIGENTA DOMNULUI PRO
FESOR

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

MOARTEA DUPĂ CORTINA 
rulează la Rahova (orele t 
15,30 ; 18 ; 20,30).

CÎND TU NU EȘTI
rulează la Progresul (orele : 
15,30 ; 18 ; 20,30).

(orele |

(orele|

(orele t
18,15 J

ETA-

(orele t
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România anului 1985 se 
va deosebi substanțial de 
cea de azi. Spun aceasta 
gîndindu-mă că ritmul ex
traordinar de rapid în care 
avansează știința și tehnica 
are consecințe directe în 
dezvoltarea progresului so
cial. în complexul revo
luției științifice, tehnice 
contemporane, biochimia, 
de pildă, va continua să se 
dezvolte impetuos în mul
tiple direcții și uneori im
previzibile. Se poate ca pînă 
în 1985 această știință să 
cunoască progrese atit de 
mari încît să devină fac
torul esențial în dezvolta
rea tuturor ramurilor din 
domeniul biologiei, chimiei, 
medicinei și agriculturiii. 
Ea poate revitaliza și revo
luționa cunoștințele noas
tre actuale ajutîndu-le să 
facă un salt. Concret însă 
nu vă pot spune ce anume 
va fi în 1985, Și asta pen
tru că știința mă poate 
contrazice chiar mîine. 
Oricum, medicina, cu aju
torul biochimiei, al biolo
giei și oel al geneticii va 
putea să pătrundă la ori
ginea bolilor și să le ex
cludă în mare parte.

în ceea ce privește tine
retul care se află pe băn
cile universitare și care, 
mîine, va constitui nucleul 
de specialiști menit nu 
numai să mînuiască no
ile cuceriri științifice, dar 
să le și dezvolte, se poate 
spune multe lucruri. Mai 
înainte de toate însă tine
rii studenți de azi și de 
mîine 
leagă 
ei să 
serios

trebuie să înțe- 
că este necesar ca 

se pregătească foarte 
pentru a face față

solicitărilor din 1985
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vor afla în plină 

de cercetare, în 
creație științifică, 

studiul individual in
să asimi

se 
muncă 
plină 
Prin 
tens ei trebuie
leze cît se poate mai bine 
cele mai variate cunoș
tințe de biochimie, chimie, 
biologie, fizică și matemati
că. Numai astfel se poate 
forma pentru fiecare acea 
vastă cultură generală, 
fără de care nu este posi
bilă nici înțelegerea con
cepțiilor științifice mo
derne, și nici elaborarea 
de noi concepții! care vor 
sta la baza științei de 
mîine.

Noi, profesorii, la rîndul 
nostru avem sarcina de 
mare răspundere de a con
tribui nu numai la realiza
rea conținutului științific 
al cunoștințelor acumulate 
de studenți, dar și la dez
voltarea în tineret a dra
gostei față de profesiunea 
aleasă.

Numai prin dezvoltarea 
calităților personale, prin 
muncă asiduuă și rațional 
organizată și prin perse
verență tînărul de azi va 

ajunge un creator al știin
ței în viitorul apropiat.

La toate acestea însă 
trebuie să mai spunem că 
în prezent nu întotdeauna 
învățămîntul nostru supe
rior se ridică la nivelul ce
rut de cuceririle moderne 
ale științei. Desigur, mai 
sînt multe „goluri “ de um
plut.

Pe această linie mi-aș 
permite să fac cîteva su
gestii. în primul rînd con
sider că pentru dezvolta
rea inițiativei și învățarea 
„meseriei “ de cercetător în 
condiții cît mai optime 
trebuie reorganizată și 
pusă pe fundamente ma
jore activitatea cercurilor 
științifice studențești. Mai 
precis, activitatea acestora 
cred . că a venit timpul să 
fie. inclusă în cadrul pro
gramelor, iar orele de cerc 
științific să fie astfel consi
derate ca ore oficiale. Mer- 
gînd mai departe cu ideea 
trebuie să recomand ca 
pentru lucrările care se 
efectuează în cercuri să se
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pună la dispoziție apara
tură modernă și materiale 
tehnice care sînt absolut 
necesare. Nu se poate face 
cercetare, la nici un nivel, 
fără a dispune de tehnica 
de cercetare. Altfel, riscăm 
să nu facem de multe ori 
decît simple grimase de 
cercetare, să mimăm doar 
la masa științei, șă ne pier
dem timpul. Aceasta in al 
doilea rînd,

în al treilea rînd, o a 
treia condiție pentru ca 
cercurile științifice să fie 
viabile. Este vorba, ca pe 
lingă ele să fie repartizați 
special, fiind absolviți de 
alte munci, asistenții ne
cesari. Fiecare cerc să 
aibă permanent asistentul 
lui, care să supravegheze 
■conținutul lucrărilor și 
care să fie capabil să dea 
îndrumările necesare. Con
sider că este bine venită 
această' măsură pentru că 
profesorii, conferențiarii 
etc. oricît s-ar ocupa de 
bunul mers al cercurilor, 
niciodată nu este de ajuns. 
Un asistent permanent (nu

viitorul apropiat

calitativ

cum a fost pînă acum re
partizat de multe ori for
mal) va ridica 
munca în cercuri și rezul
tatele lor vor fi cu adevărat 
de domeniul cercetării știin
țifice.

în încheiere mi-aș per-, 
mite să adaug că este ab
solut necesar ca selecția 
la intrare în facultăți să 
fie mai severă decît în pre
zent. Trebuie să se stabi
lească o medie limită, sub 
care, chiar dacă nu s-au 
ocupat toate locurile, să 
nu se admită nici un can
didat. Dezvoltarea științi
fică impune această exi
gență. Altfel, pătrund pe 
porțile facultăților tineri 
cu o pregătire intelectuală 
slabă. Și tocmai aceștia vor 
fi la terminarea cursurilor 
universitare cadrele cele 
mai insuficient pregătite, 
bune doar ca tehnicieni. Or. 
specialistul anului 1985 tre
buie să posede cunoștințe 
cît pentru două facultăți 
laolaltă.

Transformările sociale și 
culturale profunde petrecute 
în țara noastră, succesele ob
ținute în construcția socialis
tă, susținute de activitatea 
educativă desfășurată de pai- 
tid în rîndurile oamenilor 
muncii au o mare înrîurire și 
asupra tinerei generații care 
se dezvoltă în pas cu desă- 
vîrșirea construirii socialismu
lui.

Trăind într-o continuă pers
pectivă deschisă spre viitor 
nu putem să nu ne gîndim la 
liniile directoare ale educației 
— pe toate planurile — me
nite să modeleze omul socie
tății viitoare. Ca întotdeauna 
acest viitor s-a conturat și se 
reliefează din ce în ce mai 
pregnant încă în zilele noas
tre. Țelurile operei de forma
re socială și spirituală a tine
retului ni se înfățișează ca 
o prelungire și intensificare a 
tot ceea ce s-a realizat pînă 
acum, dar nu fără a ține sea
ma de carențe observate și 
discutate în viața zilnică, în 
presă sau literatură.

In societatea noastră, tine
retul participă activ la viața 
politică, economică și socială, 
la înfăptuirea politicii parti
dului de industrializare so
cialistă a țării, de dezvoltare 
a științei și culturii.

In documentele Conferinței 
Naționale a Partidului Comu
nist Român se subliniază că 
formarea și educarea tinerii 
generații reprezintă una din 
preacupările de cea mai mare 
însemnătate ale partidului și 
statului, ale întregii societăți. 
Pentru formarea și dezvolta
rea tineretului este necesar ca 
cele mai bune cadre să-și 
coordoneze eforturile, să gă
sească soluții variate în vede
rea pregătirii tineretului pen
tru muncă și viață, pentru 
îmbogățirea profilului său 
moral-spiritual, pentru dez
voltarea lui culturală multila
terală.

Un rol important în forma
rea și instruirea multilaterală 
și științifică a tineretului re
vine școlii. Dar pe lingă școa
lă -— familiei, iar pe lîngă 
familie — propriei sale răs
punderi, 
pare că 
mai des

După 
ului îi :

, iată ceea ce mi se 
trebuie amintit cel 
tînărului de azi.
cum se știe, U.T.C.- 

revine un rol impor
tant în mobilizarea tineretu
lui la activitatea economică și 
social-culturală, la înfăptuirea

politicii partidului de constru
ire a socialismului. Dar tot
odată organizației revoluțio
nare a tineretului îi revin noi 
sarcini de răspundere în edu
carea și îmbogățirea profilu
lui moral-spiritual al tineretu
lui : educării prin muncă și

FILOZOFIE

tmm al mor
nobili 17 urmi

pentru muncă a tineretului, 
stimulării pasiunii pentru în
vățătură, . dobîndirea unui 
larg orizont cultural.

Omul viitorului trebuie să 
fie un om multilateral, tre
buie să tindă spre realizarea 
idealului umanist al. dezvoltă
rii tuturor aptitudinilor sale 
fizice și spirituale. Dar în așa 
fel, încît dezvoltarea propriei 
sale personalități să nu-1 
transforme într-un individ 
egoist, plin de sine și de suc
cesele proprii.

Se vorbește astăzi din ce 

în ce mai mult despre cultu» 
ră. Dar nu trebuie să uitări 
că în sfera culturii intră ș! 
etica, estetica și alte laturi 
ideologice. Nu orice cultură, 
ci o cultură care servește si
multan individului și societă
ții, care nu intră în conflict

I
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cu normele societății socia
liste, ci le ia drept model — 
aceasta-i cultura societății 
noastre în dezvoltare. La 
lucrările Conferinței Na
ționale s-a subliniat că în 
centrul activității de formare 
a tineretului va trebui să stea 
o muncă permanentă pentru 
înarmarea sa eu ferme con
vingeri politico-ideologice, cu 
ideile marxism-leninismului, 
pentru educarea lui în spiri
tul patriotismului socialist și 
internaționalismului proletar, 
pentru a-i asigura fermitatea 
față de influențele unor men
talități învechite.

Vorbind despre viitor nu 
putem uita tradițiile spiritua
lității românești, care s-au ca
racterizat printr-un aport ori
ginal și perseverent, de la 
Nicolae Milescu pînă la Ar- 
ghezi, prin duhul umanismu
lui și patriotismului. Pe acest 
făgaș creat cu demnitate și 
eforturi de marii noștri înain
tași — militanți sociali, sa- 
vanți, scriitori și artiști etc. 
mi se pare că trebuie să mer
gem, năzuind ca în cel mai 
modest dintre constructorii 
viitoarei societăți să se încar
neze — în fiecare după apti
tudini și posibilități — virtu
țile și valorile poporului nos
tru.

MECANICA FLUIDELOR ELECTRONICA
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1) Nu trebuie să fiu prea 
optimist pentru a afirma că, 
în condițiile și ritmul actual 
de dezvoltare a țării noastre, 
către sfîrșitul secolului aces- 
ta, România se va prezenta 
ca Q țară al cărui nivel teh
nic și științific va fi foarte 
apropiat de acela al țărilor cu 
veche tradiție tehnică și știin
țifică.

De altfel, în domeniul în 
car© lucrez : Mecanica Flui
delor de pe acum și, în spe
cial pe plan teoretic, există 
forțe de cercetare care au 
adus și aduc contribuții inte
resante în patrimoniul știin
ței universale. De aceea, noi 
sperăm că nucleele actuale 
de Cercetare se vor dezvolta 
cu maximum de eficacitate 
prii) aplicarea principiului 
concentrării eforturilor asupra 
problemelor majore ale știin
ței și economiei noastre na
ționale. Corespunzător legilor 
do dezvoltare a societății ac
tuale, Cercetarea științifică va 
reprezenta o pondere din ce 
în ce mai mare. Ca urmare 
vom dispune, spre stîrșitul 
secolului acesta, de centre de 
cercetare de toate nivelele, 
dotate cu aparatură modernă. 
Este foarte greu de spus un
dă vor fi situate jaloanele cu
ceririlor, științifice în mecani- 
ca fluidelor în viitorul chiar 
destul de apropiat ca acela 
lă oare ne referim, dar e foar- 

probabil că se vor desfă
șura în continuare cercetări 
în domeniul aerodinamicii 
vitezelor super și hipersoni- 
ce, în domeniul gazelor rare
fiate, al plasmei etc.

Creșterea. într-un ritm ac
celerat a ponderii cercetării 
științifice, reclamă însă, evi
dent, orientarea unui procent 
tot mai mare de tineri către 
tehnică și cercetare.

2) Trebuie să fim conștienți 
de adevărul că în societatea 
actuală șl cu atît mai pro
nunțat în cea viitoare, numai 
munca inteligentă poate adu
ce progresul și bunăstarea 
locietății.

în condițiile actuale și ale 
viitorului, puterea unui popor

dr. ing. N. N. PATRAULEA
membru corespondent al Academiei

nu se măsoară prin numărul 
cetățenilor săi, (care repre
zintă mai degrabă numărul 
de guri consumatoare), ci prin 
numărul cadrelor instruite, 
capabile de a face muncă in
teligentă, capabile să mînu
iască instrumentele de muncă 
modernă, capabile de creație 
tehnică sau științifică. Se știe 
că dezvoltarea inteligenței u- 
mane nu se face simțită de la 
o generație la alta, dar este 
posibil să se canalizeze inte
ligența tineretului în așa fel 
încît să se adapteze noilor 
instrumente de muncă ale o- 
menirii, printre care un loc 
aparte îl ocupă calculatoarele 
electronice, aviația modernă, 
cosmonautică etc.

Mi-aș permite să sugerez 
unele idei a căror aplicare 
ar contribui la îmbunătățirea 
procesului de formare tehnică 
a generațiilor viitoare. în pri
mul rînd mă gîndesc la adap
tarea continuă a tematicilor 
de învățămînt la condițiile 
vieții actuale în așa fel încît 
să se lase de o parte detalii 
neesențiale ale diverselor dis
cipline și care fac, în general, 
apel la memorizări dificile 
și adesea inutile, și să se in
siste asupra unei bune orga
nizări a noțiunilor în mintea 
elevului și asupra legăturilor 
între noțiuni.

Știința actuală conține o 
cantitate enormă de date, da
te care se acumulează prin 
însuși faptul că existența so
cietății continuă. Tinerii au 
posibilități foarte mari de 
memorizare dar nu trebuie să 
se abuzeze de aceasta, deoa
rece nu trebuie să-i transfor
măm în enciclopedii. Pînă la 
urmă nu „cine știe**, (aș a- 
dăuga „pe de rost**) ciștigă, 
ci cine „poate să creeze**.

Dar școala nu este singurul 
factor de formare a tinerilor. 
Activitatea lor în afară de 
școală, are, credem o impor
tanță determinantă. Bibliote

cile specializate trebuie să 
pună la dispoziția elevului 
toate materialele necesare 
pentru realizarea unor mici 
aparate și experiențe. Această 
activitate a tînărului are o in
fluență covîrșitoare în proce
sul de dezvoltare a spiritului 
său tehnic și științific.

Tînărul trebuie să găseas
că cu ușurință și la prețuri 
accesibile diferite materiale 
de construcție ca : tablă de 
aluminiu, șurubașe, nituri, 
sîrmă de bobinaj, tole de 
transformator, cositor pentru 
suduri, placaj, piese și sche
me pentru radio-amatori, aero 
și navomodeliști etc.

De asemenea, pentru în
zestrarea laboratorului său 
sau a micului său atelier, el 
trebuie să găsească în ace
leași condiții scule fine, foar
te variate și frumos prezen
tate, însoțite, după caz, de 
prospecte și modul lor de în
treținere și folosire. Nu tre
buie să se meargă pe linia că 
dacă sînt destinate tineretului 
ele trebuie să fie de proastă 
calitate.

Personal sînt convins că 
această formă plăcută de in
struire constituie un mijloc 
excelent de a canaliza acti
vitatea tînărului de timpuriu 
către munca creatoare, teh
nică sau științifică. Nu tre
buie să uităm că dacă mij
loacele de producție influen
țează necontenit structura so
cietății, în general, situația 
țării noastre impune o alură 
și mai dinamică a restruc
turării diferitelor pături com
ponente ale societății noastre, 
deoarece o proporție destul 
de însemnată a populației 
este încă rurală.

Multor tineri aflați încă la 
țară trebuie să li se formeze 
prin to,ate mijloacele ce ne 
stau la dispoziție dexteritatea 
în mînuirea diferitelor obiecte 
tehnice, pasiunea pentru a- 
ceasta și dacă este posibil pa

siunea pentru crearea tehnică 
sau științifică.

Trebuie să se dea mai mul
tă atenție posibilității orien
tării în această direcție a ac
tivității extrașcolare. Nu este 
o treabă secundară ci o acti
vitate indispensabilă care tre
buie să meargă mînă în mînă 
cu procesul de educație prin 
școlarizare. Numai așa putem 
să asigurăm calitățile dorite 
ale tineretului ce va deservi 
în viitor mașinile de calcul, 
avioanele moderne de mîine, 
vapoarele, mașinile complica
te automatizate ale unităților 
de producție etc. sau care 
vor încadra unitățile de cer
cetare științifică.

In sfîrșit, aș vrea să subli
niez încă două trăsături im
portante ale tînărului de mîi
ne : sportivitatea și un fond 
moral sănătos. Prin sport se 
menține în formă bună orga
nismul și va constitui în a- 
celași timp o relaxare indi
cată după munca ce va avea 
un caracter din ce în ce mai 
intelectual.

Pe lîngă aceasta sporturile 
de echipă contribuie la edu
carea morală a tînărului. In
tr-adevăr, munca omenească 
devine din ce în ce mai co
lectivă. Acest adevăr se simte 
și în munca științifică. Fizi
cianul, inginerul de cercetare 
etc. de astăzi, și cu atît mai 
mult cel de mîine, trebuie să 
fie încadrat într-o unitate ști
ințifică, cu bază materială 
importantă și cu mulți cola
boratori.

Epoca cînd obiectul de 
cercetare era o piatră care 
se lăsa să cadă dintr-un turn 
este de mult depășită. Expe
riențele actuale cer energii 
mari, piese costisitoare și o 
colaborare strînsă între mem
brii colectivului. Tînărul cer
cetător de mîine trebuie să 
aibă și însușirile morale in
dispensabile lucrului de e- 
chipă.

Ultimul deceniu este carac
terizat printr-o dezvoltare 
fără precedent a tuturor ra
murilor științei și tehnicii. 
Radio-electronica, informati
ca și cibernetica au marcat 
în această perioadă o dezvol
tare aproape explozivă cu e- 
fecte de primă importantă în 
toate celelalte ramuri.

Ne așteptăm pentru viitor 
la elaborarea de noi tipuri 
de dispozitive electronice : 
tuburi, tranzistoare de tip e- 
pitaxial și varactotoare cu 
performanțe superioare în ce 
privește frecvența și puterea. 
O nouă revoluție în elec
tronică o va constitui desi
gur folosirea pe scară largă 
a circuitelor integrate. Ela
borarea de noi circuite și noi 
scheme cu tuburi și dispozi
tive electronice pentru : co
municații, calculatoare elec
tronice, automatizare și di
ferite alte aplicații va fi ob
ținută pe linia realizării u- 
nor performanțe impuse di
nainte și a unei siguranțe de 
funcționare dorită.

Tehnica micro-undelor se 
va dezvolta și ea prin extin
derea benzilor de lucru în 
gama undelor milimetrice și 
prin folosirea de dispozitive 
electronice de puteri din ce 
în ce mai mari.

In domeniul comunicațiilor 
se va dezvolta televiziunea 
în culori, radiodifuziunea pe 
unde metrice de înaltă cali
tate, radiodifuziunea stereo
fonică, sistemele de radioco- 
municație de mare eficacita
te cu un număr mare de ca
nale, sistemele de comunicație 
spațială prin intermediul sa
teliților artificiali ai pămîn- 
tului, sistemele de transmisie 
a datelor de mare siguranță 
în funcționare și sistemele de 
comunicație cu aparate mo
bile de tipul : '„de oriunde, 
cu oricine".

Calculatoarele electronice 
se vor dezvolta într-o măsu
ră greu de imaginat în ceea 
ce privește viteza de efectua
re a operațiilor și capacita
tea sistemului de memorie, 
în sistemele automate, dis
pozitivele electronice vor în
locui treptat celelalte dispo
zitive electronice și pneuma
tice.

Sistemele de recunoaștere 
a formelor și caracterelor, 
sistemele de autoadaptare cu 
dispozitive electronice vor 
deveni peste cîteva decenii o 
realitate și vor încununa 
studiile de cibernetică. Apli
cațiile electronicii în medici
nă și biologie vor deschide.

prof. univ. G. CARTIANU
membru corespondent al Academiei

de asemenea, noi perspective 
în aceste domenii.

Studiile teoretice privind 
teoria circuitelor și a siste
melor, statistica comunicați
ilor, teoria informației, sis
temele neliniare, sistemele 
parametrice, vor permite ge
neralizări foarte cuprinzătoa
re, dar în același timp vor 
deschide și noi direcții de 
aplicație. Transpunerea în 
practică a teoriilor transmi
siunii informației și ale ci
berneticii, raportarea lor la 
sistemele biologice, de pildă, 
va lămuri o serie de proble
me de cea mai mare impor
tanță pentru explicarea atî- 
tor fenomene încă neclarifi
cate din acest domeniu.

Electronica cuantică, și în 
special laserul își vor găsi a- 
plicații din ce în ce mai în
tinse în coipunicații, în me
dicină și în general în indus
trie. Mai mult, aplicarea ci
berneticii în conducerea pro
ceselor industriale, în trans
porturi și în domeniul activi
tății economice vor aduce a- 
vantaje de valoare încă ne
bănuită. Este de prevăzut că 
în deceniul următor radio-e
lectronica, cibernetica și in
formatica își vor pune ast
fel amprenta pe toate ramu
rile dezvoltării științei și teh
nicii din țara noastră, pe în
treaga dezvoltare economică 
a României viitoare.

Specialiștii care vor lucra 
în 1985 vor dispune de un ba
gaj de cunoștințe net supe
rior celor de astăzi. Mai pre
cis oamenii care vor lucra în 
domeniul cercetării vor tre
bui să posede o bună stăpî- 
nire a cunoștințelor teoretice 
de bază și a metodelor mo
derne ale matematicii, unită 
cu o bună apreciere a meto
delor moderne de cercetare 
științifică și cu calități deo
sebite în ceea ce privește po
sibilitatea de a stabili legă
turi noi între fenomene.

Pentru cei care vor lucra 
în sectoarele de proiectare 
se va pune din ce în ce mai 
mult accentul pe pregătirea 
tehnologică și îmbinarea din
tre aspectul teoretic și cel 
practic.

In ceea ce privește produc
ția, e necesar ca viitorii spe
cialiști să fie îndreptați spre 
o stăpînire perfectă a teh
nologiei și a metodelor ingi

nerești specifice specialității. 
Nu va mai fi suficient ca in
ginerul să posede doar un 
bagaj vast de cunoștințe ; el 
va fi nevoit să știe cum să 
utilizeze cunoștințele dobîn- 
dite cu eficacitate maximă. 
Deci, disciplina în muncă, 
inițiativa, ingeniozitatea, 
exactitatea și o bună stăpî
nire a tehnologiei, fundată 
pe solide cunoștințe teoretice 
iată care sînt în principal 
caracteristicile unui bun spe
cialist al anului 1985.

Pentru a se ajunge la un 
astfel de profil în pregătirea 
viitoarelor cadre este nevoie 
ca problemele privind instru
irea studenților în institutele 
de învățămînt superior să fie 
analizate pe larg de forurile 
competente de la etapă la e- 
tapă, așa cum se procedează 
în întreaga lume.

Care sînt în fond premisele 
ce trebuie să stea la baza a- 
cestor analize ?

— în primul rînd, se va 
lua în considerație dezvolta
rea explozivă a științei și 
tehnicii în toate ramurile, 
dar în special în radio-elec- 
tronică, informatică și ciber
netică.

Trebuie să se țină cont, de 
asemenea, de noile descope
riri din fizică, chimie și de 
cele mai noi metode de ana
liză matematică.

In al treilea rînd să nu se 
piardă din vedere că studen
ții pregătiți astăzi vor atinge 
maximum de eficacitate după 
cinci-zece ani de la absol
vire, cînd condițiile de lu
cru vor fi evident esențial 
modificate. Ar fi o greșeală 
dacă s-ar uita faptul că dez
voltarea competitivă a tehni
cii cere ca, printr-un schimb 
permanent de cunoștințe cu 
disciplinele înrudite sau de 
graniță, să se îmbogățească 
conținutul fiecărei discipline 
și să permită extinderea re
zultatelor de la o disciplină 
la alta înrudită. Institutele 
de învățămînt superior au o- 
bligația să pregătească ele
mente corespunzătoare pen
tru : cercetare, proiectare, 
producție și organizare. Iată 
pe scurt care sînt premisele 
principale. Tinînd seamă de 
ele, rezultă obiectivele finale, 
cît și metodele de învățare ce 
se cer folosite. în general, 

pregătirea studenților tre

buie făcută pe linia asimi
lării temeinice a cunoștințe
lor esențiale, de bază, ale 
specialității pentru ca ei să 
poată face față cu succes pro
blemelor variate și de înalt 
nivel cu care vor fi confrun
tați mai tîrziu. O pregătire 
de bază suficientă trebuie 
dată și în legătură cu unele 
discipline înrudite sau de 
graniță. Este de dorit ca pre
gătirea să fie accentuată con
form aptitudinilor studentu
lui, ori pe linia cercetării ști
ințifice, ori pe linia proiectă
rii și a tehnologiei.

In toate cazurile, eu cred 
că nu trebuie să se insiste a- 
supra părții descriptive și a 
amănuntelor deoarece a- 
ceasta ar însemna o încărca
re inutilă a memoriei studen
tului și ar ascunde esențialul 
în spatele amănuntelor ; to
tuși cred că ar fi greșit dacă 
la curs sau la seminar nu 
s-ar concretiza cunoștințe 
teoretice prin exemplificări 
concrete care dau viață 
cursului. De aceea, pentru a 
se feri de un caracter buche- 
resc e necesar să facă perma
nent legătura cu alte disci
pline.

Intr-o altă ordine de idei, 
învățămîntul are ca sarcină 
să imprime în primul rînd 
disciplina de muncă, metoda 
de lucru, să dezvolte la stu- 
denți interesul pentru spe
cialitatea sa, altfel nu vom 
putea crea specialiștii dece
niului viitor. Pentru aceasta, 
temelor făcute acasă, lucră
rilor de proiect, lucrărilor de 
laborator, și în special lucră
rilor de diplomă trebuie să li 
se dea o pondere deosebită, 
deoarece ele sînt cele mai 
bune metode de mobilizare 
pentru studiul individual. La 
toate acestea mă simt nevoit 
să adaug că studentul tre
buie să învețe de pe băncile 
institutului că sarcina unui 
inginer constă în a realiza 
un anumit obiectiv în timpul 
cerut cu maximum de eco
nomie în condițiile impuse. 
Nu avem voie să uităm nici 
un moment că viitorul spe
cialist atunci cînd va părăsi 
școala nu trebuie să fie doar 
un sac de cunoștințe, ci și 
un om entuziast, capabil de
a se devota pentru binele în
tregii societăți.
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Corec

tive 

la ora 
de

educa

ție
Tînărul de azi, înregimen

tat în mod organizat la un 
mecanism sigur, care să-l 
pună la îndemină o sumă de 
cunoștințe acumulate de o- 
menire, încorporate în ma
nuale și cărți, are încă o se
rie întreagă de alte canale 
extrașcolare care-1 alimen
tează cu o bogată informație. 
Televiziunea, radioul, presa 
îi îmbogățesc zilnic cunoș
tințele cu explicații — dato
rită caracterului lor de masă 
— vagi, suficiente însă pen
tru a-i irita inteligența, pen
tru a o dinamiza. Are loc 
astfel o mutație a însăși no
țiunii de elev. Mobilitatea 
sa intelectuală ca și recepția 
sint silite de realitate să-și 

t schimbe in permanență o- 
rientarea. Bineînțeles că te- 

I melia perceperii mecanismu
lui științific care a stat la 
baza cutărei realizări presu
pune o acumulare în timp, 
succesivă, de cunoștințe ceea 
ce face ca, în goana afirmă
rii unei personalități în curs 
de afirmare structural deo
sebită, să se ivească o multi
tudine de aspecte pe care 
școala, prin cadrele sale di
dactice, mediul social, în 
frunte cu educația părinților, 
să intervină în permanență 
în scopul corijării unor ieșiri 
nepotrivite, cauzate nu atit 
de premeditare, cit mai ales 
din lipsa unor cunoștințe.

Pînă aici, o concluzie, ce 
merită a fi evidențiată : ele
vul de axl posedă o structură

Microscopul în slujba cercetării metalurgice

IMOBILITA TILE
COMER TUL UI

Primul popas : Magazinul 
„Universal". ' Aici am auzit 
următoarea butadă : „Talentul 
constă în a vinde ce nu ai !“. 
Dac-ar fi fost o glumă mărtu
risesc că<m-ar fi amuzat, dar 
iată au trecut două ore și stau 
tot la raionul tricotaje și len
jerie. Dincolo de zîmbetu) 
amabil al tinerei vînzătoare 
Costache Maricica, de invi
tația „vă rugăm să mai tre
ceți" a responsabilei raionului, 
Aurica Popescu, descifrezi un 
sentiment de jenă și nemulțu
mire. O privire asupra raftu
rilor ține loc de explicații, 
lipsesc seturile, compleurile, 
flanelele și alte lucruri nece
sare sezonului. Un etaj mai 
sus se află raionul de confec
ții pentru copii. Decorul — 
același. Doar două paltoane 
măsura 36, în rest monotonie, 
colorit sumbru. O căciulă 
nu strică acum, cu condiția 
s-o găsești. De sute de ori însă

vînzătoarea Victoria Radu 
este nevoită să spună „nu știu 
cînd primim".

Și totuși, pe Republicii am 
întîlnit o situație cu totul a- 
parte, meritorie. Magazinul de 
confecții și cel de încălțămin
te „Select" oferă cumpărători
lor o gamă variată de produ
se. Responsabilele lor sînt pline 
de atenție, de aceea nu sur
prinde pe nimeni că aici pla
nul este îndeplinit lună de 
lună. Dar iată că se naște în
trebarea : de 
tru ?

Deschideți 
femei și veți 
cotaje. Mai 
friguros ele se dovedesc prac
tice și utile. Intrînd în maga
zinul „Tricotaje", unitatea 178, 
am constatat că în vreme ce 
magazia geme de produse sub
țiri (ICRTI este acoperit can
titativ) lipsesc lucrurile groa
se, bluzele, flanelele. Aici, și

în alte locuri, datorită unei 
vechi mentalități „există în 
bază", se expediază magazine
lor — în ciuda tuturor protes
telor, bluze demodate (silon), 
șaluri care și-au pierdut de 
mult farmecul.

O categorie vitregită este 
cea a copiilor. Lor li se 
răpește bucuria de a avea un 
lucru necesar, frumos. De cum

a avea 
de pro- 
drumul 

comenzi

ce numai în cen-

garderoba unei 
vedea multe tri- 
ales în sezonul

eforturi mari pentru 
un sortiment minim 
duse de sezon : bat 
pînă la I.C.R.T.I., fac 
peste comenzi. In legătură cu
modul cum sînt acestea onora
te trebuie să înfățișăm urmă
toarea situație. Pe una din u- 
șile I.C.R.T.I., s-a fixat o fir
mă : „camera de comenzi". 
Ne-am interesat ce rol joacă 

aceasta și iată 
ce au spus mai 
mulți interlo
cutori, printre 
care și tovară- 

Micu Se
res ponsabN 
Magazi nu

de confec- 
din str. 1

psiho-socială în contextul 
căreia urmează să se contu
reze personalitatea. în școa
lă se petrece un fenomen 
dublu de cunoaștere pe plan 
uman. Odată dinspre profe
sor spre elevi. La rîndul lor, 
aceștia dau aprecieri colec
tive despre personalitatea 
profesorului lor. în timpul o- 
relor de instrucție între pro
fesor și elev există în per
manență o barieră care-1 si
tuează pe primul pe o pozi
ție privilegiată, cel de al 
doilea este obligat să fie re
ținut, cenzurat în manifes
tări. Un plus de cunoaștere 
reciprocă se poate obține în 
timpul orei de dirigenție.

O tendință generală în 
practica acestor ore, afară 
de cazurile cînd au caracter 
organizatoric, este ca acestea 
să se desfășoare sub forma 
unor teme a căror esență 
este de natură etică, sugera
te în mare parte de realita
tea clasei. Un fapt pozitiv. 
De aici însă pînă la modul 
în care sînt traduse în prac
tică aceste teme și mai ales 
în sensul eficienței există o 
serie întreagă de bariere. Un 
profesor de la un liceu din 
mediul rural, discutînd a- 
ceastă chestiune, îmi mărtu
risea, exprimînd o opinie, că 
după el ora educativă în ac
tuala ei tendință ar fi o abe
rație. Este imposibil, spunea 
el, ca într-o singură oră pe 
săptămînă să realizezi eluci
darea unei noțiuni de educa
ție. Nu este oare o înțele
gere greșită a însăși rostului 
acestor ore ?

Am asistat la o oră de di- 
rigenție la un liceu din Ca
ransebeș în care se încerca 
înțelegerea noțiunii de RISC. 
Se știe, îmi spunea profeso
rul diriginte înainte de a in
tra la clasa, că vîrstei ado
lescentului îi corespunde o 
firească teamă de insucces. 
Că în toate acțiunile sale are 
nevoie de aprobarea colegi
lor. Sensibilitatea sa este 
puternic lezată atunci cînd, 
ntr-o încercare de a realiza 
ceva, suferă un eșec. Astfel 
de situații pot duce la cazuri 
de reținere, de atrofiere a 
îndrăznelii. Intenția de a în
cerca să-i facă să înțeleagă 
necesitatea riscului și accep
tarea bărbătească a insucce
sului constituie desigur un 
fapt lăudabil. Vorbindu-le 
insă sub forma unei prele
geri, găsesc că scopul a fost 
doar în parte realizat. S-A 
UITAT, că de fapt, dacă s-ar 
fi angajat într-o discuție, 
elevului i s-ar fi ivit prilejul 
autocunoașterii, subliniată de 
maturitatea de gîndire a pro
fesorului, exprimînd păreri 
personale, mai puțin cenzu
rate, s-ar fi adăugat o fărî- 
mă la cunoașterea propriei 
sale personalități.

Personalitatea nu se reali
zează atit prin a da sfaturi 
cît mai ales prin oferirea 
posibilităților de afirmare, 
prin a-1 ajuta să și-o cunoas
că. Elevul nu poate fi smuls 
din realitatea în care se for
mează, rolul profesorului di
riginte trebuie să vizeze mai 
ales dirijarea acestei perso
nalități tocmai în direcția in
tegrării în această realitate 
socială.

ION D. DANCEA

REPETIȚIA DISCUȚII DESPRE ÎNVĂTÂMÎNTUL
•»

AGROZOOTEHNIC

nu este întotdeauna mama învățăturii
Inginerul cooperativei agri

cole se străduia să facă înțe
les cursanților unui cerc agro
zootehnic, fenomenul de foto- 
sinteză. Omul desena în sec
țiuni plante „așa cum se văd 
la microscop", căuta explica
ții cît mai pe înțeles. Dar în 
vreme ce un număr de 
cursanți în vîrstă asudau de 
concentrare, cei cîțiva tineri 
membri ai cercului șușoteau 
între ei, mîzgăleau caietele, 
priveau pasivi ; aveau evident 
gîndurile în altă parte.

Mă nedumerea mai mult 
faptul că specialistul, cunos
cut ca un om exigent, se fă
cea că nu vede, nu încerca în 
mod special să le cîștige și 
lor atenția. Mare ne-a fost 
însă surpriza cînd la încheie
rea lecției „neatenții", cum îi 
etichetasem eu în gînd, s-au

ridicat și au ceiut insistent 
inginerului să organizeze în 
zilele următoare demonstrații 
practice de muls.

Mi-am reamintit întîmpla- 
rea de la Plopeni zilele tre
cute cînd am avut o discuție 
despre învățămîntul agroteh
nic cu un număr de tineri din 
Topraisar, o comună din ju
dețul Constanța. Aproape că 
nu-mi aduc aminte cum a 
început discuția, venisem aici 
cu alte treburi, cînd secreta
rul organizației U.T.C., Con
stantin Ghindeanu, ne-a de
clarat : „In forma actuală în
vățămîntul agrozootehnic nu 
stimulează interesul tinerilor. 
Avem lectori foarte buni, 
care depun mult interes, ti
neri care vor să învețe și noi, 
organizația U.T.C., ne strădu
im să le trezim interesul 
dar...“.

breviarul]
Drum bun pe calea apelor!

Mineralierul „Petroșeni" de 12 500 tone s-a desprins de la cheiul 
de armare al Șantierului Naval Galați cu destinația : Marea Neagră. 
Examenul de verificare a celei mai mari nave construită în 
țara noastră a început de două zile. Dar timp de aproape 10 zile 
echipajul, în a cărui componență se află și specialiști ai Șantierului 
naval Galați și Direcției navigației fluviale, va verifica „la fața 
locului" comportarea cargoului în condiții normale de navigație, 
funcționarea motorului principal, al generatoarelor de curent ai 
instalației de ancorare. în construcția navei, capul de serie al 
celor cinci cargouri de acest tonaj — ne relata inginerul Virgil 
Zota, șeful serviciului producție — sînt încorporate cele mai noi 
cuceriri ale tehnicii navale. Nava are o mare autonomie de na
vigație și dispune de instalații moderne de încărcare-deșcărcare, 
de alte instalații care pot asigura o manevră operativă în porturile 
aglomerate cît și în spațiile reduse.

„Aici cred eu că se află 
cheia problemei — își spunea 
părerea activistul U.T.C., Ale
xandru Lupșa. Depunem efor
turi pentru a trezi interesul 
tinerilor cînd acesta ar trebui 
să existe în mod firesc. Sînt 
oare tinerii dezinteresați de 
viitorul lor, de pregătirea lor 
profesională ? Atit cît îi cu
nosc pe cei de aici și pe cei 
din satele din jur, nici vorbă 
de așa ceva".

Atunci ?
ELENA BANCIU: „Poate 

că la învățămîntul agrozoo
tehnic nu se discută proble
mele care-i interesează pe ti
neri".

NICULINA GURĂU: „Poa
te că nu este bine ca noi, ti
neri absolvenți a opt clase, să 
fim încadrați în aceleași 
cercuri cu cei vîrstnici".

N. ECREM.: „Pe noi ne-ar 
interesa mai mult lucrurile 
practice. Zoologie am făcut 
la școală mai multă și mai te
meinic decît se face în cercul 
de învățămînt zootehnic anul 
întîi".

ALT AN GAFAR : „Intr-un 
fel au dreptate. Noi la cercul 
zootehnic de aprofundare a 
cunoștințelor abia în anul pa
tru, învățăm părțile compo
nente ale animalului, organele 
sale. Tinerii, absolvenți a opt 
și șapte clase, au asemenea 
cunoștințe din timpul școlii. 
Pentru ei nu este interesantă 
o formă de învățămînt care 
reia aceste probleme chiar la 
un nivel inferior. Un lucru 
cred eu că ar trebui înțeles 
Cei vîrstnici au puține cunoș
tințe teoretice. Cei tineri au 
bogate cunoștințe teoretice, 
dar n-au pregătire practică".

EUGENIA TUDORICĂ : 
„E bine oare că-mi pierd 
vremea cu o sumă de lucruri 
care pentru mine sînt inuti
le ? învățăm, bunăoară, cum 
să semănăm cu mașina uni
versală sau cu cea specială de

porumb, dar eu ca fată voi 
ajunge vreodată să fiu pusă 
să lucrez pe semănătoare ? 
Este un lucru foarte rar, cînd 
un tînăr este pus să lucreze 
pe semănătoare. Sînt prefe
rați cei în vîrstă, pentru că ei, 
se spune, au experiență".

TUDOR MANOLACHE: 
„Sînt lucruri pe care noi nu 
le înțelegem. Învățăm la cerc 
despre semănat, dar în ajunul 
efectuării acestei lucrări se 
fac instruiri speciale cu oame
nii care le cor executa. De ce 
trebuie să faci de două ori 
același lucru ?“

GHEORGHE TOPCIU: 
„Durata cursurilor este prea 
mare. In trei ani sau in pa
tru, poți ajunge tehnician*.

VASILE SCORȚARU : 
„Noi tinerii, chiar cei care 
rămînem la țară, am vrea să 
fim ajutați să învățăm și alt
ceva. De ce oare nu se orga
nizează cu ajutorul mecaniza
torilor, un cerc pentru a învă
ța conducerea tractorului ?“

Alții au solicitat și au de-

monstrat cît de util ar fi un 
cerc de conducere auto, sau 
un cerc de electricieni. înse- 
rînd răspunsurile primite, o- 
piniile exprimate, nu înseam
nă însă că ne declarăm de a- 
cord cu toate, întocmai cum 
au fost ele formulate. (Acor
dăm înțelegere vîrstei, toți 
sînt tineri de șaptesprezece 
și optsprezece ani). Ele 
vorbesc însă de preocupările 
existente în rîndul celor mai 
tineri membri ai cooperativei 
agricole din Topraisar și din 
alte unități. Demn de re
ținut mi s-a părut fap
tul că toate aceste cercuri 
propuse nu au fost opuse în- 
vățămîntului agrozootehnic în 
general. Tinerii solicită o re
vedere a programei învăță- 
mîntului agrozootehnic în 
sensul realizării unei concor
danțe cu ceea ce au învățat 
ei în școala generală de opt 
ani unde au făcut botanică, 
zoologie și agricultură.

v. moineagu

/ *
Salutul primăverii

In aceste zile, cînd 
primăvara nu-i decît 
la cîțiva pași de noi, 
cei care se pregătesc 
s-o întîmpine cu un 
ceas mai devreme 
sint edilii orașelor. 
Suceava va cunoaște 
în această primăvară 
o adevărată efuziune 
de flori și verdeață.

Din pădurile Țării de 
sus au coborît sute 
de brazi, plopi și mes
teceni decorativi care 
vor încadra noile an
sambluri arhitectu
rale ale orașului. Dar 
ceea ce va surprinde 
cu totul deosebit, vor 
fi florile. Peste

1.000.000 de flori din 
care aproape 10.000 
de trandafiri vor tra
versa marile artere 
ale Sucevei ca niște 
jerbe multicolore dis
puse intr-un fante
zist joc de frunze și 
petale.

I. BELDEANU

• • • • •

(Urmare din pag. I)

Poarta aeriană a
Constructorii au atacat re

cent primele lucrări ale noii 
aerogări din Cluj. Clădirea 
centrală va dispune de încă
peri dotate cu instalații de 
înalt nivel tehnic pentru di
rijarea zborurilor, de săli pen
tru recepții, foto-telegraf, la
boratoare analizometrice, sta
ție radar etc. O parte din 
sâli sînt destinate călătorilor, 
altele oficiilor poștale și tele
fonice, unităților de desfacere 
a produselor alimentare. Vor

Clujului
aici expoziții per-funcționa 

manente cu vînzare de arti
cole de artizanat. Holul, care 
are o deschidere largă spre 
pista de zbor, va fi pardosit 
și ornamentat cu mozaic din 
marmură colorată. Exteriorul 
va fi placat cu travertin, un 
modem material decorativ. 
Alăturat aerogării se constru
iește centrala termică, stația 
de salvare și garajul.

I. RUS

realizat pe baza consultări
lor cu tinerii din uzină, ne 
spunea Martinescu Mihai, 
iar planul fiecărui an cu
prinde trasee și obiective 
noi, astfel că în decursul 
cîtorva ani vom cuprinde 
țara întreagă".

Majoritatea tinerilor cu 
care am stat de vorbă la 
I.O.R. au confirmat eficiența 
organizării turismului în u- 
zină (Mureșan Ștefan — ma- 
trițer, Amărei Vasilica — 
montor, Trosca Ion — con
trolor tehnic, Ghidarcea 
Nelu — tehnician, Dragomir 
Jana — funcționară, Stan 
Ion — ascuțitor etc),

Criticînd sărăcia traseelor 
turistice Interne, strungarul 
ploieștean Avramescu Clau- 
diu ne-a rugat să propunem 
O.N.T. realizarea unor 
cuite care să unească 
mente și vestigii din Istoria 
patriei, trasee care 
foarte mult apreciate de că
tre tineri. Colegul său, proiec
tantul Stoica Gheorghe, a a- 
dus din nou în prim 
mult discutata problemă 
ghizilor : „Sînt ghizi < 
cunosc traseul mai puțin 
cît cei cărora trebuie să 
vorbească".

La întrebarea cheie : 
perspective aveți să călăto
riți vara aceasta ? — răs
punsurile tinerilor au reflec
tat anul trecut situația exis
tentă în instituția de care a- 
parțln. 8 dîn 10 tineri de la 
I.O.R., 23 August, 1 Mal, a-

cir- 
monu-

ar fi

plan 
a 

care 
i de

le

ce

o
&

y

pășesc în viață iau contact cu 
micile necazuri. întîi pentru 
Că nu se găsesc pături (între
prinderea „Dorobanțul “-Plo
iești nu a respectat termenele 
prevăzute în contract). S-ar 
putea tăia o pătură obișnuită 
în patru dar și acestea lipsesc 
în bună măsură, de vină fiind 
fabrica din Azuga. Restanțieri 
în ce privește produsele pen
tru copi sînt : Fabrica de 
tricotaje din Brașov, „Miorița"- 
Oradea, ~ ‘ 
Arad, 
etc. Numărul produselor se ri
dică la sfîrșitul anului trecut 
la mii de bucăți. Am aflat 
la baza de aprovizionare că 
se cheltuiesc sume foarte mari 
cu impulsionările (telefoane, 
telegrame, delegații). N-ar fi 
rău ca acestea să fie imputate 
celor care creează asemenea 
situații.

La sfîrșitul zilei fiecare om 
își face un bilanț sumar con- 
statînd de fiecare dată că i-au 
mai rămas atîtea de rezolvat. 
N-a găsit scobitori, muștar 
(de luni de zile)," la unitatea 
„Fructe și legume" de pe Bd. 
N. Bălcescu, merele bune stau 
în vitrină, celelalte... în raft. 
Drumurile vor reîncepe, cine 
știe dacă de data aceasta vor 
fi mai scurte și mai noro
coase. Oricum, oamenilor li se 
răpește mult timp ! Cam așa 
stau lucrurile cu iarna comer
cială la Galați. La început am 
crezut că vinovați sînt respon
sabilii magazinelor. Pe parcurs 
mi-am dat seama că ei

„Tricotajul roșu“-
„Banatul“-Timișoara

Mai.
T- înainte a- 

legeam marfa 
în depozite ; 
dacă aveam 
mijloc de trans
port o și luam. 
Acum 
bonuri la 
mera 
menzi și 
statăm, de mul
te ori că măr
furile lipsesc 

din magazii. în general, pînă 
ne sosesc, așteptăm 10-15 zile.

Prin urmare, s-a căutat o 
soluție și s-a găsit. Dar este 
cel mai potrivit lucru să cre
ezi o nouă verigă, fără a rea
liza altceva decît un du-te-vino 
a 24 de oameni — gestionari, 
calculatori, voiajori și nici un 
alt progres ?

De ce am insistat atîta pe 
exemple culese în cursul rai
dului nostru ? Magazinele vi
zitate în Galați — alese 
întîmplățor — ne-au oferit cî- 
teva constatări. Amatori de 
cumpărături există perma
nent ; dovadă, cererile insisten
te în magazine. Industria ușoa
ră produce largi sortimente. 
Cum se explică atunci cele-’p 
milioane lei nerealizate ' la 
sfîrșitul anului 1967 față de 
cifrele de plan ? Aici ni se 
pare că găsim răspunsul: 
absența spiritului comercial 
la organizațiile destinate să 
facă comerț. Ca să poți 
vinde cît mai mult tre
buie să-i aduci omului ce 
dorește, ce-i este necesar t (Or, 
am întîlnit repetate exemple 
de infirmare a acestui lucru 
elementar). Să iei măsurile 
cele mai eficiente pentru a 
avea în magazin sortimente pe 
potriva cererii, în cantitățile 
solicitate.

se

de

fac 
ca- 
co- 

con-

LIDIA POPESCUION ȘERBU

Foto: C. CONSTANTIN
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veau planuri proprii în a- 
ceastă privință. Răspunsuri
le tinerilor de la T.S.P.H. ca 
„Nu văd perspectiva de a 
călători în vara aceasta de
oarece am efectuat concediul 
de odihnă (Mihai Pelican, 
inginer), „Nici o perspecti
vă", (Popescu Luminița), „Nu

TU
am nici o perspectivă de a 
călători în această vară" 
(Cristescu Alexandru inginer) 
„Perspective nule, problema 
excursiilor de sfîrșit de săp
tămînă a fost discutată în 
organizația U.T.C. de vreo 
două ori dar n-am văzut 
nici un rezultat" (Dădură 
Nicolae), „Perspective nu 
prea sînt" (Roșea Nicolae), 
erau și ele semnificative.

O concluzie a celor mai 
mulți tineri pe care i-am 
anchetat anul trecut era a- 
ceea că pentru a călători 
vara trebuie să discuți de 
perspectivele drumeției esti
vale în februarie. Și Iată-ne 
din nou pe cărările întorto- 
chiate ale turismului, la în
ceputul lui februarie 1968 la 
I.S.P.H.. „Nu s-a schimbat 
nimic față de situația anului 
trecut nici în rău, dar nici 
la bine* (Manea Tudorel, ing.

Nostalgia înălțimilor

Cristescu Alex., ing. M. Ve- 
lican). „Propun în atenția 
biroului pentru turism al 
U.T.C. organizarea unui sis
tem eficient de turism cu a- 
jutorul auto-stopului (exis
tă pe continentul nostru cî- 
teva modele). De asemenea, 
se simte nevoia unei largi

chitarea 
chiar și 
poată fi
Al. Capră). „Reduceri 
preț la excursii pentru ti
nerii distinși în mod deose
bit — recomandați de orga
nizațiile U.T.C." (Dragoman 
Jana), „Organizarea unui

r

costului 
a celpr 
făcut în

excursiilor, 
scurte să 
rate" (țng. 

de

game de accesorii destinate 
turismului în centrele de în
chiriere. Să se studieze posi
bilitatea excursiilor fără asi- . 
gurarea hranei", (ing Lucian 
Lefter, ing. Scriban Romu
lus). „Se pot organiza ex
cursii de lungă durată prin 
planificarea concediilor la 
aceeași dată a unui grup de 
tineri în așa fel îneît 
țiile să nu sufere" (ing. 
că Anatol).

La I.O.R. după un
„Casele de cultură, asociații
le sportive, ar putea organi
za cercuri de prieteni ai tu
rismului care să fie coordo
nate de comisiile pentru tu
rism ale U.T.C. (Ghidercea 
Nelu). „întreprinderile care 
dispun de mijloace de trans
port să le pună la dispozi
ția cercurilor proprii de tu
rism fără a mal fi nevoie 
de aprobarea D.R.T.A,* „A-

sec- 
Dui-

an :

UL
Tren al tineretului, amenajat 
cu paturi, restaurant, radio- 
fiecare etc., care să circule 
nu numai sîmbăta. Se impun 
noi obiective turistice pen
tru bucureșteni. Valea Pra
hovei o cunoaștem mai bine 
decît Clșmigiul (Martinescu 
Mihai).

neretulpl Comunist au fost 
dezbătute și adoptate impor
tante măsuri menite a duce 
la îmbunătățirea turismului 
pentru tineret. Se deschide 
astfel un larg cîmp de acti
vitate în fața cercurilor de 
turism din întreprinderi, in
stituții, școli și facultăți. 
Comisiile județene de turism 
vor rezolva mujțe djn neca
zurile pe parg activitatea mă- 
runțită de pînă acum nu le 
putea ocoli. O mare impor
tanță în această privință o 
vor avea însă inițiativele ti
nerilor, beneficiari direcți ai 
măsurilor adoptate.

întrebare frecventă pînă 
acum — „Ce ni se oferă ?“ 
va trebui de aceea înlocuită 
cu „Ce ne oferim ?“

Pentru a lărgi discuția în
cepută cu ancheta noastră, 
vă rugăm, dragi cititori, să 
răspundeți în scris la urmă
toarele întrebări:

★
în cadrul lucrărilor Confe

rinței pe țară a Uniunii Ti-
4). Cum vă imaginați dumneavoastră un sistem turistic 

ideal destinat tineretului ? Ce propuneri puteți face referi
tor la mijloacele de călătorie, cazare, hrană, echipament ?

2) . Dacă dumneavoastră ați răspunde de organizarea turis
mului în întreprinderea (instituția, școala) în care vă duceți 
activitatea, pentru ce măsuri concrete ați opta ?

3) . Prin ce acțiuni concrete credeți că șe pot realiza hotărî- 
rile adoptate în Consfătuirea pe țară a Uniunii Tineretului 
Comunist cu privire la turism ?

ATANASIE TOMA



INFORMAȚII
$

Marți după-amiază, tovarășul 
îon Iliescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului a primit pe 
domnul Ramashanker Sanwal, 
membru al Comitetului Executiv 
al organizației „Tineretul Con
gresului Național Indian", care 
se află în vizită în țara noastră.

La primire a participat, de 
asemenea, tovarășul Vasile Nicol- 
cioiu, secretar al C.C. al U.T.C.

Cu ocazia acestei întrevederi, 
s-a realizat o informare reciprocă 
asupra unor aspecte ale activită
ții celor două organizații, precum 
și un schimb de păreri cu pri
vire la formele și căile de dez
voltare a relațiilor de colaborare 
între Uniunea Tineretului Comu
nist ți organizația „Tineretul

Congresului Național Indian". 
Discuția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Marți a început sesiunea de 
referate științifice a Institutului 
de cercetări pentru legumicultură 
și floricultură. La această primă 
sesiune a noului institut sînt 
prezentate rezultate ale cercetă
rilor încheiate în anul trecut care 
pot fi introduse în practică o 
dată cu lucrările ce se fac pen
tru obținerea unei producții bune 
de legume.

(Agerpres)

Liniile de rezervă vor intra In 
luptă peste cîteva clipe...

Foto : VIOREL RABA

Un meci de handbal memorabil

Campioana mondială — Selecționata lumii
în cadrul festivităților ce se 

vor organiza cu ocazia aniversă
rii celor 700 de ani de viață a 
orașului Karvina, din R.S. Ceho
slovacia, se va organiza un meci 
de handbal între campioana 
mondială — echipa Cehoslova
ciei — și o „selecționată a 
lumii". Sarcina alcătuirii primei 
echipe de handbal a lumii a fost 
încredințată selecționerilor și 
antrenorilor prof. IOAN 
KUNST-GHERMÂNESCU (Ro
mânia) șl KONIG (Cehoslovacia).

INCEPIND DE MllNB

SIMULTANUL 
DE ȘAH 

prin corespondență 

AL „SCÎNTEII TINERETULUI"

OPUNE
1 

CONTRA
60

în legătură cu acest eveni
ment din lumea handbalului, 
ieri, am avut o scurtă convor
bire cu cel care are cuvîntul de 
ordine în stabilirea lotului pen
tru memorabilul meci, prof. 
Ioan Kunst-Ghermănescu :

— După fiecare ediție a C.M. 
de handbal, ziariștii prezenți au 
alcătuit echipa lumii. Dar totul 
a rămas platonic, un simbol nu
mai, nu s-a jucat nici un meci. 
De data aceasta, din inițiativa 
Federației cehoslovace, se orga
nizează un asemenea meci la 11 
august a.c. la Karvina. Mi-a re
venit sarcina, și mă bucură acest 
fapt, ca împreună cu Bedrich 
Konig, să alcătuiesc lotul și e- 
chipa.

— Ce jucători vor fi selecțio
nați în echipa lumii ?

— Pentru postul de por
tar : Holst (Danemarca), pentru 
linia de 9 m: Gruia (România), 
Bruna (Cehoslovacia) Tiedemann 
(R.D. Germană), iar ca jucători 
de semicerc: Șolomka (U.R.S.S.), 
Mareș și Duda (Cehoslovacia). 
Acestora li se vor alătura ur
mătorii : portari : Arnost (Ce
hoslovacia), Tomasici (Iugosla-

6 selecționate alcătuite fiecare din 10 șahiști 
își încearcă șansele în fața MARELUI MAES
TRU INTERNAȚIONAL.

Florin Gheorghiu
Publicăm mai jos formațiile celor 6 reprezentative ale municipiilor :

SUCEAVA
Doroftei Nicolae; Căldăruș 

Ovidiu ; Capră Radu ; Hrab 
Alexandru; Gavrilovici Oprea; 
Iliescu Dan ; Lupașcu Doru ; 
Cîrjan Florin ; Panaițiu Vic
tor ; Știucă Petru.

(Elevi ai Liceului „Ștefan 
cel Mare" Suceava)

CLUJ
Malcoci Victor — medic ; 

Kaiser Iuliu — student; Peev 
Alexandru — elev ; Prundea- 
nu Alexandru — elev; Prun- 
deanu Horia — elev; Hang 
Eugen — tehnician; Breazu 
Mihai — inginer; Kovats Ale
xandru — studerit; Miile Fran- 
cisc — muncitor; Nagy Elek 
— elev.

CONSTANȚA
Hanu Ion — inginer; Peli

can Ion — tehnician; Ibraim 
Gadri — muncitor; Spulber 
Gabriel — merceolog ; Gîrniță 
Virgil — tehnician; Marcel 
Gheorghiu — muncitor; Topor 
Tudor — profesor ; Pîrcălăboiu 
Mircea — inginer; Vasile Con
stantin — contabil; Damian 
Pavei — ofițer.

CRAIOVA
Cruceanu Marius — revizor 

contabil; Porcescu Adrian — 
profesor; Badea Victor — in
giner ; Popescu Irinel — elev; 
Popescu Nicolae — revizor 
contabil; Popescu Eugenia — 
casnică; Georgescu Adrian — 
student; Nicolescu Gavril — 
inginer ; Andronache Paul — 
inginer ; Enea Ion — elev.

BRAȘOV
Iancu Nicolae; Lepedeanu 

Mircea; lani Gheorghe; Doga- 
ru Ion; Lupu Ion; Andreevici 
Iosif; Vizitiu Ion; Rucăreanu 
Nicolae; Ghizea Nicolae; Nis- 
tor Alexandru.

(muncitori ai Uzinei de trac- 
toare-Brașov).

TIMIȘOARA
Cristina Constantin; Adam 

Valeriu; Abramescu Mihai; 
Giurgiu Radu; Blaga Ovidiu; 
Alexandrescu Zeno; Lăzăres- 
cu Mircea : Popian Mircea ; 
Zărmeșan Horia; Mititelu Ni
colae.
(toți studenți la Institutul de 
medicină).

Echipelor care vor reuși să cîștige, redacția 
ziarului nostru le va acorda premii în obiecte 
și materiale sportive.

LA SOSIREA „GRENOBLIȘTILOR"

. Ar t* mal normal *-<» fotografiem pe pieptul lui Panțuru 
fi Neagoe!

— Da, ce noi n-am fost acolo ?
Desen de NEAGU RADULESCU

9 3 cărți

Interviu cu prof. 
IOAN KUNST- 
GHERMĂNESCU 

selecționerul prim 
al echipei lumii

• 0 expoziție
• 0 piesă

• Editura pentru litera
tură universală prezintă în 
traducerea Iul Ion Caraion 
culegerea „RASHOMON" de 
Ryunosuke Akutagawa (1892 
—1927), aparținînd unuia 
dintre cei mai reprezentativ 
scriitori ai Japoniei moder
ne, de o mare subtilitate ar
tistică.

• în colecția „Meridia
ne" (nr. 40) a apărut 
„VÎLTOAREA" de Joee 
Eustaeio Rivera, lucrare 
unapim recunoscută drept 
„obra maestra" a literaturii 
hispano-americane, o carte 
a pădurii tropicale, scrisă la 
mare tensiune dramatică.

Vitrinele magazi
nelor „Eva“, „Adam" 
„Victoria", „Romar- 
ta" — ne întîmpină 
cu un bogat sorti
ment pentru garde
roba de primăvară, 
mai ales că în aceas
tă perioadă are loc și 
„Decada cadourilor 
pentru femei".

Moda acestei pri
măveri se exprimă în 
general în trei linii : 
se păstrează mai de
parte linia dreaptă — 
clasică, care are cali
tatea de a avantaja

orice siluetă, apare o 
linie mai nouă, — cu 
taliea coborită și eva- 
zată și linia cu lărgi
me pornită de sub 
braț, părăsind dimen
siunea naturală a u- 
mărului, linie pe care 
o recomandăm pen
tru siluetele subțiri și 
adolescentine, fiind 
foarte modernă și ti

nerească. La acește 
linii se vine în com
pletare cu amănunte 
de modă, gulere și 
revere, gulere mici 
sau rulate în jurul 
gîtului, aplicații de 
buzunare sau garni
turi din pasmanterie, 
gulere și clape în 
contrast de culoare.

In general, mode-

CE, UNDE?

via) apoi ca Jucători de cîmp : 
Hodin și Kărstrom (Suedia). 
Lubking (R. F. a Germaniei) 
Milcovici (Iugoslavia), Klimov 
(U.R.S.S.), Max Nielsen (Dane
marca), Marosi (Ungaria), Mozer 
și lacob (România). Am în ve
dere evoluția actuală și renu- 
mele de care se bucură pe plan 
mondial acești jucători precum 
și voturile întrunite de aceștia 
din partea ziariștilor la C.M. din 
Suedia.

— Ce ne puteți spune în legă
tură cu pregătirile ?

— Deocamdată nu e nimic 
stabilit în legătură cu convoca
rea selecționabililor. Totul se 
pune la punct în aprilie, cînd 
va avea loc de altfel și ședința 
comisiei tehnice a F.I.A.T., la 
Dortmund. Trebuie să se obțină 
și acordul Federației cehoslovace 
în privința jucătorilor vizați să 
facă parte din echipa mondială: 
Mareș. Bruna, Arnost, Duda.

— Știu că un pronostic este 
riscant : totuși, care credeți că 
va fi rezultatul ?

— Nu risc un pronostic. Ceea 
ce știu sigur e că meciul va fi 
condus de Hans Carlsson din 
Suedia. In această întîlnire sco
rul va conta mai puțin. Impor
tant mi se pare ecoul propagan
distic pentru acest sport.

V. CABULEA

lele de confecții pen
tru femei vor fi exe
cutate pe linii mo
deme.

Sectorul marochi- 
nărie prezintă și el 
noi modele: poșete 
din piele și imitație 
în culori deschise, 
garnituri din poșete 
și pantofi din atlas 
în diverse culori și 
din lamâ brocat. Mă
nușile de sezon sînt 
din relon și piele, 
combinații de piele și

antilopă, scurte, *?< și 
lungi, pentru ocazii 
festive și mănuși din 
dantelă albă și nea
gră. In ce privește 
sectorul încălțăminte 
magazinele sînt apro
vizionate cu modele 
noi de pantofi din 
piele box, lac și anti
lopă, creații ale fabri
cii „Guban", „Dîm
bovița" și ale coope
rativei „Arta încăl
țămintei" cu vîrf tare 
și toc drept, combi
nații de culori, apli
cații de catarame și 
funde.

DOMNICA 
RADULIAN

0 FINALĂ /I TIAEREȚII
• 0 PROPUNERE A ZIARULUI NOSTRU ADRESATĂ F.R.B.

A bătut gongul final și a căzut cortina și peste competiția pu- 
gilistică „Criteriul tineretului". Aseară, în sala Floreasca, s-a 
desfășurat și la propriu și la figurat, o finală a... tinereții. 
Boxerii care au încrucișat mănușile și-au disputat cu ardoare 
șansele, iar cei mai buni dintre ei au învins. Iată rezultatele : 

M. Lumezeanu învinge la puncte pe M. Aurel ; P. Iuga în
vinge pe F. Molnar ; P. Nedelcea învinge la puncte pe P. loan, 
P. Dobrescu întrece la puncte pe Gh. Drugă ; C. Cuțov învinge 
la puncte pe T. Miron ; Gh. Ene învinge la puncte pe V. Pro
dan ; V. Silberman învinge prin abandon pe Al. Popa ; C. Co- 
cîrlea pierde prin abandon la Gh. Călin ; Al. Năstac învinge la 
puncte pe T. Ivan ; A. Iancu învinge la puncte pe P. Pîrvu ; 
I. Sănătescu învinge la puncte pe V. Lehăduș.

„Criteriul tineretului" s-a născut din inițiativa federației de 
specialitate intr-un sezon care se anunța „mort" pentru sportul 
cu mănuși. Turneul — bucurîndu-se de o largă participare — ne-a 
relevat faptul că avem încă boxeri tineri numeroși, cu reale ca
lități, care se cer cultivate și dezvoltate cu mare grijă. Au plă
cut în mod deosebit elevii antrenorilor din provincie care nu 
s-au lăsat intimidați de palmaresul boxerilor din lotul național. 
Tinerii din provincie — în cea mai mare parte — au demonstrat 
că s-au pregătit cu grijă pentru această competiție. De aceea se 
impune o reîmprospătare a lotului național, care, în lunile vii
toare, va participa la meciuri deosebit de grele în cadrul Cupei 
Europei.

Felicităm în încheiere Administrația de stat Loto-Pronosport 
pentru frumoasa inițiativă de a acorda premii cîștigătorilor din 
cadrul acestui turneu.

Ziarul nostru — făcîndu-se ecoul părerilor exprimate de unii 
antrenori, oficiali și boxeri, — propune Federației române de 
box ca acest turneu să fie inclus în calendarul competițional 
anual.

T. POGOCEANU

• Editura tineretului ne 
face o surpriză cu o nouă 
lucrare a lui John Stein
beck : „EU SI CHARLEY 
DESCOPERIM AMERICA" 
—■ tradusă de Teodora Sa- 
doveanu. Străbătînd întin
derile de la Atlantic la Pa
cific și de la marile lacuri 
la preeria de sud, autorul 
notează cu vigurozitate im
presii asupra țării sale, dee- 
fășurînd în fața cititorilor, 
o amplă frescă a Statelor 
Unite ale Americii.

• Expoziția de ceramică 
din R.A.U., deschisă la sala 
Dalles, zilnic între orele 
11 și 19 (luni închis), cu
prinde peste 100 de piese 
(vase, statuete, platouri, 
forme decorative), realizate 
într-o manieră modernă, cu 
o mare varietate de tehnici 
și orientări artistice, îmbi- 
nînd tradiția artei milenare 
egiptene cu fantezia și ino
vația formelor și culorilor.

• Piesa de teatru „Amin
tirea a două dimineți de 
luni" a reputatului drama
turg american Arthur Miller 
(din a cărui creație specta
torii bucureșteni au avut o- 
cazia să vadă „Vedere de pe 
pod"), se joacă la Teatrul 
Mic : vineri — ora 20, dumi
nică 3 martie — ora 10,30.

O seară 
în munți

Măștile, costumele, toată 
recuzita revendicată de un 
carnaval organizat în Munții 
Apuseni, la Stîna de Vale. 
Crăiasa zăpezilor, Cei șapte 
pitici, Albă ca zăpada, și al
te personaje de basm și-au 
dat întîlnire în decorul feeric 
al muntelui înzăpezit. Cine 
erau acești eroi ? Organiza
torii petrecerii: Agenția
O.N.T. Crișana și Comitetul 
orășenesc Oradea al U.T.C. 
Beneficiari — cei peste 200 
de tineri care au ținut să pe
treacă o seară plăcută în 
munți. Drumul cu săniile, de 
la Budureasa la Stîna de Va
le, surprizele oferite de car
naval, au creat pentru ei o 
seară plăcută și amuzantă.

C. B.

Distincție inter
națională

Muzicologul Vasile Tomes- 
cu, autorul remarcabilelor 
volume închinate compozi
torilor Alfonso Castaldi, Di- 
mitrle Cuclin, Paul Constan- 
tinescu, semnatar a! unor cu
noscute studii despre muzi
ca românească contempora
nă, a fost primit zilele aces
tea la propunerea muzicia
nului francez Marc Pincher- 
le drept membru al Societă
ții Franceze de Muzicologie.

Cel care și-a 
pierdut nasul...

Un om care și-a pierdut 
nasul intr-un accident și l-a 
recăpătat cu ajutorul poliției 
și al medicilor. Alfred Joha
nsson, in vîrstă de 31 de ani, 
a fost adus la spital după ce 
automobilul său a intrat în- 
tr-un semafor. Accidentatul a 
intrat în momentul șocului 
cu capul în parbriz și și-a 
retezat nasul. La cererea chi
rurgilor, polițiștii s-au reîn
tors la locul accidentului un
de au găsit nasul care a fost 
grefat apoi la loc printr-o 
interesantă operație plastică.

Și-a finul 
cuvîntul!

Julius Caesar se afla în 
drum spre Rhodos, unde se 
ducea pentru a se perfecționa 
în arta oratoriei, cînd fu prins 
de niște pirați, în apropiere 
de insula Pharmacusa. Răpi
torii cerură drept preț de 
răscumpărare 20 de talanți, o 
sumă destul de importantă. 
Dar Caesar, în vîrstă de nu

mai 24 de ani, rise de dinșU, 
rpunîndu-le că nu cunoșteau 
valoarea captivului lor. La 
îndemnurile sale, ei cerură 
40 de talanți, care le fură 
achitați. In vreme ce se tri
mise după bani la Milet (Asia 
Mică) Caesar petrecu 36 de 
zile în tovărășia piraților, reci- 
tîndu-le versuri și ținîndu-le 
discursuri, în care le spunea 
cu toată sinceritatea că-i va 
spinzura imediat ce va fi li
ber. Prețul de răscumpărare 
sosi în cele din urmă și ime
diat ce se văzu liber Caesar 
echipă o flotă cu care-i urmări 
și-i prinse pe pirați. Nu numai 
că le luă banii înapoi, dar 
își ținu promisiunea și-i spîn- 
zură!

Un bebe — 
Gargantua

în Franța o femeie a adus 
pe lume un copil de aproape 
9 kg. greutate pe care copiii 
o ating la un an. La țipetele 
insistente ale copilului, me
dicii s-au văzut în situația 
de a-1 alimenta cu un lichid 
care completează laptele ma
tern insuficient pentru dolo
fanul de 9 kg.

ANSAMBLU

La București in ziua de 
1 martie ora 19,30 în Sala 
U.G.S., precum șl în ora
șele Giurgiu (2 III), Brăi
la (4 III) și Galați (SUI).

TRVEN 
BALLET,

Biletele se vind la agențiile de bilete din localitățile respective, iar pentru spectacolul din București, la casa de bilete O.S.T.A. 
din Calea Victoriei 68—70, telefon 13 53 75. Abonații au bilete rezervate.

■MMM J
Secolul
(Urmare din pag. I)

la Pitiș. Deplasările în spațiu sînt 
... sedentare, distracțiile sînt se
dentare. Un film îți destinde o- 
chiul, dar îți moleșește trupul, se
rile petrecute in fața televizoru
lui de asemenea...

O scurtă vizită în holul facul
tății de fizico-matematici (ales 
la întîmplare). Doi tineri, care 
mi s-au părut că se încadrau în 
„privilegiatul" procent de 20 la 
la sută amintit:

— Cum ne distrăm ? 1 Film, 
teatru, televizor...

Sport nu ? îi întreb.
— Ba da, ca spectatori.
Apoi îmi explică:
— Vedeți, o meserie ca o noa

stră ne cere să fim nu numai 
bine pregătiți în materia res
pectivă, dar să fim și culți, să 
cunoaștem literatură, muzică... 
Sportul ne-ar răpi tot timpul a- 
fectat cultivării noastre...

N-am comentat ce le mai „ră
pise" sportul: suplețea, ținuta ti
nerească.

Mi-amintesc din nou de antici 
pentru care practicarea sportului 
era ceva foarte obișnuit, intrat în 
gesturile cotidiene, alături de fes
tivele momente ale meselor...

Efectele pe care le are îngră- 
șarea sînt, îndeobște, cunoscute. 
Pentru tinere mai ales... Neajun
suri estetice, apoi metabolice, a- 
poi spirituale.,. Afi observat fie

lente mișcări face un om care a 
început să piardă suplețea, vioi
ciunea, cum scade capacitatea 
de reacție, cea de efort... Și mai 
apare ceva : indiferența față de 
propria înfățișare, automulțumi- 
rea care devine principiu... E bi
ne așa cum sînt din punct de 
vedere fizic, apoi, gîndesc ei, e 
bine cum sînt și ca inteligență și 
ca intelect și comportare... Lenea 
de a se mișca devine lenea de a 
evolua... Poate portretul este e- 
xagerat, mai ales atunci cînd 
este vorba despre tineri. Cunos
cusem un tînăr care terminase 
de curînd o facultate și-și luase 
postul în primire. Revăzîndu-l, 
după ani de zile, nu l-am recu
noscut :

— Vîrstă, se scuză el (avea 29 
de anii). Și apoi, cui îi mai ar
de de sport ? Familia — familie, 
serviciu — servici, mai citesc 
o carte, mai văd un spectacol...

— Bine, dar voiai să scrii, toată 
lumea spunea că ai talent...

— Cui îi mai arde de scris ?! 
Am alte griji, nici n-am timp și 
cred că nici nu mai am talent...

— Educația, continuă dr. Mar
cela Pitiș, nu constă numai în 
a convinge pe cei tineri de jus
tețea unor principii de viață, ci 
și de a-i obișnui să gîndească 
despre ei înșiși cu respect și 
demnitate, de a refuza să se va
dă static. Mulți spun: înfățișa- 
șarea, frumusețea fizici e trecă
toare ji deci n-are importanță... 
Dar efectele cultivării acestei

ele înseamnă suplețea și eleganța 
trupului, dar și a spiritului, miș
carea vioaie a membrelor, dar 
și vioiciunea ideii, înseamnă un 
trup frumos al unui om frumos. 
Trebuie să facem tot ce este 
posibil ca sportul să devină și 
pentru noi o tradiție, un obicei, 
o ocupație cotidiană... Și nu e 
vorba de sportul de performan
ță, ci de mișcarea zilnică, pe un 
teren de sport, care destinde și 
odihnește, dă poftă de viață... Cei 
pentru care sportul a devenit o 
necesitate, știu prea bine avan
tajele unei singure ore petrecute 
în aer liber. Omul modem nu 
mai poate fi conceput fără a a- 
vea și această preocupare, eu atît 
mai obligatorie astăzi cu cit ci
vilizația tinde să înlocuiască cele 
mai banale mișcări fizice cu teh
nica..

Cel mai cunoscut dicton latin : 
mens Sana in corpore sano, a fost 
deviza a nenumărate gene'ații. 
Poate mai mult decît altora, dic
tonul ne aparține nouă, generației 
acestui secol al vitezei...

GALINA BĂDULESCU

Despre 
căpitan 
(Urmare din pag. I) 

grele, gesturi mecanice. Și toc
mai atunci, în toiul furtunii, cînd 
oamșjiU abia se auzeau strigînd,

s-a produs un fapt neobișnuit: 
peste cerul sărat și umed al 
mării a trecut o boare de par
fum.

— Cui îi mai arde de așa ceva 
acum ? Cine s-a parfumat ? — 
a întrebat iritat un ofițer din 
cart.

— Eu ! a replicat calm co
mandantul vasului.

Șezuse tot timpul în cart su
praveghind aparatele, sondele de 
adîncime, mesajele radio, sem
nalele interne, coborîse mereu în 
sala mașinilor. Dăduse ordine și 
menținuse disciplina. Dar în cele 
din urmă se gîndise că trebuie 
să facă „mai mult". Coborîse a- 
tunci din sala de comandă la el 
în cabină. Înfigînd un picior în 
colțul chiuvetei și altul în tocul 
ușii comandantul se bărbierise. 
Intr-o cabină în care nici un o- 
biect nefixat în șuruburi nu mai 
ședea la locul lui, acest om 
reușise să se bărbierească fără 
cusur. Apoi se parfumase bine 
pe față și pe haine. Așa urcase 
din nou sus la comandă.

— M-am bărbierit, ce vă mi
rați ?! Peste o oră intrăm în 
port.

în cîteva minute toți marinarii 
aflaseră și veneau să se convin
gă : „căpitanul s-a bărbierit" 1 
Gestul a făcut să înflorească op
timismul : „Peste o oră intrăm 
în port".

Ora aceea a mai durat de fapt 
de cinci ori pe atît, dar asta n-a 
mai avut nici o importanță...

...Cehde la care am aflat toate 
acestea I este căpitanul de cursă

lungă Adrian Pîrvulescu, coman
dantul actual al vasului „Cra
iova", recent întors dintr-un vo
iaj pînă în porturile Angliei. 
Dacă îl rogi să-ți povestească 
ceva marinăresc se cam încruntă. 
Discută însă cu dragă inimă des
pre muzică (La radio în momen
tul vizitei noastre se transmitea 
concertul nr. 1 pentru pian și or
chestră de Chopin. Ne-a cerut 
permisiunea să-l asculte fiindcă 
de mult n-a mai auzit „o aseme
nea interpretare spumoasă și co
lorată, în spiritul marelui com
pozitor"). Discută și despre pic
tură. Are pereții apartamentului 
decorați cu pînze proprii. In fața 
celei care în tonuri cenușii și 
ultramarine înfățișa un vas a- 
plecat pe o parte, țîșnind de sub 
valuri, ne-a spus povestea celor 
zece minute.

Vorbind despre oameni și obi
ceiuri ne-a înfățișat și o întîm
plare cu haz petrecută în ziua 
Anului Nou. „Ne aflam ancorați 
la Genova, petrecusem revelionul 
între noi, pe vas, și ne cam ame
țisem. Dimineața, aud parcă în 
somn pocnete de bici și urări. 
Mă trezesc de-a binelea și tot 
îmi vine să cred că sînt acasă. 
Deschid ușa : veniseră marinarii 
cu plugușorul. I-am primit. Apoi, 
au venit cu sorcova; i-am pri
mit. Pe la prînz m-a vizitat re
prezentantul agenției comerciale, 
un italian în vîrstă. Tocmai sor
beam o cafea cînd auzim : pri
miți cu sorcova ? Deschid ușa : 
„Ați mai fost măi, băieți, m-ațf 
sorcovit". „Pe dumneavoastră

da, dar pe dumnealui, nu" —■ 
îmi răspund băieții făcînd semn 
cu capul spre oaspete. L-au luat 
„diplomatic" și m-au rugat să 
traduc : „Sînteți pe teritoriul 
țării noastre (n.a. vaporul) și 
trebuie să ne respectați obiceiu
rile”. Oaspetele un timp n-a prea 
înțeles mare lucru din urările 
marinarilor, dar la un moment 
dat a exclamat cu surprindere : 
A, tare ca „fierul"... capisco, ca- 
pisco și a izbucnit într-un rîs 
plin de veselie. Apoi a continuat 
în italienește : „Acum înțeleg ; 
asta îmi aduce aminte că și la 
noi în sudul Italiei este un ase
menea obicei. Numai că acum, 
acolo, există și flori adevărate. 
Cu ele vin copii și te bat pe u- 
meri, urîndu-ți fericire și viață 
lungă".

Tot alunecînd mereu cu vorba 
de la vapoare și mare am ajuns 
să discutăm și despre avioane. 
Mi-am amintit atunci despre o 
întîmplare care la vremea ei pa
sionase cititorii ziarelor : salva
rea echipajului unui vas amenin
țat de scufundare la gurile Du
nării. Cel care condusese opera
țiunile de salvare, dar nu de pe 
puntea unui vapor și de la bor
dul unui elicopter, fusese coman
dantul Adrian Pîrvulescu. Este 
memorabil un gest simplu. După 
ce toți marinarii vasului străin 
au fost aduși pe țărm, coman
dantul a deslușit în vaerul furtu
nii urletul unui cîine. A ordonat 
ca elicopterul să se întoarcă. Și 
l-a» salvat.

VICTOR 
CONSTANTINESCU
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BUDAPESTA 27, — Corespon
dentul Agerpres, A. Pintea, trans
mite : Marți, întîlnirea consultati
vă a partidelor comuniste și mun
citorești și-a continuat lucrările. 
Ședințele au fost prezidate, pe 
rînd de Gus Hali, secretar gene
ral al P.C. din S.U.A., Fernando 
Nadra, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. din Argentina, 
Claude Jones, vicepreședinte al 
P.C. din Australia, și Erwin 
Scharf, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C. din 
Austria.

Au luat cuvîntul Santiago Al
varez, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P. G. 
din Spania, reprezentantul parti
dului Comunist din Africa de 
Sud, care a prezentat o declara

ție, Elas Munoz, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. din Ecuador, Pieter Keune- 
man, secretar general al P.C. din 
Ceylon, Zenon Kliszko, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.U.P., Max Schaffer, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Germania, M. 
A. Suslov, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., Oscar Astudillo, secre
tar general adjunct al P.C. din 
Chile, Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al prezidiului permanent, secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 
Român.

Întîlnirea consultativă își conti
nuă lucrările miercuri.

Reședința guvernului 

saigonez lovită de obuzele 
patrioților

Conferința 
de la 

New Delhi
DELHI 27. — Trimisul special 

Agerpres, I. Puținelul, transmite : 
Lucrările Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvol
tare continuă în comitete.

în Comitetul nr. 1 reprezentan
tul român, Ion D. Stoian, a ex
pus punctul de vedere al delega
ției țării ■ noastre asupra „princi
piilor de bază ale unei politici 
de prețuri în scopul ridicării la 
un nivel cit mai înalt posibil a 
încasărilor din exportul de pro
duse primare al țărilor în curs 
de dezvoltare" Acordurile comer
ciale bilaterale și contractele pe 
termen lung, garantate de către 
statele semnatare, a arătat vorbi
torul, pot juca un rol important 
în asigurarea de condiții favora
bile la vînzarea produselor pri
mare. România, a continuat el, 
sprijină ideea încheierii de înțe
legeri internaționale de produse 
și este gata să participe la acelea 
care prezintă interes pentru ea.

Dezbaterile

Capitala Vietnamului de sud continuă să se afle sub pre
siunea puternică a forțelor patriotice, care, în cursul nopții 
trecute, au efectuat bombardamente asupra aeroportului Tan 
Son Nliut și asupra altor puncte strategice ale orașului.

Șase obuze de 75 mm au lo
vit reședința guvernului. Asu
pra aeroportului au fost lan
sate rachete de 122 mm. Ex
ploziile au provocat în unele 
cazuri incendii. Referitor la 
bombardamentul efectuat de 
patrioți asupra aeroportului, a- 
gențiile de presă remarcă apli
carea, de către autoritățile a- 
mericane, a măsurilor restric
tive privind difuzarea infor
mațiilor. Comunicatul ameri
can nu precizează decît că 
„baza de la Tan Son Nhut a 
fost atinsă în cursul nopții 
trecute de cîteva rachete de 
122 mm", fără a menționa pa
gubele materiale.

Luni seara au avut loc cioc
niri între patrioți și așa-numi- 
tele forțe speciale americane, 
în provincia Hau Nghia, la 28 
kilometri nord-vest de Saigon, 
în apropierea localității Trong 
Cong, de lingă frontiera cu 
Cambodgia, și în apropiere de

Declarația 
lui Abba Eban

Ministrul de externe al 
Izraelului, Abba Eban, a 
făcut o declarație în parla
ment în legătură cu misi
unea trimisului special al 
secretarului general al 
O.N.U. în Orientul Apro
piat, Gunnar Jarring.

Loc Ninh, la 100 kilometri; 
nord-vest de Saigon. La Khe 
Sanh, o patrulă de pușcași 
marini a căzut,intr-o ambus
cadă organizată de patrioți, la 
aproximativ 250 m de fortă
reață. Corespondentul agenției 
United Press International, 
Jack Walsh, menționează că 
aproximativ 20 militari ame
ricani au fost uciși în această 
luptă.

In ultima vreme se semna
lează o intensificare a acțiuni
lor bombardierelor strategice 
B-52 deasupra teritoriului sud- 
vietnamez. în cursul nopții de 
luni spre marți și al dimineții 
de astăzi, bombardierele ame
ricane au efectuat raiduri a- 
supra a șapte obiective, dintre 
care cinci în jurul bazei de la 
Khe Sânii.

Guvernul finlandez a cerut din 
nou încetarea necondiționată a a- 
tacurilor aeriene ale S.U.A. asu
pra Republicii Democrate Viet
nam. Intr-o declarație publică, 
ministrul de externe, Karjalainen 
a reafirmat părerea guvernultfi 
său că conflictul din Vietnam, 
care provoacă noi suferințe popo
rului vietnamez și duce la în
cordarea situației internaționale, 
trebuie soluționat prin tratative.

GENEVA 27. — Coresponden
tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : Reprezentantul Indiei, A- 
zim Husain, care a luat cuvîntul 
în -ședința din 27 februarie a 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare, a subliniat că trebuie 
făcut o deosebire între noțiunile 
de diseminare și proliferare a ar
melor nucleare.

Actualul proiect de tratat de 
neproliferare, supus spre exami
nare Comitetului, a subliniat de
legatul Indiei, nu se conformea
ză principiului rezoluției nr. 2 028 
a Adunării Generale a O.N.U., 
potrivit căreia un tratat de 
neproliferare a armelor nu
cleare trebuie să prevadă „un 
echilibru acceptabil de răspun
deri și obligații mutuale ale pu
terilor nucleare și nenucleare". 
„Prima și cea mai evidentă și 
importantă consecință a lipsei u- 
nui asemenea echilibru, a arătat 
Husain, constă în aceea că, în 
timp ce statele nenucleare își iau 
angajamentul (conform proiectu
lui de tratat) de a nu prolifera, 
nu există o obligație corespunză
toare din partea puterilor nucle
are care, astfel, vor fi libere să 
continue să producă și mai 
multe arme și să le perfecțione
ze continuu". Delegatul indian a 
subliniat necesitatea de a se in
clude o prevedere obligatorie în 
tratat cu privire la încetarea pro
ducției în continuare a armelor 
nucleare și eliminarea producției 
de materiale fisionabile în 
scopuri militare".

Referindu-se la prevederile 
proiectului de tratat privitoare la 
folosirea energiei nucleare în 
scopuri pașnice, reprezentantul 
Indiei a spus :

„Este chiar și mai îngrijorător 
faptul că în proiectul de tratat

din Comitetul celor 18
pentru care delegațiile Brazdei, 
Suediei, Mexicului, României, 
Birmaniei și Angliei au sugerat 
ca proiectul de tratat să mențio
neze caracterul urgent al acestei 
probleme și ei au cerut aceasta 
nu fără motive temeinice".

Reprezentantul S.U.A., Foster, 
a recunoscut în cuvîntarea sa că 
există un larg consens între de
legați că „tratatul ar trebui să 
fie un mijloc de accelerare a 
progresului spre luarea unor noi 
măsuri care să pună capăt cursei 
armelor nucleare și să inițieze 
procesul reducerii arsenalelor 
nucleare existente". El a arătat, 
însă, că asemenea propuneri ca 
și alte propuneri „valoroase" de 
acest fel, nu ar putea fi incluse 
în proiectul de tratat, întrucît ar 
necesita discuții prea lungi și ar 
întârzia încheierea lui.

Reprezentantul Uniunii So
vietice, A. Roscin, s-a referit la 
exploziile nucleare pașnice, ce- 
rînd ca ele să fie interzise prin 
tratat, întrucît este vorba de fo
losirea aceleași tehnici ca și în 
exploziile militare. El s-a pro
nunțat și pentru interzicerea 
transferului de materiale și arme 
nucleare. A. Roscin a afirmat că 
nu ar trebui „să se amestece mă
surile de neproliferare cu cele de 
dezarmare". După părerea sa, 
tratatul ar trebui semnat sub 
forma lui actuală.

găsim opreliști unilaterale im
puse statelor nenucleare și în 
ceea ce privește dispozitivele ex
plozive nucleare destinate scopu
rilor pur pașnice. întreaga lu
me trebuie să fie liberă nu nu
mai să aibă acces la folosirea e- 
nergiei nucleare, ci și să dobîn- 
dească cunoștințele pentru a ex
trage asemenea foloase ea însăși 
și să aibă libertatea de a se fo
losi de asemenea cunoștințe".

Abordînd problema „garanții
lor" în ceea ce privește controlul 
asupra folosirii energiei nucleare, 
prevăzute în articolul 3 al proiec
tului de tratat, delegatul indian 
a arătat că deși puterile nucleare 
au acceptat controlul, ele l-au 
subordonat criteriului „securității 
naționale", al cărui scop, a ară
tat Husain, va fi probabil definit 
de către țările nucleare, însăle 
făcînd aplicarea în practică a 
garanțiilor iluzorie".

Subliniind că problema dezar
mării „este însăși rațiunea de a 
fi a acestui comitet", reprezen
tantul Indiei a arătat că actualul 
proiect de tratat nu se confor
mează rezoluției 2 028 a O.N.U. 
care cere ca „tratatul să fie 
un pas în direcția realizării dezar
mării generale și totale și, în 
special, a dezarmării nucleare", 
„în proiectul de tratat, a spus 
Husain, nu există nici o preve
dere referitoare la încetarea pro
liferării verticale, sugerată de In
dia, și nici un termen în limitele 
căruia să fie realizat obiectivul 
încetării cursei înarmărilor nu
cleare. Articolul 6 nu prevede 
nici o obligație și nici măcar 
vre-o prioritate în ceea ce priveș
te începerea negocierilor de de
zarmare nucleară ca un pas preli
minar spre dezarmarea generală 
și totală. Acesta a fost motivul

o
Demonstrație a studenților 
din Roma în sprijinul re

vendicărilor lor

BERLIN 27 (Agerpres). — 
Intre 26 și 27 februarie 1968, 
a avut loc la Berlin o consfă
tuire a adjuncților miniștri
lor afacerilor externe din ță
rile participante la Tratatul 
de la Varșovia, la care s-au 
discutat probleme de interes 
comun. La lucrările consfă
tuirii au participat adjuncții 
miniștrilor afacerilor externe 
din Republica Populară Bul
garia — I. Popov, Republica 
Socialistă Cehoslovacă — L 
Pudlak, Republica Democra
tă Germană — G. Kohrt și 
O. Fischer, Republica Popu
lară Polonă — M. Naszkov- 
ski, Republica Socialistă Ro
mânia — G. Macovescu, Re
publica Populară Ungară — 
K. Erdelyi, Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste — 
V. V. Kuznețov.

o
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Deplină respectare caracterului 
specific și independenței fiecărui 

partid comunist"
„lntîlnirea consultativă a 

reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești care a 

, fost ieri inaugurată la Buda
pesta — scrie ziarul „Mlada 

' Fronta", organul Uniunii Ti
neretului Cehoslovac — este 
un motiv de a reflecta asupra 
direcțiilor spre care s-a orien
tat, în acești 20 
carea comunistă 
lă...“.

In continuare, 
mișcarea comunistă cîștigă tot 
mai mult teren, în articol se 
afirmă: „Bineînțeles, trebuie 
să spunem că campania des
fășurată de co
muniști în vede
rea cîștigării în
crederii națiunii 
își are începutu
rile în momen
tul în care miș
carea comunistă 
internațională a 
părăsit princi
piile dogmatice 
și rigide 
conducerii 
scopurilor 
muncii sale, 
să a unității 
momentul în 
că hotărîrea Biroului Infor
mativ din anii 1948 și 1949 
față de Iugoslavia a fost nu 
numai nejustă, însă direct dău
nătoare. De altfel, acest lu
cru l-a dovedit realitatea în
săși din Iugoslavia. Este vor
ba de ideea de bază, și anu
me că nici un partid nu are 
dreptul de a se amesteca în 
problemele interne ale altu
ia, că fiecare țară și comu
niștii săi sînt, dimpotrivă, o- 
bligați să caute forme speci
fice naționale de dezvoltare 
socialistă economică, forme 
specifice naționale pentru ac
tivitatea politică și de condu-

. cere.
Unitatea mișcării comunis

te internaționale, scrie ziarul, 
trebuie să se manifeste în u- 
nitatea țelurilor. Nicidecum 
aceasta nu arată mijloacele 
prin care să se ajungă la so
cialism, cum să fie formulată 
politica internă 
unei țări 
concrete.

de ani, miș- 
internaționa-

arătînd că

Biroul Informativ a încălcat 
aceste principii fundamentale, 
a unificat mișcarea comunistă 
și a supus-o unui centru. Acest 
lucru a avut o influență nega
tivă asupra partidelor comu
niste din occident, a condam
nat la izolare politica lor și 
le-au atribuit și acele greșeli 
pe care nu le făcuseră.

Mișcarea comunistă, afirmă 
„Mlada Fronta", cunoaște un 
anumit proces de renaștere, 
care este atestat, printre alte
le, de însuși faptul că la în
tîlnirea consultativă de la Bu
dapesta se

Din presa
de tineret

ale
universale, ale 
și metodelor 
expunerea fal- 

de opinii. Din 
care s-a înțeles

în
și externă a 
aspectele sale

• ••••• • ••••• •

De la 24 de ore la 28 de zile^

accentuează ca
racterul consul
tativ și nu cel al 
absolutei 
gativități, 
cum și de proce
sul care are loc 
intr-o serie de 
partide comunis
te din țările so
cialiste europene. 
Este vorba, pur 
și simplu, de 

acum putem să a-

oblt- 
pre-

faptul că
vem fiecare o opinie proprie. 
In continuare, „Mlada Fronta" 

arată că unele țări pot avea 
puncte de vedere proprii. A- 
cest lucru nu cauzează deloc 
relațiilor noastre prietenești și 
altor relații. Toate acestea ne 
obligă însă, sau ar trebui să 
ne oblige, și pe noi, care am 
ajuns la un proces de demo
cratizare în viața de partid și 
de stat destul de departe, ca 
să ne dăm seama de acest lu
cru și în sfera relațiilor noas
tre externe, în sfera politicii 
externe.

In încheierea 
lui din „Mlada 
spune: „Ceea ce am spus 
despre independența politicii 
fiecărui partid comunist nu 
înseamnă că aceasta ar tre
bui să ducă la izolarea parti
delor unul față de altul. Dim
potrivă, ar trebui să se 
tindă schimbul reciproc 
idei și opinii, eliberat de 
nul poruncitor. Din acest 
cru s-ar putea inspira 
Uniți în scop, însă cu deplină 
respectare a caracterului spe
cific și a independenței fie
cărui partid comunist",

• ••••••••••••

comentariu- 
Fronta" se

ex- 
de 
to- 
lu- 

toți.

Eban a arătat că In poziția Iz
raelului față de problema negoci
erilor directe a intervenit într-o 
oarecare măsură o modificare. 
„Sîntem gata pentru orice reuni
une în orice loc pe care îl va 
desemna trimisul special al secre
tarului general al O.N.U.".

Pe de altă parte, ministrul de 
externe izraelian a relevat și fap
tul că între Izrael și lumea arabă 
au avut loc contacte și prin alte 
căi decît prin intermediul lui Jar
ring, cu prilejul cărora au fost 
discutate problemele frontierelor 
și ale păcii. Aceste contacte însă 
au avut un caracter de „sondaj", 
a subliniat Abba Eban. El a 
spus, de asemenea, că „Izraelul 
nu consideră încetarea focului și 
menținerea pe liniile de încetare 
a focului ca obiectivul său final". 
Referindu-se la rezoluția Consi
liului de Securitate, Eban a ară
tat că aceasta ar specifica stabi
lirea unor „frontiere sigure și 
recunoscute". R. P. UNGARA. Noi locuințe la Budapesta

Dintre europeni, englezii 
au cele mai mari dificultăți 
cu „fuga creierelor". Pen
tru că dintre savanțil care 
trec anual Oceanul Atlantic, 
cea mai mare parte aparțin 
bâtrinei insule britanice.

Chestiunea s-a dovedit 
destul de serioasă și nu 
odată în Camera Comunelor 
s-a discutat despre posibili
tățile de a opri pe savanți și 
pe specialiști în țară.

Tot în Camera Comunelor 
s-a discutat și o altă proble
mă, intrucitva înrudită cu 
prima : aceea a imigrării, a 
sosirii in Anglia a numeroși 
cetățeni străini, mai ales din 
țările Commonwealthului. De 
astă dată chestiunea era 
pusă însă în sens invers : 
cum să se frîneze, sau chiar 
să se oprească cu totul sosi
rea străinilor în țară (in a- 
fară, firește, de turiști sau vi
zitatori).

Pină in 1962 intrarea în 
Anglia a oricărui cetățean 
din țările Commonwealth-u- 
lui era liberă. In acel an 
guvernul conservator a adop
tat prima legislație restricti
vă cu privire la imigrări. 
Apoi, scrie JEUNE AFRI- 
QUE, „guvernul laburist, în 
scopul de a obține favorurile 
alegătorilor, a făcut în 1965 
și mai severe normele lui 
«Commonwealth Immigrants 
Act» — căruia la început i se 
opusese — Umilind numărul 
de imigranți la 8 500 pe an.

Restricțiile impuse au dus 
la apariția traficului de imi
granți, a „contrabandei cu 
oameni". Se crede că în ul
timii doi ani numărul imi
granților clandestini a depă
șit 12 000. Aceeași revistă mai 
sus amintită înfățișa astfel 
desfășurarea „traficului" : 
„Afacerea este organizată de 
anumite «firme» care nu nu
mai că il transportă pe emi
grant din satul său indian 
sau pakistanez pină pe coas
tele engleze, dar procură tu
turor celor care doresc pa
șapoarte și cărți de muncă 
false".

Anumite anchete precum 
și ziarele britanice au scos 
de multe ori în evidență 
tratamentul discriminatoriu 
la care sînt supuși cei care 
izbutesc „să se strecoare" în 
Anglia. Lor le sînt rezervate 
muncile „cele mai prost plă
tite" (THE GUARDIAN), 
foarte greu găsesc locuință 
(pe geamuri sînt Ia tot pasul 
lipite anunțuri cu inscripția : 
„Nu primim oameni de cu
loare"), posibilitățile de frec
ventare a școlilor le sînt mult 
limitate. Ei sînt priviți, ori- 
cît de priccpuți și calificați 
ar fi, ca musafiri nepoftiți 
sosiți „să fure slujbele" 
populației de baștină.

Dar, in ciuda condițiilor 
grele în care imigranții sini 
nevoiți să trăiască în An

glia, numărul lor se pare că 
a crescut mult în ultima vre
me, mai ales prin debarcări 
ilegale. Guvernul s-a alarmat 
din nou și a trecut la măsuri 
„drastice". Dacă în 1967 
White Hall-ul s-a străduit ca 
numărul celor care imigrează 
să fie de trei ori mai mic de- 
cît al celor care emigrează 
(pleacă) în prezent se vor
bește de „curmarea imedia
tă" a tuturor imigrărilor. Mi
nistrul de interne britanic, 
James Callaghan, a anunțat 
zilele trecute în Camera Co
munelor o hotărîre a cabine
tului în acest sens. Această 
hotărîre ar fi fost luată da
torită numărului neobișnuit 
de mare al imigrărilor din 
ultimele trei luni : 7 000 de 
persoane, depășind sosirile 
din întregul an 1966.

Un proiect de lege se 
dezbate în parlament în 
cursul acestei săptămini. 
In afară de „limitarea 
strictă" a numărului de 
intrări „legale", proiectul 
prevede „pedepse aspre" pen
tru cei intrați clandestin. 
Pină in prezent expulzarea 
acestora putea fi făcută nu
mai dacă imigrantul „prin 
contrabandă" era depistat în 
termen de 24 de ore de la so
sire. Legea proiectată permi
te expulzarea în interval de 
28 de zile și chiar mai mult.

ION D. GOIA

Congresul sindi
catelor sovietice

MOSCOVA 27. — Corespon
dență de la S. Podină î La 
Palatul Congreselor din 
Kremlin au început lucrările 
celui de-al 14-lea Congres al 
sindicatelor sovietice.

La Congres participă 5 000 
de delegați ai organizațiilor 
sindicale din întreaga Uniune 
Sovietică, delegații sindicale 
din peste 80 de țări, reprezen
tanți ai Federației Sindicale 
Mondiale și ai uniunilor sin
dicale internaționale.

Din țara noastră participă o 
delegație a Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, con
dusă de tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

Andrei Kirilenko, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., a dat citire salutului 
adresat de C.C. al P.C.U.S. ce
lui de-al 14-lea Congres al 
sindicatelor sovietice.

Raportul de activitate al 
Consiliului Central Unional al 
Sindicatelor din U.R.S.S. a 
fost prezentat de A. N. Șele- 
pin, președintele C.C.S. al 
U.R.S.S.

® COUVE DE MURVILLE A 
PRIMIT PE AMBASADORUL 

ROMÂNIEI ÎN FRANȚA
• MARȚI la prînz, Couve de 

Murville, ministrul afacerilor 
externe al Franței, a primit în 
audiență de prezentare pe Con
stantin Flitan, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România la 
Paris, în legătură cu apropiata 
depunere a scrisorilor sale de 
acreditare. Cu acest prilej, au 
fost abordate probleme privind 
stadiul relațiilor rotnâno-fran- 
ceze. precum și perspectivele 
dezvoltării lor.

Guvernul italian a remis mi
niștrilor de externe ai celorlalte 
cinci țări membre ale Pieței co
mune și organelor acestei organi
zații un memoriu în care face 
propuneri concrete referitoare la 
dezvoltarea pe viitor a C.E.E. și 
la problema aderării Angliei. Me
moriul preconizează măsuri me
nite să împiedice adîncirea scin
dării între țările membre ale 
C.E.E. și țările care doresc să 

adere la această organizație, pre
cum și coordonarea acestor mă
suri cu relațiile externe ale co
munității economice vest-europe- 
ne. Guvernul italian propune ca 
memoriul său să fie examinat de 
Consiliul ministerial al C.E.E., 
care se va întruni la 29 februarie, 
concomitent cu planul țărilor 
Beneluxului și cu declarația fran- 
co-germană. După cum au de
clarat cercurile oficiale din Lon
dra, citate de agenția France 
Presse, guvernul britanic a primit 
favorabil memoriul italian. Pro
punerile făcute, arată aceste 
cercuri, coincid în bună parte cu 
punctele de vedere britanice și 
au contingențe evidente cu pla
nul prezentat de Belgia, Olanda 
și Luxemburg, pe care guvernul 
britanic l-a acceptat deja.

• POSTUL de radio „Vocea 
Biafrei" a anunțat că forțele a- 
eriene ale guvernului federal ni
gerian au continuat în cursul zi
lei de luni bombardamentele a- 
supra orașelor și satelor din re
giunea orientală a Nigeriei cu
noscută sub numele de Biafra. 
în urma bombardamentelor au 
fost ucise peste 25 de persoane

slciulrit
în orașele Itigidi și Ugep din 
provincia Abakaliki. Același post 
de radio informează că deasupra 
cîtorva orașe biafreze și în re
giunea de centru-vest au fost 
doborîte mai multe avioane ni- 
geriene.

• INCIDENTE ÎN INSULA 
MAURITIUSi

O AGENȚIA Reuter transmite 
că în Insula Mauritius au avut 
loc luni incidente între diferite 
grupuri religioase. Autoritățile 
militare britanice au deschis fo
cul împotriva lor. Forțele de po
liție sînt în prezent în stare de 
alertă.

• ÎNTREPRINDEREA polo
neză de comerț exterior „Meta- 
lexport" și Uniunea pentru cons
trucțiile de mașini au semnat un 
contract de cooperare în produc
ție cu întreprinderea pariziană 

„Amteque France", care produce 
mașini-unelte automate. Potri
vit contractului, întreprinderii 
franceze îi vor fi livrate strun
guri poloneze de tip „Bqu" ne
finisate, iar după ce ele vor fi 
completate cu pilite de produc
ție franceză, vor fi vîndute în 
Franța și pe alte piețe sub de 
numirea de „Amteque-Fat“.

• UN tribunal din Capetown 
a condamnat la doi ani închisoa
re pe Friederich Andreas Pins 
care, la volanul unei mașini, a 
accidentat mortal pe tînăra De
nise Darvall a cărei inimă a 
fost grefată lui Louis Washkan- 
ski. In cursul procesului, Frie
derich Pins a recunoscut că se 
afla în stare de ebrietate în 
momentul accidentului.

& ANUL METEOROLOGIC
1967

' • ANUL 1967 a fost presărat 
cu cîteva curiozități meteorolo
gice remarcabile, arată un ra
port al Organizației Meteorolo
gice Mondiale, publicat la Ge
neva. In Anglia și în Țara Ga
lilor luna mai nu a mai fost a- 
tît de umedă decît în... 1773. în 
Elveția, la Basel, luna octombrie 
nu a mai fost atît de călduroasă 
din 1775, în timp ce în Norvegia 
precipitațiile anuale de pe coas
ta occidentală au fost cele mai 
mari înregistrate vreodată. în 
schimb, Coreea de sud și regiu
nea centrală din Japonia au su
ferit de secetă în timpul verii, 
înregistrîndu-se mari pierderi 
la recolta de orez. în Australia, 
seceta care bîntuie de multă 
vreme, a luat în general sfîrșit, 
dar vremea a rămas foarte us

cată, în vaste regiuni din sud-es- 
tul continentului. în 1967, în 
vestul și nordul Europei s-au 
produs furtuni mai violente de
cît de obicei, pierderile în vieți 
omenești fiind ridicate. Pădurile 
Elveției, Germaniei occidentale 
și Suediei au suferit pagube im
portante. Vîntul a bătut în Fran
ța cu atîta putere îneît, la un 
moment dat, 24 de vaci au fost 
ridicate în aer și proiectate la 
o depărtare de 300 de metri, 

• CRIZA POLITICĂ DIN CANADA A FOST DEPĂȘITĂ

După ce șeful Partidului încrederii Sociale, Real Caouette, 
a anunțat vineri că va sprijini partidul de guvernămînt, criza 
de încredere în guvernul Pearson este practic depășită. în pre
zent observatorii politici urmăresc cu atenție reacțiile Ia hotă
rîrea guvernului de a retrage de la Fondul Monetar Internațio
nal suma de 426 milioane dolari pentru a evita deprecierea mo
nedei canadiene în urma speculațiilor financiare internaționale, 
precum șl pentru a contracara retragerile de capitaluri ameri
cane de la filialele canadiene ale firmelor S.U.A. în urma mă
surilor preconizate de președintele Johnsen pentru apărarea 
dolarului american.

una dintre ele rămînînd suspen
dată pe un arbore la 2 metri de 
sol.

• MARȚI s-a anunțat oficial 
la Khartum că alegerile generale 
pentru desemnarea membrilor 
Parlamentului sudanez vor avea 
loc la 18 aprilie a.c. Toate parti
dele politice din această țară au 
făcut cunoscut că vor participa 
la alegeri. La 6 martie, vor în
cepe înscrierile candidatilor.

Referendumul 
asupra noii cons

tituții grece
ATENA 27. — Corespondentul 

Agerpres, C Alexandroaie trans
mite : Vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al Greciei, Sty- 
lianos Pattakos a anunțat că re
ferendumul asupra noii Consti
tuții grece va avea loc înainte de 
15 septembrie a.c. In momentul 
de față a spus Pattakos, guvernul 
grec examinează proiectul de 
constituție ce i-a fost prezentat 
la 23 decembrie 1967 de comi
tetul însărcinat cu elaborarea a- 
cestuia. Proiectul va fi prezentat 
apoi în presă și supus dezbaterii 
publice.

Întrebat de ziariști care este 
părerea sa în legătură cu reale
gerea în funcția de președinte al 
Republicii Cipru a arhiepiscopu
lui Makarios, vicepremierul grec 
s-a abținut de la orice comenta
riu.
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