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Expresie u democratismului
orinduirii noastre socialiste

Profundele transformări inter
venite în societatea noastră, 
noile realități ‘ apărute în ; dome
niile economic, social,’ politic și 
cultural au impus ca o necesi
tate elaborarea unui nou cod pe
nal care să fie în deplină con
cordanță cu stadiul actual de 
dezvoltare al României socia
liste.

La Conferința Națională a 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu vorbind despre noți
unea de drept socialist accentua 
asupra faptului că el „trebuie să 
oglindească schimbările profunde 
*5 mnomice și social politice care

preveni săvîrșirea oricăror abu
zuri este consacrată printr-o dis
poziție expresă a codului prin 
care numai legea prevede ce fapte 
anume constituie infracțiuni și 
pedepsele care se aplică infrac
torilor. Deci, pentru săvîrșirea 
unei fapte pe care legea nu o în
criminează ca infracțiune o per-, 
soană nu poate fi condamnată, 
după cum nimeni, în cazul în 
care săvîrșește o faptă conside
rată de legea penală ca infrac
țiune nu va putea fi sancționat 
decît cu una din pedepsele pe 
care ea le prevede.

Legat de aplicarea legii pe-

PROIECTUL NOULUI COD PENAL
au avut loc în procesul revolu
ției și al construcției socialiste. 
Normele de drept trebuie să con
sacre și să apere cuceririle fun
damentale ale poporului nostru, 
să asigure dezvoltarea avutului 
obștesc, exercitarea drepturilor și 
libertăților cetățenești".

La alcătuirea proiectului nou
lui cod penal, care poartă am
prenta umanismului socialist de 
care este animată politica parti
dului, au fost avute în vedere, 
ținîndu-se permanent seama de 
ondifiile specifice ale țării noa

stre, literatura juridică de spe
cialitate românească cea mai va
loroasă, din țările socialiste și din 
alte țări ca și practica noastră 
judiciară.

Asigurarea și garantarea res
pectării legalității pentru a se

nale în timp trebuie subliniat că 
„proiectul viitorului cod penal 
prevede că legea penală este a- 
plicabilă numai faptelor care în 
momentul săvîrșirii lor erau pre
văzute ca infracțiuni, deci ea nu 
este retroactivă. In același timp, 
printr-un articol nou introdus 
față de actualul cod se prevede 
că în ipoteza în care o faptă nu 
mai este prevăzută ca infracți
une de o lege nouă încetează ime
diat executarea pedepselor pre
cum

ION GHEORGHE MAURER

CARNET UNIVERSITAR
Plecarea din Capitală

Pentru tînărul care urcă trep
tele specializării, cunoașterea 
mai multor limbi va însemna o 
multiplicare a potențialului in
telectual. Nu mai este nevoie să 
demonstrăm că deprinderea 
lecturii într-o limbă străină 
adaugă noi valențe gîndlrii pro
funde, conferind studentului un 
atribut al omului de cultură 
modern. Dar studiul limbilor în 
facultate se justifică, în primul 
rînd, prin nevoia specialistului 
de a-și deschide numeroase căi 
de acces spre documentare. 
Poate tocmai din acest motiv 
studenții primesc atîtea îndem
nuri de a lua în serios studiul

și a oricăror alte măsuri

(Continuare în pag. a V-a)
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nînd de cadre didactice de pres
tigiu — poate crea un climat de 
studiu în care gustul studentu
lui pentru învățarea unei limbi 
străine să se transforme în pa
siune. Dar îl creează într-ade- 
văr ? Ne propunem să vedem 
cum stau lucrurile la Academia 
de studii economice. Criteriul 
notelor nu poate fi neglijat. Și 
dacă avem în vedere că în cele 
mai multe facultăți studenții ob
țin numai rezultate bune sau 
foarte bune la colocviile și exa
menele de limbi străine, va 
trebui să acceptăm : 1. Că mo
dul în care sînt concepute și se 
desfășoară prelegerile și semi-

Luni dimineața a părăsit Ca
pitala, plecînd spre Stockholm, 
președintei^ Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurei, 
care, însoțit de ministrul aface
rilor externe, Comeliu Mănescu, 
va face o Vizită oficială în Sue
dia, la invitația guvernului sue
dez.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Alexan-

dru Bîrlădeanu, Alexandru Dră- 
ghici, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Janos Fazekaș, Gheor
ghe Rădulescu, Vasile Vîlcu, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Mihai 
Gere, Petre Lupu, Manea Mănes
cu, Gheorghe Gaston Marin, 
membri ai guvernului» alte per
soane oficiale.

Cu același avion, a plecat și 
baron Cari Rappe, ambasadorul 
Suediei la București.

(Agerpres)

PRELEGERI IN

Cursuri de limbi străine în galeria 
dexterităților e Un paradox: note 

mari, cunoștințe sumare
uneia sau mai multor limbi 
străine. Nu întotdeauna însă a- 
semenea declarații sînt însoțite 
și de măsurile concrete care să 
aibă drept rezultat scoaterea 
cursurilor de limbi străine din 
galeria „dexterităților"...

O limbă străină se învață de 
obicei sistematic, în anii de li
ceu. Facultatea însă — dispu-

nariile dă cel mai înalt randa
ment ; 2. Că studenții stăpinesc 
bine sau foarte bine mecanis
mul interior al limbilor pe care 
le studiază.

Numai că realitatea contra
zice în multe puncte aceste de-

ADRIAN VASILESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

(Agerpres).

în cadrul stației de tratare 
a apei a Centralei termoe
lectrice de 105 Mw din Ora
dea, a intrat în funcțiune o 
nouă linie de demineralizare. 
Instalațiile stației vor elimina 
sărurile minerale și alte impu
rități din apă, asigurînd ast
fel calitatea coreșpunz{f.oare 
aburului necesar acționării 
turbinelor.

Intrarea în funcțiune a noii 
linii, care poate deminerâliza 
„120 tone apă pe oră, a dus da 
creșterea cu 75 la sută a ca
pacității actualei stații de tra
tare a apei.

Poate cel mai adevărat o- 
raș de cîmpie din puținele 
pe care le numără grografia 
românească. Alexandria (o- 
râșul cu nume asemănător 
celui devenit celebru prin 
farul său, una din minunile 
lumii antice) are o istorie 
care depășește cu cîteva de- 
cenii: .suta de ani. Existența 
sa .deși scurtă — este legată 
de evenimente care merită 
a fi consemnate chiar și în 
stricta economie de spațiu 
a'unui reportaj jurnalier.

Era în 1832, pe vremea cînd 
Regulamentul Organic adu
sese locuitorilor satelor po
vara unor dări de nesupor
tat. Cei din Zimnicea și Ma- 
vrodin (printre care se aflau 
multi meșteșugari și negu
țători) intră' în conflict cu 
boierii pe pămîntul cărora li

Pregătirea patului germinativ este, în actualele condiții, hotărîtoare pentru viitoarea recoltă

• TERMENELE DE PUNE
RE ÎN FUNCȚIUNE DEPĂ
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• AȘTEPTAM RĂSPUNSUL 
ORGANELOR CENTRALE 
CARE RĂSPUND DE EFI
CIENȚA INVESTIȚIILOR

ÎN AGRICULTURA

strucții și montaj. Asemenea ne
ajunsuri au generat o serie în
treagă de greutăți, care au tă
răgănat timp de aproape doi ani 
intrarea în producție, iar în pre
zent atingerea parametrilor pro
iectați, și la Complexul pentru 
creșterea și îngrășarea industria
lă a porcilor de la Băilești-Dolj.

de peste 42 de milioane lei. 
Urmările: 10 000 tone carne ne
produsă în 1966 și 6 500 tone în 
anul următor.

După aproape doi ani, spre 
sfîrșitul anului 1967, constructo
rul, considerînd „terminată" lu
crarea (deși unele construcții so
ciale nu a fost atacate nici în

Sosirea la Stockholm

Construcția complexelor zooteh
nice pentru creșterea și îngrășa- 
rea industrială a animalelor — 
adevărate „fabrici" de carne — 
se află într-un stadiu de pionie
rat și ridică, firește, multe pro
bleme. Una dintre ele este legată 
de elaborarea soluțiilor construc
tive care, nu în toate cazurile 
s-au dovedit a fi cele mai indi
cate, fiind nevoie ca pe parcurs 
să se recurgă la anumite modifi
cări. Cauzelor determinate de 
proiectare, care continuă încă să 
frîneze realizarea în termen sau 
atingerea parametrilor proiectați, 
li se adaugă însă și alte carențe, 
în primul rînd, cele care țin de 
organizarea lucrărilor de con-

Anacronism
pe toată

Termenul la care beneficiarul 
trebuia să primească cheile pen
tru a trece la exploatarea com
plexului — 31 decembrie 1965 
— găsește însă pe constructor 
(întreprinderea 6 Construcții- 
Montaj Craiova) cu un volum 
de lucrări neexecutate în valoare

prezent), „invită" beneficiarul la 
recepționarea ultimelor obiective 
și îl asigură totodată că în timp 
scurt va efectua și remedierile 
pentru celelalte lucrări recepțio
nate anterior provizoriu peste ale 
căror termene, restabilite de ne
numărate ori, sărise. Cît de „so-

lemn" respectate au fost și de 
data aceasta angajamentele, oj 
demonstrează faptul că stadiul 
lucrărilor continuă și astăzi, să 
se prezinte în aceeași fază de 
provizorat.

După cum se vede, rezolvarea 
concretă e înlocuită cu termene 
peste termene, nereușindu-se nici 
după trei ani să se pună lucru
rile la punct; pierderilor totale 
de producții ale celor doi ani ur- 
mînd să li se adauge altele, e 
drept ceva mai „mici", dar care 
numai pentru acest an reprezintă 
încă 2 000 tone carne. Lucrările

neremediate Ia stația de clorina- 
re, la stația de tratare a apelor 
uzate, la rețelele de furaj lichid, 
la rețeaua conductelor și caste
lului de apă, la instalația electri
că și altele, obligă beneficiarul, 
ca în exploatare să recurgă la 
improvizații în alimentarea și a-

sigurarea microclimatului anima
lelor. Funcționarea cu provizora
te a complexului are între alte 
consecințe și creșterea procentu
lui de mortalitate și reducerea 
natalității (20 la sută din mate
rialul de prăsilă fiind reformat) 
precum și nedezvoltarea normală 
în greutate a animalelor la îngră
șat. în plus, o parte din insta
lații, din cauză că nu au fost ter
minate definitiv, sînt supuse de
teriorării. Așa e, de pildă, cazul 
cu castelul de apă, al cărui cost 
e de o jumătate de milion lei, 
supus înclinării și prăbușirii pen
tru că lucrările de automatizare 
și semnalizare a nivelului de apă 
au fost „omise".

Deși, după cum se vede, re
zolvarea acestor neajunsuri, 
curmarea tărăgănării, a lipsei de 
răspundere sînt și continuă să fie 
presante, cei ce au obligația so
luționării lor nu au întreprins 
mai nimic. Ba da, au recurs la

N. COȘOVEANU
(Continuare în pag. a IV-a)

STOCKHOLM 8 — Trimisul 
special Agerpres, Chișu Vasile, 
transmite : Președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de ministrul a- 
facerilor externe, Comeliu Mă
nescu, a sosit luni la Stockholm, 
într-o vizită oficială, la invitația 
primului ministru al Suediei, 
Tage Erlander.

Avionul special, a aterizat pe 
aeroportul Arlanda, la ora 11,30, 
ora locală. Situată la liziera unei 
frumoase păduri de conifere, 
poarta aeriană de intrare în 
„Veneția Nordului" îi întîmpină 
pe oaspeți împodobită sărbăto
rește. Este o zi senină și lumi
noasă, anticipare a primăverii ce 
face acum primii pași pe aceste 
meleaguri nordice. Flutură ma- 
jestuos drapelele de stat ale ce
lor două țări.

La coborîrea din avion, oaspe
ții români sînt întîmpinați cu 
cordialitate de primul ministru 

” ’ ’ , mi-

nistrul afacerilor externe, Tors
ten Nilsson, O. Jodahl, secretar 
general al Ministerului Afaceri
lor Externe, contele W. Wache- 
meister, directorul Direcției p< 
litice din Ministerul Afacerilor 
Externe, M. Giron, ambasador, 
director adjunct în Ministerul 
Afacerilor Externe, și alte per
soane oficiale.

Sînt de față Eduard Mezin- 
cescti, ambasadorul României la 
Stockholm, membri ai ambasa
dei române^ și ai agenției econo
mice, precum și șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
Stockholm. Sînt prezenți, de ase
menea, numeroși ziariști suedezi 
și corespondenți ai presei străine 
acreditați la Stockholm.

O companie de onoare, for
mată din trupe de elită, aliniată 
pe aeroport, prezintă onorul.

Sînt intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

>o-

cuiuiamaie uc piuuui mi 
-**al Suediei, Tage Erlander, (Continuare în pag. a Vl-a)

ALEXA NDRIA,
VIA 1968

se aflau așezările. Si cum 
boierii erau- oblăduiți de Re
gulament, altă scăpare hu au 
găsit zimnicenii. și mavrodi- 
nenii sătui de asuprirea; bo
ierească decît să cumpere un 
petec de moșie, pe care apoi 
să-și zidească orașul lor li
ber, fără dijme, fără clacă, 
fără boieresc. TJun, oamenii 
mină de -la mină, dau gal
benii, fac apoi uri schimb de 
pămînturi cu; Mitropolia (era 
înainte Cuza ' ș? ’mitropo
lia deținea - terenuri, imense) 
boierii uneltesc, ... greutățile 
sin multe' dar pînă la urmă 
după o luptă aprigă, obștea 
noului oraș’ ce se bucură de 
proteguirea domnitorului A- 
lexandru Ghica scrie și sem
nează următoarele ..Prin a- 
ceasta se face cunoscut că 
noi, cei mai jos arătați prin 
ale noastre iscălituri, că de 
bună voia noastră am vrut 
și am găsit de cuviință, cu 
ajutorul milostivului Dum
nezeu, pentru buna odihnă 
și așezare a urmașilor noștri 
să cumpărăm o moșie, a fi 
ohavnică de copiii j copiilor 
noștri..."

Obștea . orașului era alcă
tuită din 4 epitrafi 
2 privighetori, aleși 
durile ..bărbaților 
cinstiți, blînzi..."

Orașul se ridică _____
pentru că țăranii din preaj
mă se refugiau aici, unde 
nu-i mai urmărea împilarea 
boierescului —, construit

(efori) și 
din rîn- 

drepți,

repede,

î

900

după liniile trase în unghi 
drept de inginerul hotarnic. 
„Tot obrazul creștin ce va 
voi să;, vie să se așeze în a- 
.ce'astă hălăduire... să fie pri
mit" — se scria în articolul 
1 al „Ekstru,cției“ — un fel 
d,e constituție a orașului li
ber care abia în 1864 ivea 
„să fie integrat în . adminis
trația statului.

.★
Două evenimente de la 

sfîrșitul și începutul secolu
lui sînt scrise cu litere sub
liniate în. cartea orașului. 
In 1898, Luchian pictează 
pereții catedralei din A- 
lexandria, împreună cu Ar- 
tachino și Pascali. Sînt aco
lo în frescele lui Luchian, 
sfinți cu ^ochi mari și mi
rați, splendide' portrete de 
pămînteni din cîmpia Bur- 
nasului, cărora parcă nu le 
yine a crede că cineva i-a 
așezat pentru eternitate pe 
pereți, în chip de martiri. 
Al doilea eveniment datea
ză din timpul primului răz
boi mondial. Ocupanții 
nemți au demontat clo
potul de bronz al ca
tedralei, mîndria orașului 
— turnat în 1896 în greuta
te de 1 227 kg — și l-au tri
mis în Germania, pentru a fi 
transformat în obuze. N-au 
timp să-1 topească însă căci 
a venit pacea, iar clopotul 
rătăcește prin Italia (Clopo
tul avea pe el gravată efi
gia orașului) astfel că prin-

tr-o confuzie locuitorii A- 
lessandriei s-au pomenit cu 
un cadou voluminos. S-au 
dumirit repede de ce este 
vorba și l-au trimis omoni
mului lor din Cîmpia Te
leormanului despre care tot 
pe vremea aceea un distins 
istoric apusean, Sulzer, 
scria : „Nu cunosc plăcere 
pe care s-o pot compara cu 
aceea pe care o simte cine
va cînd călătorește pe aici, 
primăvara, prin păduri și 
prin cîmpuri. Printre spalie
rele n.esfîrșite de măcieș, 
meri și peri sălbatici înflo
riți, ca și prin livezile aco
perite’ cu mii de flori surî- 
zătoare, lăcrămioare, brebe
nei, cu cele mai variate cu
lori...".

Și, tot pe atunci, doctorul 
Ulieru striga ajuns în cul
mea disperării : „Cetățeni 
ai Alexandriei ! Ca medic 
al orașului, sînt dator să 
dau alarma și să vă spun 
că cele două flagele care 
bîntuie în oraș, tuberculoza 
și febra palustră, iau pro-

ATANASIE TOMA

în județul Constanța

PRIMUL ATELIER INTERCOOPERATIST
în județul Constanța, la Nă

vodari, și-a început activitatea 
primul atelier intercooperatist, 
înființat pentru efectuarea opera
tivă și economică a reparațiilor la 
o serie de utilaje ale cooperative
lor agricole ca vermorele, mori 
cu ciocănele, motoare stabile, 
separatoare de lapte și altele. 
Printre acțiunile intercooperatisie 
din județ se consemnează, de a- 
semenea, organizarea a 7 stafii de 
preamestec a furajelor pentru 
păsări la Costinești. Topraisar,

Castelu, Horia, Oltina, Sinoe și 
Medgidia. O astfel de stație se 
află în curs de organizare la 
Pecineaga, iar la Kogălniceanu o 
alta ce se va profila și pe pro
ducerea de furaje combinate 
pentru creșterea purceilor. To1 
prin cooperare urmează a fi de- 
secată balta Viile-Mîrleanu, 
scopul redării în circuitul 
col a unei suprafețe de j 
l 000 ha, construirea unor îngră- 
șătorii comune de porci, a unor 
combinate furajere etc.

(Continuare in pag. a IV-a)

Cu barca în Cișmigiu
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In colocviul din această 
iâptâmînâ

COSTIN MIEREANU 
ți IOSIF SAVA discută despre :

Z I G-Z A G‘ PROBLEME ALE ARIEI PLASTICE ACIHAL
Asistăm la o extindere utilă.

SPIRITUAL
— IOSIF SAVA : După 6 co- 

locvii au sosit primele ecouri. 
Ele subliniază oportunitatea te
melor atacate, dorința de a ofe
ri cititorilor puncte de vedere 
de ansamblu asupra unor com
partimente mai deficitare ale 
vieții muzicale.

— COSTIN MIEREANU: Toc
mai de aceea cred că tre
buie să ne propunem ca si 
pe mai departe, înainte de 
a da prioritate elementelor de 
avancronică și cronică, să con
tinuăm investigația carențelor 
manifeste în zone organizato
rice care au totuși un rol ho- 
tărîtor în opera de educație es
tetică a tineretului.

tivitatea spre o formă exce
lentă : concertul lecție, con
certul care, pornind de la o a- 
numită temă de sinteză, reușește 
să îmbine audiția muzicală cu 
explicația teoretică.

— I. S : Sistemul s-a difu
zat, s-a încetățenit. și în cele
lalte centre muzicale atrăgînd nu 
numai pe tinerii dornici să pă
trundă „înarmați" cu cunoștințe 
muzicale în sala de concerte, ci 
și o serie de melomani și chiar 
specialiști care găseau în aceste 
manifestări răspunsuri compe
tente la o serie de întrebări 
privind drumurile muzicii.

— C. M : De cîțiva ani însă, 
un anumit spirit, rutinier, lipsa

comunica „la centru", îndepli
nirea unor planuri educative.

— C.M. : Dar să nu uităm în 
același timp faptul că singurul 
for în cadrul căruia se desfă
șoară la ora actuală manifestări 
educative de elevată și în ace
lași timp atractivă ținută este
tică este Biblioteca Centrală de 
Stat unde sînt organizate bilu
nar audiții comentate de muzi
cologul Radu Stan.

— I.S : Din păcate, condițiile 
de organizare pe care le posedă 
Biblioteca și insuficiența mij
loacelor de publicitate, dimi
nuează simțitor locul acestor 
inedite manifestări în peisajul 
vieții artistice bucureștene.

— I. S : Pe această linie, pro
pun să ne oprim de astădată a- 
supra unei chestiuni de prim 
ordin: formele și formulele 
educativ-muzicale.

— C. M : Orlcît de subiectiv 
ar suna muzica în urechile 
noastre, limbajul muzical își are 
legile lui pe care trebuie să 
le cunoști pentru a le înțelege.

— I.S. : Tocmai de aceea pa
ralel cu audiția, perceperea te
oretică a coordonatelor estetice, 
istorice, arhitectonice ale unei 
lucrări este indispensabilă în
țelegerii . reale a evoluției artei 
muzicale.

— C. M : Oricare instituție 
muzicală trebuie să ofere deci 
alături de manifestările perio
dice din sala de concert, forme 
de introducere teoretică și prac
tică în universul muzical, să dea 
ascultătorilor elemente de teh
nică a limbajului muzical, a 
particularităților folosirii ‘ sale 
într-o lucrare sau alta, în o- 
pera unui compozitor sau al
tul. judecăți sintetice asupra e- 
voluției formelor și stilurilor 
muzicale.

— I. S : Și în această suc
cintă teoretizare a necesității 
formelor educative să repetăm 
o idee pe care am mai spus-o : 
între public și șantierul compo- 
Inistic <i-a existat și nu va 
exista niciodată nici un fel de 
ruptură. Există doar o relativă 
irămînere în urmă a publicului 
în fața noilor cuceriri ale lim
bai ului muzical.

Orice . operă organizatorică 
imuzicală își diminuează toc
mai de aceea eficienta în con
dițiile în care nu este dublată 
și de o operă de educație în
făptuită și prin intermediul for
melor educative.

— C. M : In ultimul deceniu, 
unele instituții muzicale, și, în 
special. Filarmonica bucureștea- 
nă, în căutarea unor noi for
mule educative și-a centrat ac-

de interes în primenirea for
mulelor concertistice, în surprin
derea în perspectivă a vieții 
muzicale, și-a pus din plin pe
cetea asupra formelor educa
tive.

— I. S : La Filarmonica din 
București, de pildă, săptămînâ- 
lele concerte-lecții au sucombat 
încă prin 1964. menținîndu-se 
într-o stagiune doar un număr 
de 9-10 concerte educative care 
se adresează de altfel numai e- 
levilor din anumite licee bu
cureștene.

— C.M. : Impasul Filarmoni
cii în găsirea unor teme de in
teres major s-a repercutat și 
asupra celorlalte instituții mu
zicale. Au încetat de pildă au
dițiile de artă interpretativă 
comparată sau audițiile dedi
cate unor înregistrări a capodo
perelor teatrului liric organi
zate de Direcția Muzicală a Ra- 
dioteleviziunii.

— I.S. : Au încetat simpozi
oanele și conferințele pentru 
studenți și public organizate de 
Conservatorul bucureștean — 
singura instituție care are for
țele muzicologice și înregistră
rile necesare organizării pe o 
îndelungată durată a unor ase
menea acțiuni.

— C.M. : Promisiunile Operei 
Române de a ne oferi înregis
trările unor lucrări lirice ne
cunoscute în țara noastră nu au 
depășit stadiul promisiunilor.

— I.S. : Un asemenea impas a 
avut consecințe și mai neaștep
tate în unele orașe de provin
cie unde concertele la lecții s-au 
transformat în manifestări sche
matice, planificate de cele mai 
multe ori doar din nevoia de a

— C.M. : Trecînd Tn revistă 
carențele manifestărilor educa
tive trebuie să subliniem în a- 
celași timp faptul că desființa
rea Universității Muncitorești 
de cultură muzicală în care ani 
în șir sute de tineri și-au însu
șit elemente de cultură artistică 
și transferarea sarcinilor aces
tei instituții cursurilor Univer
sității Populare nu a avut se 
pare un-efect salutar------- ...

— I.S. : Multe dintre faptele 
și ideile afirmate mai sus au 
mai fost spuse. Dar așa cum se 
mai întîmplă uneori în organi
zarea vieții muzicale, din cauza 
unui cras birocratism adminis
trativ. șt în primul rînd a lipsei 
de inițiativa în continua îm
prospătare â vieții concertis
tice, instituțiile avizate (de alt
fel pe deplin competente de a 
lua operștiv nțășyri practice) 
refuză sistematic să depășească 
stadiul înregistrării acestor sem
nale. .

— C.M..: Nu înțeleg de pildă 
ce poate opri Filarmonica bucu- 
reșteană care are din această 
stagiune și: o sală specială adec
vată unor asemenea manifes
tări, un corp de lectori specia
lizați, forțe interpretative ne
cesare exemplificărilor, tehni
cieni și mijloace acustice, să 
reia cu o stringentă pe
riodicitate z ciclul unor concerte 
lecții care .să-și propună pentru 
un prim moment o dezbatere de 
nivel științific a problemelor le
gate de muzica contemporană...

— I.S.,: Cred că nimeni nu 
mai are nevoie de argumente 
suplimentare pentru a în
țelege că reintegrarea ra
pidă a ' formelor educative 
în viața muzicală, a devenit 
un imperativ de primă necesi
tate care trebuie pus urgent pe 
agenda de lucru a Direcției 
Muzicii din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă.

TELEVIZIUNE
• 17,30 — Pentru cei mici : — 

Povestiri pe degete : „A fost 
odată un căluț de mare" de Lu
cia Matei. Prezintă : Zaița Brîn- 
dușa-Silvestru. — Filmul de de
sene animate : „Aventurile lui 
Joe*.

• 18,00 — în direct... Trans

misiune de la expoziția fabricii 
de mobilă de la C.I.L.-Pipera.

• 18,30 — Curs de limba fran
ceză (Lecția a 11-a).

• 19,00 — Pentru pionieri și 
școlari : Autograf pe o carte.

• 19,30 — Telejurnalul de 
seară.
• 19,50 — Buletinul meteoro

logic. Publicitate.
• 20,00 — Filmul serial I

„Thierry la Fronde".

• 20,26 — 'Album de poezie.
• 20,40 — Seiară de teatru : 

„Act Venetian" de Camil Petres
cu. Interpretează un colectiv al 
Teatrului Național din Craiova, 
în pauză : Poșta TV.

• 22,40 — Romanțe.
• 28,00 — Telejurnalul de 

noapte.
• 28,10 — închiderea emisiu

nii.

CINEMATOGRAFE
EDDIE CHAPMAN, AGENT SE
CRET

rulează la Patria orele 12 ; 15 ; 
18 ; 21 ; Luceafărul orele 9,15 ; 
12 ; 15,15 ; 18 ; 20,45.

TOPKAPY
rulează la cinematograful Re-

, publica orele 9 11,30 ; 13,45 ;
16.15 ; 18,45 ; 21,15 ; București
orele 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 18,15 ;
18,45 ; 21.

EU, EU, EU... ȘI CEILALȚI
rulează Ia Capitol orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Fe
roviar orele 8 ; 10,30 ; 13 ; 
15,30 ; 18,15 ; 21.

ÎNTOARCE-TE !
rulează la Festival orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.

NOUL LOCATAR

rulează lă Victoria orele 9 ;
11,15 ; 13,30 * 16 ; 18,30 ; 20,45.
TREI GRĂSUNI

rulează la Lumina orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.

TOM ȘI JERRY
rulează la Doina orele 9;
10.30 ; 12 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
2Ș,30.

POST SEZON
rulează Ia Union orele 15,30 ; 
18; 20,30

IN EGIPTUL NOU. ULTIMELE 
SCRISORI, FLORI SI INSECTE, 
GUSTAV MODIFICA, JUCĂTO
RUL

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

EROII DE LA TELEMARK
rulează la Giulești orele 15,30;

18; 20,30; Arta orele 9,15;
11,45 ; 14,15 ; 17.15 : 20.
LEUL AFRICAN

rulează la înfrățirea orele 10; 
16 ; 18 ; 20,15 Moșilor orele 
15,30 ; 18 ; 20,30.

HOCUS-POCUS
rulează la Excelsior orele 
9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, Modem orele 9,30 ; 11,45; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.

AM INTÎLNIT ȚIGANI FERI
CIȚI

rulează la Dacia orele 8,30 ; 
16 ; 18,45 ; 21. Popular orele 
15,30; 18; 20,30.

DOCTORUL AUMĂDOARE
rulează la Buzeștl orele 15,30 ; 
18'; 20,30.

ESCROC FĂRĂ VOIE
rulează la Crîngași orele 15,30; 
18; 20,30; de la 11 aprilie

ÎMPUȘCATURI PE PORTATIV
orele 11,30—15,30 ; 18 ; 20,30.

PENTRU ClȚIVA DOLARI 1N 
PLUS

rulează la Gri vita orele 9 ; 12;

MIHAI STOIAN 

Reabilitarea unui haiduc

(VERSIUNE PRESCURTATĂ)
REZUMAT

MOLDOVA. Anul 1911. Haiducul Pantelimon e urmărit de 
jandarmii rurali, de polițiști și de agenții secreți veniți tocmai 
de Ia București. Fără succes, N. D. Cocea, reporterul pe care 
„Dimineața" l-a trimis în căutarea lui Pantelimon, își continuă, 
firește, investigațiile, in satul natal al haiducului. Iată-1 într-o 
discuție pe care o are cu mama lui Pantelimon. („Dim.“ 13—14 
aug. 1911).

Și-atunci bătrîna, arătîndu-mi degetele de la mîna stîngă țe
pene și zgîrcite și brațul plin de vînătăi, îmi spune plîngînd 
încet, ca un plîns de copil, povestea durerilor ei din săptămînile 
din urmă :

— De două luni nu mai am odihnă.
Nu e noapte lăsată de la D-zeu, să nu mă trezesc cu ograda 

plină de jandarmi. De multe ori, de două și trei ori pe noapte, 
năvălesc în casă, scotocesc pe sub paturi, trînteec tot ce le lese 
în cale, caută în cuptor, în pod, în coteț, nu lasă nici un colți
șor de loc neumblat și necăutat. Dar cu asta mă obișnuisem, 
îmi spuneam și eu că de, pe semne că așa sînt legile, șî pentru 
că sînt mama lui Toader, trebui« să plătesc eu pentru dînsul.
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în conștiința artistului. Dacă un 
tînăr. dacă un artist care are 
ceva de spus lumii, se simte din 
adîncul ființei lui atras de ira
dierea unui anume stil, a unei 
anume personalități artistice, 
cred că nu are alt drum mai si
gur decît să dea curs acestei 
chemări. Angajarea spirituală 
profundă într-o modalitate ar
tistică îi dă acesteia validitate 
— fiind de fapt condiția consti
tuirii încete, necomandabile, a 
adevăratei originalități.

Pe cît de absurd este a pretin
de ca fiecare pictor să fie crea
torul unui sistem artistic dife
rit complet de cele ale tuturor 
confraților, tot pe atît de obli
gatoriu mi se pare ca ~ fiecare 
operă să fie nouă, unică, irepe- 
tabiJă ca o ființă vie. Căutarea 
aceasta într-un mereu reînnoit 
necunoscut constituie chinul și 
vraja de totdeauna ale actului 
artistic.

Cîte feluri de căutări , sînt în 
artă ? Nenumărate. De la ur
mărirea petelor pe care le lasă 
igrasia pe pereți — atît de su
gestive pentru Leonardo da 
Vinci — și pînă la extazul mis
tic sau consumul de halucinan
te, de la pictura determinată de 
un eveniment emoționant sau 
cea stimulată de audierea unei 
anumite muzici, pînă la lucidul 
experiment. în ultimă instanță, 
rezultatele, operele sînt cele 
care decid. Opera o dată

expresive ale formelor și culori
lor, reduse la relații esenți
ale, câre să însemne în același 
timp un neîntrerupt exercițiu 
al fanteziei.

Consumate la locul lor firesc, 
în școală, diferitele experiențe 
ale artei secolului nostru se vor 
putea sedimenta, decanta, astfel 
îneît la terminarea școlii tînărul 
artist să-și poată căuta drumul 
în deplină cunoștință de cauză, 
fără a mai fi nevoit, ca acum, 
să se descurce singur, cum 
poate, presat de timp și de sen
zația că-i scapă eeva.

Consider că superficialitatea 
multor lucrări realizate în ul
timii ani își are o sursă obiec
tivă în deficiențele sistemului 
de învățămînt și ale mijloacelor 
informării de specialitate. O altă 
sursă obiectivă o constituie ori
entarea oscilantă, în valuri suc
cesive unidirecționate, a jurii
lor marilor expoziții colective, 
și, implicit, a comisiilor de a- 
chizlții care alimentează o stare 
de spirit favorabilă improviza
țiilor de moment, pompieristice, 
în loc de a stimula munca se
rioasă; consecventă, calitativă.

In ceea ce privește termenul 
de mimetism am impresia că 
este folosit adese® cam pripit, 
fără suficient discernămînt și cu 
o finalitate discutabilă. O ten
tație facilă a cronicarilor este 
tocmai aceea de a sesiza asemă
narea, înrudirile stilistice. De 
aici aproape automat se trece

•
 necesară, a dezbaterilor în jurul 
artelor noastre plastice, extinde
re stimulată îndeosebi de Expo-

•
 ziția tineretului de la Dalleș 
și de apropierea Conferinței 
Naționale a Uniunii Artiștilor 
Plastici. Nu prea sîntem obișnu-

9 iți cu această atmosferă și e ca
zul nu numai să o înțelegem 
bine, să-i dăm conținut și efi- 
cacitate, dar și să-i asigurăm un 
caracter de continuitate, nu 
de campanie. Trebuie să discu-

•
 tăm mai mult și serios despre 
artele plastice decît pînă acum, 
pentru că este vorba de un do- 

— meniu nobil de afirmare a spi- 
_____ ___1 r-x-—. —1 do
meniu cu implicații mult mai 

t ample decît s-ar crede la prima 
. 8P vedere, un domeniu în care a- 

1 vem nu veleități, ci- o înzestra
re aparte, un dar deosebit, pe 
___ E..:  __ -'/t mai mult 
datori să-1 valorificăm. Fiecare 
manifestare plastică, fiecare ex- 

z șî personală,
chiar și cele care nemulțumesc 
sub un aspect sau altul, atestă 
calității picturale, un simț al 
culorilor și formelor pe care am 
greși uitîndu-le. Acesta este 
chiar motivul principal pentru 
care merită să discutăm.

O altă precizare care se cuvi
ne a fi făcută pentru a nu ne 
abate din albia adevărurilor și 
seriozității, este, că păcatele 
care, li se reproșează tinerilor, 
absolvenți sau încă, studenți, a- 
parțin cel puțin în egală măsu
ră și artiștilor din generații mai 
vîrstnice, sînt lipsuri care ca
racterizează pe un plan mai 
larg momentul actual al picturii 
și sculpturii noastre.

Cum arată de fapt aceste pă- 
' cate ? Ce face ca rezultatele Să 
nu aibă strălucirea pe care 
le-am dori-o ? Personal nu cred 

i că vorbind mereu de mimetism 
reușim să determinăm exact 
lucrurile. Este nevoie să încer- 

i căm căutarea șra altor răspun
suri. mergînd la anumite
condiții materiale de organizare 
a vieții artistice pînă la unele 
implicații teoretice.

Cea dintîi și acută problemă 
este reorganizarea *. învățămîntu- 

1 lui de specialitate^1 Aici soluția 
nu poate consta îȘ'ischimbarea 
unor persoane, ci-mai ales a 

i unor structuri și tfrograme ne
corespunzătoare, Sînt în cauză 
și principii valabijg pentru re- 

I generarea întregului învățămînt 
superior — și exprimate în pre
să cu cîtva timp inx urmă —

, liniștitor frămîntărilor spiritu
lui. Vrem însă , să denunțăm opo- 

~ zițiile false, să distingem între 
ceea ce este artificial și ceea.ce 

.este firesc, să facem loc pentru 
ciocnirile de idei născute din ne
voile practicii, înlăturînd convul
siile spirituale izvorîte doar din a meniu nobil de afirmare a 
snobism nonconformist sau incul- ritualității unui popor, un^ 
tură înfumurată.

Discutând despre antinomii 
cum sînt cele dintre adevăr și 
eroare, bun și rău, drept și ne- ____ _
drept, urît și frumos, absolut și A care sîntem cu atît 
relativ, real și ideal, rigoare și că_i vnînrîfwi
spontaneitate, asceză și lux, eru- ---- - .
diție și creație, informație și cui- A poziție colectivă 
tură, clasic și modern, obiectivi- W chlar cele caI 
tate și preferință, optimism și 
pesimism, imitație și originalita- 
te, îndoială și scepticism, spirit 
novator și conservatorism, stabili
tate și progres nu avem intenția a 
de a oferi rețete sau de a da de- v 
finiții, dar ni se pare util a indi
ca parametrii spirituali care deo- a 
sebesc în asemenea ocazii fites-

Aventura spiritului uman în
tre polii- soluțiilor extreme a re
prezentat dintotdeauna un spec
tacol interesant de urmărit, în- 
trucît făcea evidentă libertatea 
de alegere a intelectului, larga 
gamă a posibilităților în fața că
rora era pus de fiecare dată să 
opteze. Pendularea între varian
tele ce se opuneau reciproc era 
cînd calmă și oarecum firească, 
întrucît răspundea unor cerințe 
efective ale practicii, cînd vio
lentă și ieșită din comun în mo
mentele de reală sau falsă răs
turnare sau în clipele cînd învin
gător pe cîrhpul de luptă rămî- 
nea arbitrariul subiectivist.

Intr-un anumit sens adoptarea 
succesivă a unor poziții adverse 
sau veșnica regenerare a contra
dicției este expresia dialectică a 
luptei dintre vechi și nou și a 
faptului că evoluția nu se face 
niciodată linear, simplist, ci dim
potrivă parcurge un traiect si
nuos, zig-zagat. Plimbarea spiri
tului pe această cale, adesea în- cui de artificial.

’ ' Pentru claritatea punctului, 
nostru de vedere vom prezenta ^ 
aceste poziții în forma lor. „pură" 
deși, e drept, în viață ele nu A

----- --- ------- -------
tortochiată, este aparent complet 
liberă și nestingherită și mulți se 
grăbesc chiar să-decreteze ne* 
voia și dreptul la excese în nu-

PS EUD0-ANTINOMII In ce climat
mele însăși al/dialecticii. în rea
litate însă complexitatea nu în
seamnă complicarea excesivă, 
sensurile contrddictorii nu tre
buiesc înțelese ca invitații la dis
pariția oricărui sens, mersitl zig
zagat nu înseamnă cantonarea 
încăpățînată cînd. în zig cînd în 
zag.

Viața, practica, este de fapt 
cea care reglează cu maximă ri
goare pendulările dințr-o parte 
înfr-alta și, chiar dacă ea nu in
tervine întotdeauna pe loc, pînă 
la urmă adevăratul drum iese la 
iveală, pozițiunile extreme sînt 
părăsite și triumfătoare rămâne 
nu evoluția imaginată arbitrar, ci 
cea impusă de realitate. Contra
dicțiile nu vor înceta să existe^ 
desigur, niciodată, mai mult chiar 
ele sînt cele ce asigură de fapt 
mersul înainte, numai că ele nu 
trebuie absolutizate, iar pozi
țiile opuse nu pot fi înțelese că 
încremenite, fixe. Baudelaire, 
exagerind puțin, avea, totuși drep
tate spunând, că „lucrurile nu 
merg în lume decît datorită ne
înțelegerii. Numai prin neînțele
gerea universală se împacă toți. 
Căci dacă din nefericire s-ar în* 
țelege, nu s-ar mai împăca nici
odată". Numai că unii sînt păr
tașii neînțelegerilor cu orice preț, ■■ 
sînt gdta să sară cu ușurință de 
la un pol la altul numai din sim
pla plăcere de a epata sau in
ventează, false antinomii pen
tru a-și justifica propria lipsă 
de stabilitate și consecvență.

Nu pledăm aici pentru anula
rea contradicțiilor reale, ar fi 
donchișotesc și lipsit de efi
ciență, și nici nu cerem pluti
rea comodă și indolentă pe linia 
mediană ca soluție împotriva ne-

15 ; 18 ; 20,45. Gloria orala 9; 
11,45 ; 14,30 ; 18 ; 20,45.

SFlNTUL LA PÎNDA
rulează la Bucegl orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
Volga orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ;

16,15 ; 18,30 ; 20,45.
REÎNTOARCEREA LUI SUR- 
COUF

rulează la Unirea orele 15,30 ; 
18 ; 20,30.

RĂPIREA FECIOARELOR
rulează la Tomls orele 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Aurora
orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20,30, Flamura orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la Flacăra orele 14,30;
16,30; 18,30 ; Rahova orele
15.30 ; 18 ; 20,30.

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE
rulează la Vitan orele 15,30 ; 
18 ; 20,30, Munca orele 14 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.

NOAPTEA NUNȚII IN PLOAIE 
rulează la Miorița orele 9,30

Dar miercuri seara, nu s-au mai mulțumit cu atît. Au venit 
doi jandarmi îmbrăcați țărănește, m-au ridicat pe sus și m-au 
dus la Oglinzi. Acolo, cum am intrat pe ușă, un jandarm m-a 
plesnit cu latul palmei peste ochi și un altul m-a pus jos, m-a 
legat cot la cot, pînă ce am simțit că-mi pîrîie oasele și au în
ceput să mă bată cu o curea de celea de încins.

Un jandaram stătea culcat în pat și-1 îndemna din cînd în 
cînd :

— Dați, mă ! Numai cînd văd bătaia îmi priește ce mănînc ! 
Bătrîna îmi arătă din nou brațele vărgate de vînătăi și urmă :
— Mai rău decît călăii, d-le. Două zile cît am stat închisă mă 

băteau de trei ori, pe zi, Vroiau să le spun unde se ascunde 
Toader. De unde să știu eu, păcatele mele. Nici el nu știe. Azi 
e ici, mîine dincolo} merge și el încotro vede și unde poate. De 
ce să mă schingiuiască pe mine ? Ce le-am făcut eu ? Le-am 
spus că din noaptea d.e Sf. Ilie nu l-am mai văzut. Atunci m-au 
bătut din nou și m-au întrebat : de ce nu le-am dat de veste că 
Toader se ascunde la mine. Dar oameni sînt ăștia ! Cum să-mi 
ceară ei mie să ucid cu mîinile mele pe copilul meu ? Doar e 
al meu. Eu l-am făcut, eu l-am crescut, dacă a ieșit un rău, ce 
sînt eu de vină ? Dacă ar fi venit ei singuri în casă să-1 caute, 
aș fi zis că așa" a vrut Dumnezeu. Dar așa, cum șă-1 vînd, cum 
să dau sînge din sîngdle meu, pe mîna jandarmilor ?

Și . bătrîna- plînge cu hohot. O las să se liniștească și mă gîn- 
desc lâ- sălbăticia vremurilor în care trăim. Iată de-o parte au
torități cari vorbesc în numele societății, în numele familiei. 
Iată de partea cealaltă o mamă... Și în numele societății și în 
numele familiei, bătrîna aceasta, mama aceasta, e bătută, e chi
nuită, e torturată, ca să-1 divulge pe propriul ei fiu. Ah, voi 
putea fi învinuit de gînduri revoluționare, renegatul senil de la 
„Voința Națională" (organ al partidului național-liberal — n.n.), 
îmi va putea arunca încă o dată în față cuvîntul de „anarhist", 
dar mărturisesc cinstit că acolo, în bordeiul sărac, lîngă bătrîna 
învinețită de bătăi și hohotind de plîns, am simțit că între bes
tialitate® jandarmilor și gestul admirabil al mamei care își 
apără copilul, e o prăpastie I

★
înțeleg, în cele din urmă, că împotriva acestuia să se facă și 

să se încerce totul. Admit, dacă vreți, să fie ucis de gloanțe sau în 
bătăi, cum vor face desigur jandarmii exasperați de trei luni de 
urmărire zadarnică. Dar ceea ce nu înțeleg, ceea ce nu admit, 
ceea ce nu poate măcar concepe o minte nebrutalizată de obi
ceiurile jandarmeriei, e cruzimea criminală prin care s-a în
cercat să se smulgă unei mame mărturisiri împotriva fiului ei. 
Aceasta nu se poate ierta. Oricare ar fi foloasele unei instituții 
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apar niciodată ca atare ci sînt 
îmbrăcate de obicei/în haine care 
să le facă'mai prezentabile și ast
fel mai ușor acceptabile. Ferin- 
du-ne de unilateralitate nu vom 
încerca însă nici să împăcăm 
eclectic acele poziții care rămîn 
de neîmpăcat. In unele, dintre 
antinomiile, prezentate apare e- 
vident că pledoaria noastră se 
va îndrepta în favoarea' unuia 
dintre termeni (adevăr, bun, 
drept, frumos), în altele vom a- 
răta că opoziția este cel mai ade
sea doar aparentă și că ea trebuie 
depășită prin adoptarea: unei ati* c ss vx**
tudini superior echilibrată, pentru îdr raporturile ZXuncțijonărești. 
a surprinde viața în reala ei corn- administrativ-ierarHîee; -sînt de 
plexitate. neconceput. Ceeă^gJ^btfje să-i

Nu cerem cititorilor acestei ru- l°Se Pe studențL—de..-profesori- 
brici să ne urmărească cu ochii • în primul ^rtng- «ra»o«țea 
tnchtșt ci, dimpotrivă, solicitam 
spiritul critic și luciditatea să se 
pună în scopul dețectării forme- V 
lor concrete în care extremismul 
unilateralizator se prezintă în a 
viață. împreună credem că vom 
putea să arătăm astfel în mod 
convingător că polii contrari — 
uneori condiții ale unei reale ™ 
înaintări — sînt alteori simple 
iluzii, produse ale modei sau spi
ritului de frondă și ca atare al
ternative false în fața^părpra spi
ritul nu trebuie .să^ / 
inutil.

Excursul spiritual
propune în orice caz 
clarificarea pozițiilor 
confuziilor persistente încă, toc
mai pentru a face ca opțiunile și Salvador Dali.
individuale și străbaterea hățișu- noaștere nu trebui
rilor în căutarea drumului au-

•
 precum și altele- specif ice unei 
școli superioare de artă.

: între ucenicii-artei-și maeștrii

zăbovească

și încrederea în’capacilatea lor 
creatoare, în ideatarile' oare îi 
animă. .
sau corecturile pe luerer-e pot fi 
suficiente ? E oatX’Jire^Ș;'des
părțirea actuală ’ ~-a . atelierului

• studențesc de cel al profesoru
lui lor ? Actul artistic reprezintă 
un proces complex, se desfă- 

f șoară într-o ambianță anume 
care trebuie trăită de discipol 
ca parte integrantă a pregătirii 

• -sSle.
Cei șase ani de facultate nu 

sînt de loc un timp scurt. Pe 
• parcursul lor, în perioada-^ cea

mai propice asimilăr^er^-și în 
directă legătură. cu viață de ate
lier ilă care - mă-refeream mai 
sus, studenții trebuie șă cu
noască rînd pe rînd, sistematic, 
principalele direcții ale artei

propus își 
să permită 
și risipirea A moderne, de Ia impresioniști și

„ . w pest-impresroniști pînă—la-Kan- -
dinski, Klee, Mondrian, Picasso 
/ ~ ‘ ~ ". Această cu
noaștere nu trebuie să aibă ca-— 
racter superficial, de vulgari- 
zare, ci de cercetare profundă, 

tentic. să fie luminate de idea- 9 cuprinzînd dezbaterea bazelor 
lurile societății în care trăim.

ION PASCADI

12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, Floreasca 
orele 18 ; 20,30.

INNOURARE TRECĂTOARE 
rulează la Cosmos 15,30 ; 18 ; :
20.30 ; de la 11 aprilie A

CAUTAȚI IDOLUL w
orele 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.

CEI ȘAPTE SAMURAI
rulează la Viitorul orala 15 ; 
18; 21 ; (de la 11 aprilie)

ESCROC FARA VOIE
orele 15,30 ; 18 ; 20,30.

CU TOATA VITEZA, ÎNAINTE! 
rulează la Melodia orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; f ’ 

8INDBAD MARINARUL 
rulează la Progresul orele
15.30 ; 18 ; 20,30.

DOUA BILETE LA MATINEU 
rulează la Lira orele 15,30 ;
18 ; 20,30.

CAPCANA
rulează la Drumul Sării orele 
15 ; 17,30 ; 20.

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
rulează la Ferentari orele 
15,30 ; 18 ; 20,30 ; de la 11 apri
lie ÎMPUȘCĂTURI PE POR
TATIV, orele 15,30 ; 18 ; 20,30.

teoretice ale respectivei creații, 
studierea operelor reprezenta- 

A tive reproduse în bune albume, 
diapozitive, filme (dar și prin 
excursii organizate în cadrul 
programului de învățămînt la 

V muzeele unde pot fi văzuta ori
ginalele) și totodată prin exer
ciții practice de tehnică, desen, 

A culoare, compoziție corespunză- 
toare fiecărei etapțr fiecăruia 
dintre marii creatoristudlațL 
Un asemenea program este cred 
deosebit de actual pentru învă
țămînt artistic, viu, realist. Pe 
lîngă rezolvarea unor necesități 
instructive, pe lîngă .contribu
ția la formarea unei culturi 

_ de specialitate indispensabile. 
9 există și un alt aspect nu mai 

puțin important: de-a lungul 
, anilor de școală, fantezia, capa- 

20,45. A citatea imaginativă a viitorului 
w artist, nu numai că nu trebuie 

să fie neglijată, înăbușită 
• sub rutină, sub repetareâ me

canică a cunoștințelor de te
orie șl tehnică, dar se cere în- 

a trețlnută, stimulată șl mlădiată 
ca pe unul din cele mal preți
oase instrumente. Temele prac- 
tice de atelier, pe principiile u- 
n.ul Klee sau Kandinski, sînt de 

• natură să realizeze tocmai o a-
semenea învățare a valorilor

de stat, oînd acea instituție se coboară la asemenea mijloace, 
ea e definitiv condamnată în sufletul oamenilor, cinstiți, Oricari 
ar fi faptele și păcatele banditului Pantelimon, — păcate recu
noscute de însăși mama lui, cum voi arăta... cruzimea jandarmi
lor rurali le întrece, pentru că aceștia au îndrăznit să bată o 
femeie bătrîna, neputincioasă și legată, pe cînd însuși Punteli- 
mon pînă astăzi n-a bătut și n-a schingiuit pe nimeni.

Intîiul bandit pe care l-am intîlnit în județul Neamț, e jan
darmul rural.

★
Cînd bătrîna' se mai liniști din plîns, am rugat-o să-mi po

vestească viața ei și dacă se poate pe aceea a lui Toader.
încet, ea amifitindu-și cu greu lucruri depărtate, bătrîna 

îmi făcu îptr-o jumătate de ceas istoricul unei vieți de 
șaptezeci de ani, viață din care nu se poate deosebi nimic 
însemnat, 4n âfarâ de zilele nenumărate de trudă, de nevoi 
și de muncă, așa de comune traiului femeilor de la țară. 
Copilăria a petrecut-o în tovărășia cirezilor de vite, pe imașurile 
nesfîrșite sau în umbra prielnică a pădurilor. De timpuriu 
a intrat câ soră la mînăstirea Văratec, unde are și azi o căsuță 
la marginea satului -și unde se gîndește să-și sfîrșească zilele 
după ce copiii nu vor mai avea nevoie de îngrijirea ei.

Acolo, la mînăsțire, a cunoscut-o băr'oatu-său. Om de 
ispravă, gospodar; harpie și cinstit, el a putut să-și agoni
sească ceva stare, a fost cîtăva vreme perceptor și în mai multe 
rînduri a fost ales ajutor de primar și primar în Răucești. 
El, murind în puterea vîrstei, mama Catinca a fost nevoită 
să se ocupe și cu gospodăria, și cu munca cîmpului, și cu 
creșterea copiilor. îmi povestea resemnată, cum ani întregi, 
vara ca și iarna, ziua ca și noaptea, ea n-a știut ce-i odihna. 
Cele cîteva fălci de arătură și de fîneață, însă și păsările din 
ogradă, îndestulaseră toate nevoile casei. A putut să-i dea pe 
copii la școală și toți au învățat carte. Cel mai mare a plecat 
de mult în lume și are acum gospodăria lui la Viziru, în județul 
Brăila, cel mai mic Neculai îi dă și acum o mînă de ajutor ; i 
singur Toader a apucat căi greșite și cum a rătăcit de tînăr 
departe de casa părintească, rătăcește și azi prin pădurile 
județului Neamț cu jandarmii și cu poterii după dînsul.

★
Toader Pantelimon era de copil neastâmpărat, îndrăzneț și 

nesupus”). Sîrguitor și priceput, cînd era în toane bune, se 
aprindea lesne și dintr-un cuvînt se lua la harță cu copiii de 
vîrsta lui. După ce se liniștea, era cel mai bun dintre copii.
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critic se produce
formarea artistică

a tinerilor?
și la pasul următor : condamna
rea sau minimalizarea autorului 
pentru lipsă de originalitate! 
Dar a constata că un tablou al 
cuiva se înrudește cu unul al alt
cuiva este cea mai ușoară, cea 
mai simplă observație. Faptul 
acesta nu include. în realitate, 
nici o judecată de valoare, nu 
presupune în mod obligatoriu 
nici măcar înțelegerea semnifi
cațiilor sau calităților operei la 
care se referă. Ceea ce intere

sează pe cititor, ceea ce consti- 
~tuie actul critic așteptat, ur- 
£mează de abia de aici încolo. 
«•Prin ce se deosebește lucrarea 
-analizată da a maestrului sau 
^colegului cu care se înrudește ? 
*In ce măsură corespund mijloa
cele foțosite scopului artistic pe 
/care și l-a propus autorul ? Ce 
univers spiritual reflectă ? Care 
este nivelul realizării plastice 
propriu-zis ? Ce loe ocupă față 
de creațiile anterioare ale ace
luiași autor ?

Să nu uităm că gradul de ase
mănare ătilistică a unor opere 
nu determină calitatea lor. Spe
cialiști care și-au consacrat o 
viață întreagă studierii unei e- 
pocl artistice, sau chiar unul 
singur autor, .nu, pot determina 
cu certitudine paternitatea unor 
tablouri. Nici pînă azi nu »-a 
căzut de acord dacă cutare ta
blou aparține lui Giorgione sau 
lui Tizlan cînd era tînăr, dșcfc 
altă pînză mult admirată este 
de Rubena, a*u ua elev al Iul 
•te., etc.

Grfibindu-ne să recunoaștem 
asemănări la artiștii noștri mai 
tineri și să clamăm imediat im
perativul originalității nu pu
tem decît sau să lăsăm indife
rent pe artist, ca și pe privito
rul avizat, sau să-1 împingem 
pe cei mai slabi de înger în 
exhiblționisme și absurd. Cîți 
artiști inventatori de stiluri a- 
vem într-o generație T în orice 
caz foarte puțini pe spațiul unul 
întreg continent. în schimb e- 
poci întregi au rămas în istoria 
artelor cu sute de artiști deo
dată, artiști și opere nemuri
toare în pofida celor mai apro
piata mbdalităti de eXptlmâre 
practică.

Iată de ce nu cred că simpla 
calificare de mimetism ne poate 
conduce undeva. Iată de ce cred 
că nici termenul de asimilare 
sau prelucrare nu însemnează 
prea mult. Problemele nu se re
zolvă nicăieri în altă parte decît

finită, o dată pusă ultima 
trăsătură de penel, nu mai 
poate fi experiment decît 
dacă renunțăm la esențial, la 
angajarea spirituală a artistului 
în lucrarea sa. Punerea semnu
lui de egalitate între experi
ment și căutare a noului în ge
neral și apoi între experiment 
și operă oferită lumii — 
confuzie alimentată de unii* Uri- 
tici nervoși •— nu face decît să 
întîrzie decantarea valorii de ne
putință, artificiu sau impostură.

Dincolo de disputele teoretice, 
criticul se definește însă prin 
pronunțarea unor nume pe care 
le remarcă, în care crede. Nu as 
vrea de aceea să închei aceste 
rînduri fără a mă asocia opiniei 
deja exprimate că Expoziția ti
neretului din acest an a suferit 
de o anumită unilateralitate, ab- 
sentînd sau fiind mai slab re
prezentate decît în realitatea 
atelierelor unele orientări uma
niste, figurative.

De asemenea, un număr mara 
de lucrări denotau slaba stăpî- 
nire a meșteșugului artistic pro- 
priu-zis, ca să nu mai amintesc 
salturi , peste etape și opțiuni 
„după ureche".

O privire atentă, calmă, și nu 
„ochirea în fugă" ne spune că 
nivelul calitativ al expoziției 
Cenaclului tineretului nu se în
fățișa sub cel al destul de 
recentei expoziții regionale, ce
ea ce pentru niște autori aflați — 
la început de drum e un lucru 
foarte bun. Mat mult decît atît, 
expoziția revela sau confirma o 
serie de talente certe, tineri pe 
care personal, îl consider de pe 
acum printre prezențele de 
nădejde ale peisajului nostru 
artistic. X-..

O caracteristică generală, o 
calitate comună, în pofida tutu
ror deosebirilor de mijloace — 
valabile și pentru tinerii deja 
afirmați în manifestări anteri
oare, prezenți în expoziție este 
subtilitatea expresiei, senzația 
de distincție, de filtrare intelec
tuală pe «are o aveai de cum 
pășeai pragul expoziției. Cred 
că este o trăsătură pe care me
rită să o reținem — peste con
tradicțiile figurativului și ab
stractului — ca valoare de refe
rință, de profil colectiv al noii 
generații.

ADRIAN PETRINGENARU

*) Se povestește o poznă de-a Iul, din copilărie — și ce mult se 
aseamănă ea cu cele puse pe seama lui Nică din Humulești. Fu
sese dat pe la 8 ani la școală, dar părea de 14 ani, atîta — zice 
maică-sa — era de zdravăn, legat și voinic. Și cică într-o vară, 
dăduseră niște călduri îngrozitoare. Din cauza aceasta, învățătorul 
Verdeanu din Răucești, de cum intra în clasă, iute se așeza la 
catedră Și, primul IucrUj' se descălța (ghetele le punea lîngă scaun). 
Căldura șă fost de vină, bătăturile — nu se mal știe. Fapt e că 
se ocupa omul cum se oeupa de învățătura copiilor, însă de 
picioarele lui-nu se prea., ocupa ! Clasa era mică și vai de capul 
elevilor... îi apuca, pur și simplu, durerea de cap. Pînă într-o zi, 
cînd Pantelimon zice

— Lăsați pe mine, măi băieți, și ‘iir-aveți nici o grijă, că de azi 
înainte numai eu am să-i vin de hac și-am să-1 fac să nu se mal 
descalțe în clasă cît o trăi el.
Nimeni nți știa ce are de gînd PantPlițhon, și trecuse timp destul 

fără să se întîmple nimic. Și iată că se-anunță și-o inspecție 
școlară. Verdeanu vine îmbrăcat în hainele lui cele noi și cu 
ghetele așișderea — ce mai, spilcuit !' Dar căldura tot căldură : 
își scoate omul ghetele — că astea, pe deasupra, pe semne că 
erau și scorțoase, abia că-1 strîngeau —, le pune lîngă scaun și 
începe ora, fiind mereu cu ochii pe ceas. Pantelimon atîta aștep
tase : se lasă pe vine, saltă ca broasca și pune mîna pe ghete. 
Pe urmă revine în bancă, cere voie „pînă afară" și tușt ! din 
clasă, cu ghetele învățătorului la el. Se întoarce fără ele, trece 
timpul, se-aude trăsura inspectorului. Verdeanu fuga la ghete, 
nu-s ! Paralizat, nu mai șție ce să facă. Se deschide ușa și în
vățătorul, numai în ciorapi ,n-are încoțr.Q : rămîne în picioare, 
după catedră. Inspectorul se cam mij-ă că învățătorul nu-i lese 
înainte, cum e obiceiul, mă rog, se apropie de catedră, îi întinde 
mîna și încremenește locului, parcă trăznit :

— Ce miros greu, de cadavru, e pe-aici ?
Și revizorul scoate repede batista și-o duce la nas. Verdeanu, 

galben ca lămîia :
— Trebuie să fie pe-aici vreo pisică moartă, domnule revizor, aci 

altceva n-are ce. fi.
— Și cum îți permiți dumneata, domnule, ca să te îngrijești 

atît de puțin de igiena clasei, îneît să ții pisici moarte aci ? E 
ceva de necrezut !

— Domnule revizor ! Nu-i nici o pisică — strigă Pantelimon, abia 
stăpînindu-și rîsul — priviți numai sub catedră, la colțunii dom
nului învățător, care ne otrăvesc sufletul.

Revizorul ascultă, se uită după catedră, înțelege și urlă :
— Dar încalță-te, nenorocitule ! Nu ți-e rușine 7 Am să cer tele

grafic destituirea dumitale !
— Fie-vă milă, domnule revizor, că nu știu cine ml-« furat 

ghetele tocmai acum cînd ați venit dumneavoastră, ca să mă 
nenorocească și să mă facă de rușine.Șl sărmanul Verdeanu face o asemenea mutră îneît nimeni nu-șl 
mai poate stăpîni rîsul, nici revizorul.

(Continuare In numărul de joi al ziarului)
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DE VORBĂ CU O LEGENDĂ FEMINITATEA O POVARĂ?
Cine este „Catrinel" ? Cu două

zeci de ani in urmă o semnătură 
într-o revistă destinată femeilor 
intrase în legendă. Pseudonimu
lui „Catrinel" i se adresau în fie
care săptămână peste 500 de scri
sori și fiecare scrisoare aducea 
pe masa redacțională un destin 
aflat la răspîntie. Un îndemn al 
lui „Catrinel" unea două inimi 
despărțite, un sfat a lui „Catri
nel" avea putere de lege.

Ce forță nevăzută investea atît 
de decis semnătura „Catrinel" 
intr-un săptămînal de tiraj incit 
devenise nu numai confidenta de 
inimă a cititoarelor 
argumentul suprem 
decizii ?

Pentru a dezvălui 
paginii noastre cîteva din secre
tele lui „Catrinel" nc-am adresat 
scriitoarei Sidonia Drăgușan pe 
care am întrebat-o:

Rep : Cum ați devenit Catri
nel ?

Sidonia Drăgușan : Din întîm- 
plare. La înființarea revistei „Fe
meia și căminul" mi s-a propus 
să țin rubrica de corespondență. 
Pentru primul număr am răspuns 
la 3 scrisori... inventate. Pentru 
al doilea număr al revistei aveam 
însă în față, pe birou, un maldăr 
de scrisori. La început îmi scriau 
numai femeile. Cu timpul au în
ceput să-mi scrie și bărbații. 
Treaba a început să mă prindă... 
Problemele personale ale cititQa-, 
relor și cititorilor deveneau pro
priile mele probleme și mă mîn- 
dresc că n-am scris nici un răs
puns fără să mă fi transpus în 
situația celor care îmi solicitați 
sfaturile. Făceam lucrul acesta cu 
seriozitate și profunzime și in toți' 
anii aceia n-am expediat prin 
poștă nici o soluție șablon deși 
cazurile se asemănau și le puteam 
cataloga ca atare.

Rep : Ce sfaturi - solicitau de 
obicei bărbații ?

S. D. : Să le rezolv probleme 
de opțiune între două femei. Mai 
erau apoi cei deprimați, înșelați, 
cei cu iubiri 'neîmpărtășite care 
îmi cereau rețete asupra secretu
lui de a te face iubit.. Îmi amin- 
tesc de o lungă corespondență 
cu un cititor care îmi scria în 
limba franceză. După 20 de ani 
de căsătorie și-a reîntâlnit vechea 
iubire și calmul căsniciei i-a fost 
grav tulburat. Ar fi fost dispus 
să dărîme edificiul conjugal "și . 
să-și trăiască marea fericire lingă 
marea dragoste. L-am sfătuit să-i 
povestească toată această dilemă 
ei, soției. Aceasta a dat dovadă 
de multă înțelepciune, l-a dat 
răgaz să plece cu „marea iubire" 
pentru o lună de zile și apoi 
să decidă. După numai o săptă
mînă, marele amor s-a 
a fi perimat. Omul s-a înapoiat 
acasă cu o iluzie mai puțin.

Rep : Ce considerați a fi cea 
mai x portantă realizare a lui 
„Catrt .el" ? *

S. D. : Poate scrisorile acelea 
emoționante semnate de o fetiță 
Sanda, Nicoleta, Adriana sau un 
băiețel Nicu, Dan, Ionel al căror 
cuprins poate fi rezumat în: 
„Tăticu s-d întors acasă !“

Poate echilibrarea acelor tinere 
gata să opteze pentru soluții 
facile, mariaj impus de părinți 
sau pentru o casă, o bucată de 
pământ, un automobil, într-un 
cuvînt „iubirea" avînd ca obiect

avantaje materiale. Am izbutit să 
le conving pe cele mai multe din 
ele să nu realizeze un asemenea 
compromis — cel mai grav față 
de ele insele. Mai tîrziu, tinerele 
acestea mi-au trimis scrisori in 
care recunoșteau că la îndemnul 
lui „Catrinel" au ales bine, că 
le-am dat un sfat bun. Toate vo
iau să mă cunoască, să mă vizi
teze, să le vizitez.

rugat si-i transmit lui Catrinel 
că ii este recunoscător pentru 
că l-a ajutat să-și dea seama cit 
de rea și egoistă era femeia aceea 
tinără și frumoasă.

Rep : Ați încetat de a mai fi 
Catrinel de atunci ?

S. D.! Eram nu de mult in
tr-un cafe-bar. In jurul meu erau 
multe mese libere. La una din 
mese un tînăr scria ceva. A intrat

sale ci și 
al marilor

cititoarelor

dovedit

Din mulțimea ecourilor la 
ancheta lansată de pagina 
„Despre noi — pentru noi" 
pe temele realității egalității 
dintre sexe, am ales pentru 
azi o scrisoare care tratează 
cu realism o temă la fel de 
eternă ca și eternul feminin 
cu care nu știm dacă nu 
cumva se confundă. Dar, să-i 
dam cuvîntul oititoarei noas
tre — profesoara de chimie 
BUZGAU CLARA din Tăș- 
nad :

„Mi se pare că feminitatea 
este un atribut al sexului „fru
mos" dobîndit odată cu naș
terea — scrie printre altele 
cititoarea noastră. Unele 
fete știu să-l cultive, altele îl 
pierd prin însuși felul lor de

un rabat față de bărbații care 
gustă asemenea situație. Nu 
spun că bărbații apreciază în 
mod special acest gen de fete 
dar parcă se simt mai în lar
gul lor în mijlocul acestora 
decît în fața celor care roșesc 
și pleacă ochii la auzul unor 
glume, să le spunem numai 
„tari".

După părerea mea, femini
tatea se asociază cu gingășia. 
O gingășie în toate: în felul 
de a vorbi, de a merge, de a 
te îmbrăca, de a te comporta. 
Dar, gîndindu-mă la faptul

și care mă avantajează. Nu 
voi purta niciodată ceva nu
mai pentru că „e la modă" 
ci voi îmbrăca numai ceea ce 
știu că îmi stă bine.

Încetează preocuparea pen
tru feminitate după căsătorie ? 
Nicidecum. Dar asta depinde 
oarecum și de soț. Unii, din 
gelozie sau zgârcenie, le pre
tind soțiilor să lase obiceiul 
„înfrumusețării" după căsăto
rie : „Cui vrei să-i placi ?" 
întreabă soțul. El nu-și dă 
însă seama că lui vrea să-i 
placă. Să se placă apoi ea

— Nu ți-e rușine ? Te așezi 
la masa unui necunoscut fără 
permisiu ne ?

— Sînt atîtea mese libere... De 
ce te-ai dus tocmai acolo i3,

— Ești o nesimțită.
Etc., etc., etc.
Ea nici nu se clintea. Parcă 

n-ar fi auzit. Cei din jur se în
tărită. Țipă, urlă la ea.

Jenată de situație, am plecat. 
Ea a rămas netulburată, fumând 
nepăsătoare, zâmbind.

Ce umilință a suferit în clipele 
acelea dar și ce carapace trebuie 
să aibă fata aceea!

Da. Intr-un fel, am rămas o 
„Catrinel". Mulți prieteni îmi 
spun încă și acum „Catrinel".} 
Mărturisesc că încă am rămas 
pradă facilă pentru durerile al
tora.

Rep. ; Să înțelegem astfel că 
poate „Catrinel" își va reîncepe 
dialogul ? Poate chiar cu tinerele 
cititoare ale acestei pagini spe
ciale a „Scânteii tineretului" ?

S. D.: Poate...
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„CATRINEL"
Rep : Ați putea cataloga „ne

fericirile" celor care vi se adre
sau cu douăzeci de ani în urmă ?

S. D. : Erau femei cu căsnicii 
nerealizate, dispuse la aventură, 
fete neiubite sau prost iubite, fete 
ușuratice ce treceau ușor de la 
o iubire la alta, declarîndu-mi în 
fiecare lună că au întâlnit, în 
fine, marea dragoste, femei chi
nuite de bărbați geloși, orgolioși, 
vanitoși, femei ce suportau cu 
voluptate tirania, tinere și tineri 
cu complexe (timiditate, stângăcie, 
timiditate travestită în violență 
etc). Multe din femeile care îmi 
scriau erau dezorientate, lipide 
de independență materială, silite 
să suporte totul pentru că nu 
aveau altă soluție. Mulți, atît 
bărbați cit și femei, erau victime 
ale unor căsătorii pripite, fără o 
cunoaștere reciprocă. Erau și fete 
care mărturiseau deschis că nu 
le interesează decît luxul, dis
tracțiile, călător iile,, deci un băr
bat care tă te poată oferi totul. 
Pentru aceste cazuri 'mă feream 
de predici și încercam să pun o 
doză de tandrețe în tot ce argu
mentam. Le vorbeam au sinceri
tate și reușeam aproape întot
deauna, să le captez.. încrederea.

-Z. Rep. : Probabil xXL există Zin 
lumea noastră oameni care 
cheamă confesiunea și captează 
încrederea celor din jur. In cazul 
acesta, dumneavoastră vă nurnă- 

.. rați.desigur printre ăceșFiai.i 
Z (wn^eștel^.Edăie... Am

primit odată o scrisoare inteli
gentă, cu o caligrafie nobilă și 
un stil aristocratic. Îmi scria o 
femeie de~30~ de ani care poves- 

.dea.jk o legătură a ei cu un 
bărbat căsătorit, dispus să divor
țeze pentru ea. Dar, un accident 
stupid, a făcut din soția acelui 
bărbat o infirmă iar el fusese 
cuprins, de .. criza conștiință,- 
„El preferă să trăiască cu un 
monstru, decît cu mine, o femeie 
tinără și frumoasă. Sfățuieșțe-l 
să renunțe la ea. El are foarte 
multă încredere în sfaturile du- 
mitale"' își încheia scrisoarea 
aristocrata mea corespondentă, 
convinsă — nu știu de ce — că 
voi pactiza cu ea. l-am răspuns 
tăios: că „între două monstruo
zități — cea determinată de o 
catastrofă și cea morală — un 
bărbat nu are de ales".

Cîteva luni mai tîrziu dueîn- 
du-mă pentru un reportaj (lucram 
la „România liberă" unde sem
nam cu numele meu real) *-am 
cunoscut pe omul acela. M-a 
întrebat dacă o cunosc pe Ca
trinel. l-am răspuns că sînt colegă 
cu ea. Emoționat, omul a scos 
pagina de revistă în care răs
punsesem. atît de ritos și m-a

apoi o fată. S-a uitat grăbită 
prin cafe-bar și decisă, s-a dus 
la masa tânărului pe care era 
evident că nu-l cunoaște. S-a așe
zat fără să-i ceară permisiunea, 
s-a așezat picior peste picior și 
a început să fumeze provocator. 
De la o masă alăturată, cîțiva 
consumatori, scandalizați, au a- 
postrofat-o :

a fi și de a se comporta, 
a se îmbrăca. Nu cred că 
minitatea este o povară 
calea realizării egalității, 
xistă insă și o feminitate „pu
țin vulgară". Mă gîndesc la 
fetele care își permit glu
me mai picante 
s-ar cuveni, acordând astfel
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că trăim într-o epocă modernă 
în care tehnica își pune am
prenta pe tot, știu eu ? S-ar 
putea ca această gingășie să 
devină mai dură, mai rigidă, 
să se adapteze mediului. Știu 
și eu ?

Cred că feminitatea devine 
o povară atunci etnd cei care 
te înconjoară nu-i văd rostul, 
nu-i apreciază necesitatea și 
meritul. De aceea poate că 
n-ar strica să se realizeze o 
anchetă yi în rândul bărbați
lor, să răspundă și ei ce cred 
despre feminitate în era teh
nicii moderne.

Și acum altă idee: de la 
bun început mă declar adepta 
opțiunii pentru un spectacol, 
o carte, un concert, o excursie 
decît o rochie în plus, o pe
reche de pantofi în plus etc. 
Mi se pare teribil de ridicol 
să văd o femeie foarte ele
gantă spunînd prostii. Nu mă 
declar nici împotriva modei, 
dar sînt adepta modei utile

însăși, să placă copiilor ei. 
Femeia măritată, avînd tre
buri și griji mai multe, pre
ocuparea pentru propria per
soană trebuie să fie cu atît 
mai deosebită. Pentru că la 
un moment dat tot soții sînt 
aceia care le reproșează că nu 
mai sînt frumoase ca „în 
prima zi". Deci, atenție femei: 
e necesar să fim mereu fru
moase, pline de prospețime, 
deci feminine, cât mai femi
nine! Astfel reușim să ne 
impunem, să fim respectate — 
ceea ce contribuie la existența 
unei egalități reale. -

Nu cred că viața modernă 
restructurează valorile tradi
ționale ale femeii. E adevărat, 
femeia nu mai e privită ca o 
„icoană în casă" dar pe lingă 
femeia muncitoare, intelec
tuală etc., sîntem întotdeauna 
dublate de calitatea noastră 
tradițională de soții și mame, 
deci întotdeauna și gospodine.

PRIMĂVARA
VĂ INVITĂ

• ••

In sfîrșit o modă rezona
bilă ! Face apel la bun gust, 

' măsură, 'grație, la tot ce poa
te contribui-la ~ relevarea fe
minității.

Iată în ce ar consta earae-* 
terlșțîdile; prîpeîpăle ale âc'fes- 

' tei mode :
" Cotoare# ' preferată — al-' 
bast’ru cobalt. Se mai poartă : 
bleumarin, roșu și alb (a- 

' cbașta din urmă mai totdea
una la manșete și gulere).

O curiozitate — ș-a revenit *' 
lâ culoarea gri — mulți ani 
uitată................./ 7

Linia”: calmă" feminină, 
grațioasă.

Părul — se poartă în gene
ral scurt, buclat și lăsat li

bber în voia viatului. Este a- 
coperit adesea de un beret — 
basc. ,

Au reapărut revere, eșarfe, 
cravate caj?e împodobesc, 
gîtul. ...

Umerii sînt înguști și 
drepți. . .

Talia în general se află la 
locul ei, subliniată,. însă în
totdeauna de un-cordon. U- 
neori talia apare puțin „cobo- 
rîtă ^sau urcată.

Fusta se poartă deasupra 
genunchilor — evazată prin 
pliuri.

Pantofii au vîrfurile rotun
jite. tocul gros, drept și nu 
prea înalt. (Adeseori bico
lori).

Noua modă respiră como
ditate și o anume grație de 
tip" sportiv sau ^ștrengă
resc".-Poate de aceea a și 
fost botezată STIL TENIS. 
La aceasta au contribuit și

îngust, concurînd stilul gu
lerelor „ofițer" de anul tre
cut.

Taioarele și două-piesele 
se oferă într-o gamă largă 
de variante : jachetă-lungă 
stil blazer, jachetă scurtă, 
precum și tunica cu talia 
marcată de un cordon ! Toate 
acestea se poartă cu fuste e-

foarte tinere și cu o siluetă 
perfectă.

De remarcat rochiile cu o 
croială de tipul cămășii băr
bătești. Adeseori peste aceste 
rochii simple, în loc de par
desiu se îmbracă o jachetă 
blazer de o culoare asortată. 
(La o rochie bleumarin cu 
manșete și guler albe — o ja

RĂSFOIND REVISTELE 
DE MODA EUROPENE

materialele . întrebuințate : 
jerseuri și stofe de lînă u- 
șoare și moi — (tweed-uri 
sau stofe cu un desen în ca
rouri simple, în dungi, „prin
ce de Galles", „pied de coq“).

Croiala — pentru mantouri 
rămîne predominant stilul 
redingotă (fără amploare) — 
cîtbodată cu cordon, cu mî- 
necile montate aproape de 
braț, la un singur rînd sau 
la două rînduri de nasturi, 
cu gulerul mai lat sau mai

vazate și plisate, cu bluze- 
cămăși și cravate foarte mas
culine. sau cu pulovere cu 
gîtul înalt.

Rochia de toată ziua este 
„fluidă" și de cele mai multe 
ori cu cordon, cu guler și 
manșete albe.

în toate colecțiile figurea
ză rochia sau fusta pantalon 
— relansată de altfel con
secvent în ultimii ani. Este 
o îmbrăcăminte practică dar 
o recomand numai fetelor

chetă roșie cu nasturi aurii ; 
la o rochie de tweed gris — 
o jachetă în carouri la două 
rînduri și tot cu nasturi au
rii).

La rochiile de seară, în- 
tîlnim dorința manifestată a 
creatorilor de modă pentru 
reînvierea „epocii jaz-ului" 
din 1930. Aceste rochii au 
lărgimea în josul fustei reali
zată din bie, pliuri sau clini.

întîlnim și genul „chemi- 
sier" — atît de practic, utili-

zind însă materiale prețioase 
ca voaluri și mătăsuri. A- 
cestea sînt îmbogățite de gu
lere și colerete de organdi 
alb, eșarfe, camelii albe, cor
doane din paete și mărgele, 
borduri de perle.

Am remarcat și cîteva 
foarte frumoase modele „ro
mantice" din voal sau mă
tase, bleumarin, maron sau 
negru cu picouri albe, împo
dobite de asemenea cu gule
rele și coleretele de care a- 
minteam mai sus.

Ca o contrapunctare a „cu
mințeniei rezonabile" promo
vată de moda acestei primă
veri — unele case pariziene 
au prezentat cîteva modele 
de inspirație „hipi" sau de 
folclor spaniol. Rochii cu 
sute de volane suprapuse, ce 
se poartă cu pălării imense 
ce devin cîteodată tot atît de 
imense buchete de tranda
firi — sau cea mai banală 
fustă roșie și bluză albă 
scoase din anonimat de o 
vestă bogat brodată cu măr
gele multicolore și de cîteva 
lanțuri și coliere lungi.

Remarc cu această ocazie, 
după cîțiva ani de absență, 
revenirea la modă a coliere-
lor. PIA OROVEANU
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Așadar, primăvara a venit 
irevocabil. O știm nu numai 
după verdele crud al ierbii, 
conturul alb și gingaș al meri
lor înfloriți, ci și după paleta 
bogată a vitrinelor.

Pentru capricioasa lună a- 
prilie — despre care o vorbă 
bătrînească spune că „Prier și 
priește dar și despoaie", ma
gazinele cu confecții ne oferă 
în acest sezon o extrem de 
variată gamă de modele și 
culori.

Foarte intersantă este co
lecția pardesiilor de damă re
alizată în țesături fine de ter
gal, avînd o paletă coloristică 
ce rivalizează cu peisajul pri
măverii. Ceea ce distinge co
lecția pardesiilor propuse în 
acest an de casele de modă 
este croiala de o concepție 
modernă, faptul că cele mai 
exigente gusturi pot fi satis
făcute prin simpla vizită în- 
tr-unul din magazinele cu ar
ticole de confecții. O noutate : 
prezența în galantarele ma
gazinelor a fustelor realizate 
din același material cu parde
siul.

Pentru elegantele care pre
feră țesăturile de lînă, maga

zinele oferă pardesie în țe
sături fantezi atît pentru fe
mei cît și pentru adolescente. 
Culorile dominante — impuse 
de moda lui 1968 sînt : bleu
marin, roșu, bleu, verde. 
Croiala aduce cîteva noutăți : 
umerii înguști, forme ușor 
cambrate, cu evazări spre tiv. 
Gama pardesiilor este lărgită 
și de prezența confecțiilor re
alizate din teron, cu tăieturi 
subliniate de tighele sau cele 
din teron, cu linie dreaptă, 
roșii, bleumarin, gris, me
lange, verde etc. Tot din jerse 
au apărut în vitrinele maga
zinelor rochii și taioare într-o 
mare diversitate de modele, 
desene, culori.

O noutate în acest domeniu 
o constituie rochiile din cașa 
la care croiala este sublini
ată de tighele, cu gîtul înalt.

Trăsăturile în desene fante
zii, sau trăsăturile reversibile 
cu buline, bleumarin cu alb, 
auriu cu alb au inspirat crea
torilor de frumos vestimen
tar excelente modele de ro
chii și taioare. Nici miresele 
sau viitoarele mirese nu mai 
au de ce să-și facă griji în 
privința toaletei lor. Rochiile 

lungi sau scurte 
pentru mirese — 
din brocard cu la
me și din dantele 
au adus în raioa
nele de confecții 
un aer de pros
pețime și candoa
re.

în fine, nici 
ploile reci ale lui 
aprilie nu au ră
mas fără un re
mediu categoric : 
impermeabile rea
lizate din țesături 
trainice și imper
meabile, cu aspect 
atrăgător, din ter- 
cot și novosin se 
anunță ca încă una 
din noutățile a- 
cestui atît de bo
gat sezon vestimen
tar pe care l-am 
început o dată cu 
primele zile ale
lui aprilie.

GRAȚIE Șl
Una din formele cele mai 

simple și naturale de mani
festare fizică a omului — 
care cu cît înaintăm în se
colul vitezei tindem să-l în
locuim cu mijloacele mecani
zate ale locomoției — este și 
rămîne bătrînul „mers“.

Cu toate modernizările, in
teresul pentru felul în care 
îl folosim nu a scăzut — mai 
ales pentru noi femeile — și 
îl considerăm tot mai mult 
un mijloc de manifestare a 
feminității.

Se spune despre o femeie 
că „are un mers de Diană“. 
Probabil că toate aspirăm 
spre acest compliment. Să 
vedem însă care este secre
tul său. Un mers frumos tre
buie să fie- natural, relaxat, 
cu o ținută și mișcări con
trolate, lin, simplu și totuși 
vioi, personal și bineînțeles 
economic, astfel îneît să nu 
fie obositor.

Pentru a realiza un ase
menea deziderat trebuie să 
pornim de la ideea că mer
sul, ca toate manifestările 
omului, este educabil. Prin- 
tr-un autocontrol permanent 
și o atenție mereu îndrep
tată asupra îmbunătățirii de
fectelor constatate putem a- 
junge la automatizarea unui 
mers corect.

Pentru corectarea majori
tății defectelor mersului vă 

recomandăm un exercițiu

Fig. 1

vechi dar foarte eficace 
mersul cu o greutate de ma
ximum 500 gr. (săculeț cu ni
sip sau o carte) pe cap, timp 
de 10—15 minute — în fiecare 
zi. La început ținem obiectul 
cu mîinile, apoi îl lăsăm li
ber, căutînd să-i păstrăm 
echilibrul. In acest scop se 
recomandă mersul cu o tavă 
avînd pahare pline cu apă — 
căutînd să nu vărsăm nimic 
din conținutul lor sau mer
sul în echilibru, la o mică 
înălțime, (bîrnă). Toate a-

Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4
ceste exerciții înlătură legă
nările inutile.

Calitatea mersului este in
fluențată de integritatea 
funcțională, factorii psiho- 
emoționali, oboseli sau inte
resul pe care îl acordăm ți
nutei corecte a corpului.

Persoanelor care au un 
mers cu legănări inutile ale 
brațelor sau picioarelor, care 
au spatele adus și capul ple
cat, le recomandăm exerci
ții de mers cu menținerea 
brațelor în diferite poziții:

cu mîinile la ceafă, pe șol
duri, la umeri, cu coatele în 
lateral, mersul cu un baston 
ținut la spate (fig. 1—2) cu 
brațele rotunjite în sus, pri
vind în podul palmei.

Persoanele încordate, cu o 
ținută prea dreaptă și uneori 
cele lordozate pot prezenta 
un mers rigid, cu genunchii 
întinși, cu ridicări pe vîrfuri, 
lipsit de suplețe. Le reco
mandăm mersul cu abdome
nul supt, cu balansarea am
plă. a brațelor înainte și îna-

poi, ridicarea înainte a ge
nunchilor ușor îndoiți (fig. 3)

In cazul unei oboseli accen
tuate defecțiunile mersului 
se accentuează, devenind 
obositor. In acest caz îndrep
tarea spatelui și folosirea vo
ită a unui mers vioi ne va 
înlătura în mare parte sen
zația de oboseală.

O greșeală frecventă la fete 
în mers este răsucirea bazi
nului la fiecare pas, fiind 
mai pronunțat la persoanele 
cu trenul inferior scurt. In

unele cazuri de exagerare, 
voluntar sau nu, acest mers 
devine indecent, provocator, 
fiind totodată obositor.

Acest mers se poate corec
ta foarte ușor prin pași mă
runți, pășirea cu brațele pe 
șold, căutînd să stăpînim 
mișcarea bazinului.

Un alt aspect negativ al 
mersului îl constituie ținuta 
gleznei în pășire care de cele 
mai multe ori este orientată 
înăuntru, dînd aspectul unui 
mers îinpiediclit. In acest caz, 
trebuie să formăm mobilita
tea gleznei în răsucire în 
afară iar apoi să executum 
mersul cu .pozarea corectă a 
piciorului înainte, la fiecare 
pas. (Fig. 4)

întîlnim de multe ori mer
sul neglijent la cei timizi 
mersul grăbit, cu mișcări ale 
brațelor reținute. Vom con
stata că această trăsătură 
caracterizează persoana res
pectivă în toate manifestă
rile ei. Remedierea unor ase
menea defecte poate avea 
influență pozitivă asupra 
comportamentului general. 
Pentru a încheia, aș vrea ca 
tinerele să înțeleagă că în 
condițiile în care lipsa de 
mișcare caracterizează atît 
de mult ocupațiile noastre 
contemporane, ar trebui 
ca cel puțin mersul să devi
nă un important mijloc de 
relaxare, înviorare și reîm
prospătare...
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Și aceasta, cit mai re-
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Deși în ansamblu, măsurile 
privind dezvoltarea învățămîn- 
tului de cultură generală sînt 
judicioase, rămîn încă în discu
ție diverse probleme de detaliu, 
care merită sa fie analizate. 
Deocamdată îmi propun să mă 
refer la una singură. Printre o- 
biectele cărora li se acordă o 
pondere mare în pregătirea ele
vilor în școala generală, ~ se 
menționează și limba română ca 
obiect de bază în formarea in
telectuală a tineretului. Așa 
cum rezultă din lectura atenta 
a propunerilor, studiul acestui 
obiect pare a se încheia pentru 
elevii care își vor continua pre
gătirea în liceu odată cu clasa 
a VIII-a a școlii generale.

Este adevărat că studiul gra
maticii pasionează mai puțin nu 
numai pe elevi, ci și pe unii 
profesori, datorită caracterului 
mai arid al acesteia. Faptul nu 
trebuie însă să ducă la crearea 
unui complex de inferioritate 
pentru absolvenții secției uma
niste, care se orientează, în ma
rea lor majoritate, spre facultă
țile de limbă și literatură româ
nă sau spre cele de limbi străi
ne. întrucît nu mai studiază 
gramatica limbii române în cla
sele a X—XII-a, aceștia sînt 
privați de pregătirea necesară 
pentru a face față, în condiții 
optime, exigențelor justificate 
ale concursului de admitere în 
învătămîntul superior, unde sînt 
supuși și la o probă de limbă. 
Cu toate acestea noi îl trimitem 
pe absolvenții secțiilor umanis
te în fața comisiilor examina
toare cu acel minim de cunoș
tințe pe care le posedă absol
venții școlii generale pentru 
concursul de admitere în clasa 
a IX-a de liceu. Uneori chiar 
deprinderile practice de analiză 
gramaticală, cu care vin elevii 
în liceu, se pierd din cauza lip
sei de exercițiu. Sînt multe ca
pitole de gramatică care se pre
dau sumar în școala generală 
datorită vîrstei elevilor și sco
pului urmărit de acest tip de 
școală.

Cum este și firesc unele cate
gorii gramaticale se studiază su
mar în clasele V—VIII. Comple
mentul indirect și de mod cu
mulează încă, în manualele de 
gramatică pentru aceste clase, 
funcțiunile altor complemente, 
care ar trebui studiate sau a- 
profundate în liceu (comple
mentul de agent, de relație, so- 
ciativ, de excepție, de măsură 
etc.). Multe noțiuni de morfolo
gie cu importante implicații de 
ortografie și ortoepie se studia
ză tangențial. Nu se predau la 
aceste clase locuțiunile substan
tivale și adjectivale, prezumti
vul șl alte numeroase noțiuni 
necesare elevilor. Lipsesc cu 
totul noțiunile de gramatică is
torică și de gramatică stilistică.

Elevii liceelor fac stilistică fără 
să studieze mai întîi, ia orele 
de gramatică, elipsa, caracterul 
ei afectiv, repetiția, repetiția 
eliptică, repetiția imediată și 
repetiția la distanță, valorile re
petiției, tautologia, anacolutul, 
cuvintele și construcțiile inci
dente, cuvintele de umplutură, 
anumite aspecte ale ordinii cu
vintelor în propoziții și ale pro
poziției în frază cu referire di
rectă la stilistică, accentul în 
propoziție și în frază, intonația, 
pauza, ritmul, toate fiind meni
te să ușureze înțelegerea diver- 
selor probleme pe care le ridi- 

și al matema
ticii in liceu
efi analiza stilistică a unui text 
literar. Nu rezultă din Studiu 
că elevilor liceului de cultură 
generală li se vor da anumite 
noțiuni, sistematic tratate, de 
Istoria limbii române, așa cum 
evoluează aceasta de-a lungul 
secolelor. Presupunerea că ase
menea cunoștințe s-ar preda în 
orele de literatură română este, 
în mare măsură, iluzorie. Nici 
programele, nici manualele nu 
urmăresc în mod special și sis
tematic acest aspect, iar elevii 
nu sînt adesea în stare să dis
tingă etapele istorice mari ale 
limbii noastre literare, nici par
ticularitățile limbii și stilului 
diverșilor scriitori studiați, de
oarece aprecierile care se fac 
uneori au la bază mai mult as
pecte specifice criticii și istoriei 
literare, nu particularităților de 
limbă.

Aceste considerente de ordin 
Instructiv ca și cele de ordin 
practic — pregătirea multor 
elevi pentru învățămîntul supe
rior — ne determină să propu
nem introducerea unei ore de 
gramatică la toate clasele sec
ției umaniste, fără a se afecta 
în vreun fel structura actuală a 
planurilor de învățămînt. Acest 
lucru este posibil dacă una din 
cele patru ore de literatură ro
mână prevăzute de planurile de 

învățămînt în vigoare, s-ar re
zerva pentru studiul limbii ro
mâne (gramatică și vocabular, 
noțiuni de gramatică istorică Ia 
cls. a Xll-a, noțiuni de grama
tică stilistică etc.).

Este cunoscut faptul că în 
majoritatea țărilor lumii se fac 
încercări pentru modernizarea 
predării matematicii, în sensul 
că se cere acesteia să contribuie 
și mai mult la dezvoltarea pu

terii de judecată logică a tineri
lor. Se pretinde matematicii să 
intervină și mai mult pentru 
dezvoltarea aptitudinilor elevi
lor de a opera pe planuri și mai 
generale, mai abstracte, la înar
marea cu o seamă de noțiuni fi
lozofice fundamentale, cum ar 
fi „sistem", „limite ale sistemu
lui", „determinism științific", 
„nedeterminism", „mărime”.

Este chemată tot mai mult să 
adîncească și să lămurească 
pentru elevi noțiunea de rela
tivitate cu diferitele ei sensuri. 
De asemenea, se caută să se 
amplifice puterea educativă 
exercitată de matematică. Acea
sta presupune că în același timp 
fizic este necesar să fie însuși
tă esența mai multor cunoștințe 
fundamentale de matematică. Și 
la noi în țară, programele, ma
nualele se găsesc, din acest mo
tiv, într-o continuă transforma
re, vizînd modernizarea ; Jdeea 
modernizării se aplică însă izo
lat și numai la unele clase sau 
numai Ia unele capitole de ma
tematici. Constatăm de multe 
ori că acțiunea de modernizare 
este formală, deoarece se rezu
mă la introducerea unor noțiuni 
de matematică modernă numai 
CU NUMELE, doar pentru o a- 
nume treaptă a studiilor liceale, 
„uitîndu-se" a fi folosite pe în
treaga durata lor. Moderniza

rea se realizează artificial 
pentru că, forțînd nota, tratarea 
unor teme se rid’să, fără o pre
gătire prealabilă, la trepte de 
abstractizare ce depășesc puterea 
de înțelegere a elevilor. Așa 
este cazul introducerii noțiunii 
de aplicație la clasa a X-a sau 
al predării algebrei superioare 
la clasa a Xl-a. însă cel mai 
mare defect constă în aceea că 
ideea modernizării, așa cum se 
aplică în prezent, nu este uni
tară, se grefează izolat, doar la 
teme de matematică elementară, 
stricînd în acest fel unitatea 
predării în stilul vechi, fără a 

forma concomitent o bază de 
noțiuni esențial nouă. Ca rezul
tat, unele teme din programe 
sînt omise, se fac reveniri la a- 
celeași teme în cadrul diferite
lor capitole matematice, fără ca 
din acest motiv ele să fie cum
va tratate complet. La clasa a 
X-a sînt abordate teoria gene
rală a șirurilor, metoda Induc
ției matematice și alte chestiuni 
abstracte, înainte ca elevii să fi 
făcut cunoștință cu exemple 
particulare de șiruri, progresie 
geometrică, progresie aritmetică, 
cu diferite metode pentru de
monstrație folosite în matemati
că. Astfel, elevii nu simt 
nevoia logică a demonstrației 
prin inducție matematică și nu 
se pot ridica la o treaptă de ab
stractizare așa de înaltă. Elevii 
actualelor clase a Xl-a n-au 
studiat rezolvarea ecuațiilor de 
grad superior. Cu toate acestea, 
vor trebui, conform programei, 
să facă reprezentări grafice — 
deci să afle și rădăcini.

Sistemul autorilor specializați 
pentru întocmirea programeloi 
si manualelor necesare unei 
anumite clase, ori capitole ma
tematice, contribuie din plin la 
perpetuarea șl adîncirea lipsei 
de unitate a sistemului de pre
dare a matematicii. Unii autori 
abordează problemele punînd 
accent pe generalizare și ab
stractizare în stil universitar, 
sînt uneori foarte greu de înțe
les de către elevi. Alții rămîn 
la maniera tradițională de pre
zentare a cunoștințelor, cu riscul 
de a deveni banali, didacticiști. 
Consider că se impune ca mai 
întîi să ajungem la stabilirea 
volumului de cunoștințe esen
țiale de matematică ce trebuie

transmise pe ansamblul cicluri
lor de studii. Defalcarea pe cla
se și discipline matematice să se 
facă, apoi. în așa fel incit toate, 
pe întreaga durată a școlarizării, 
să concure armonic la atinge
rea nivelului de cunoștințe, a 
scopurilor complexe propuse 
pentru fiecare ciclu de studii. 
Unitatea metodei de tratare, co
relarea conținutului manualelor 
în cadrul unui sistem, a ansam
blului. nu se va putea realiza 
decît în măsura în care autorii 
vor lucra pe baza prevederilor 
unei programe unitare, definiti
vată prin experimentare și dez
batere largă cu cadrele didacti
ce de specialitate, defalcate ri
guros științific, ca volum de 
cunoștințe pe clase și discipline. 
Aceștia vor trebui să cunoască 
exact și în profunzime ce anu
me cunoștințe este prevăzut a fi 
asimilate de elevi la celelalte 
capitole matematice, în clasele 
anterioare sau posterioare ace
leia pentru care elaborează ma
nualul, numai astfel putînd evi
ta regretabile omisiuni, repetă
rile

Un punct turistic mult solicitat: 
„secularele" Babe

Frumusefile patriei invită la drumeție

Așadar, notați: Otopeni, Cor- 
beanca, Balotești, Cocioc, Ciol
pani, Puchenii Moșneni, Puchenii 
Mari, Bătăcănești, Tătărapi... • 
Sînt comune pe care călătorul le 
întîlnește după ce iese dinBucu* 
rești și apucă drumul Ploieștiu- 
lui. Comune mari, frumoase, cu 
oameni gospodari, pe măsura ca
selor mîndre care-ți dau binețe 
de după garduri noi și înalte, 
frumoș străjuite. ,.. ,

Am străbătut acest itinerariu 
cu cîteva zile. în urmă. Era 
sfîrșit de săpțămînă — sîmbăta. 
Zi anume aleasă, pentru intenția 
ce aveam s-o dezvăluim,: Se 
poate vorbi de un turism rural ? 
Sînt tinerii, sătenii în genere, a- 
matori de excursii ? Și dacă da, 
ce se întreprinde atunci pentru 
formarea . și statornicirea unei 
astfel de pasiuni ?
, Am străbătut, cum spuneam, 
cu aceste întrebări mai toate co
munele itinerariului. Și, ne este 
greu s-o recunoaștem, am avui 
aproape tot de atîțea ori imagi
nea aon-quijotte-istă a întreprin
derii noastre, am ajuns chiar 
să regretăm ceasul cînd ne în
colțise o astfel de idee. De la 

nlca popas. Aproape toți avem 
motociclete, și tuturor ne plac 
călătoriile. Ne trebuie numai un 
ORGANIZATOR care să dea 
impulsul inițial.

...Cînd ne-am despărțit de me
canizatorii din Ciolpani, lăsam 
în urmă un plan bogat de dru
meții viitoare. Plecam cu promi
siunea 
nostru, 
făcută. 
pede“.

Iată, 
de pn ,
văratul sens al cuvîntultii. 
unele locuri, oamenii nu auziseră 
de turism pentru că nu avusese 
cine să le spună, în alte locuri 
(la Ciolpani, de pildă) auziseră, 
dar așteptau toți — de unde, 
doamne ?! — un impuls exterior 
(Acest „impuls exterior" trebuie 
numit exact: organizația U.T.C.),

La Bărcănești, județul Pra
hova, imaginea don-quijotte- 
ismului începe să pălească de-a 
binelea.

— N-om ieși noi de multe ori 
la plimbare, dar o dată, de două 
ori pe an tot ieșim, ne întîmpină 
cu răspunsul Vasilica Nicolae,

Concurs de reportaje

„TINERI HI 
ZILELOR NOASTRE*'

în dorința da a «tlmula creația publlcletlci a tinerilor ga- 
leterl »i, în «peclal, participarea acestora la promovarea re
portajului jurnalistic in prei*. Uniunea Ziariștilor din Repu
blica Socialist* România, In colaborare cu Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comunist organizează un concura de 
reportaje eu tema : „TINERI AI ZILELOR NOASTRE".

Concursul este deschis tinerilor xiarlști (limita de vlrst* 
fiind de 30 ani), membri al Uniunii ziariștilor din întreaga 
țară, care lucrează In presă sau In Instituții de presă.

Fiecare concurent poate participa la concurg cu cel mult 
3 (trei) reportaje apărute în perioada februarie-aprilie a.c., 
In publicația la care lucrează ori In oricare alta, sau difu
zate prin radio.

Aceste reportaje vor fi dedicate vieții șl activității tinerilor 
constructori ai socialismului, abnegației cu care aceștia par
ticipă la edificarea socialist* a patriei.

Reportajele pentru concurs (cele apărute In preș* — de
cupate, iar cele difuzate prin radio •— dâctilografiate, purtînd 
data transmiterii și viza redactorului șef) se vor trimite 
direct de către autori pe adresa : Uniunea ziariștilor. Bucu
rești, Calea Victoriei 163, cu mențiunea „PENTRU CONCUR
SUL DE REPORTAJE".

Reportajele, care trebuie să sosească la București pînă la 
sfîrșitul lunii aprilie a.c., vor fi selecționate pentru premiere 
de un juriu desemnat de către Uniunea ziariștilor și C.C. al 
U.T.C.

Uniunea ziariștilor ți Comitetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist vor acorda pentru cele mal valoroase re
portaje următoarele premii:

PREMIUL I — o excursie de documentare peste hotare, 
pe timp de 3 săptămini.

PREMIUL II — o excursie de documentare peste hotare, 
pe timp de 2 săptămini.

PREMIUL III — un aparat de fotografiat „Exacta". 
MENȚIUNI — a cite 1 000 lei.

(două)

Totodată, Uniunea ziariștilor și Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist iși propun să reunească cele mai 
bune reportaje intr-un volum care să configureze profilul 
tinerei generații de constructori ai socialismului din patria 
noastră.

(Urmare din pag. a l-a) 

porții îngrijorătoare... Can
didați la tuberculoză sînt 
70 la sută dintre copiii șco
lilor : copiii slabi, anemici, 
fără vlagă, fără vioiciune, 
majoritatea cu cataruri ale 
căilor respiratorii, cu gan
glioni mari..."

Minimul pe care îl cerea 
fostul medic de plasă Ulie- 
ru erau condițiuni mai bune 
de igienă, pavarea străzilor, 
curățenia orașului, instala
ție de apă potabilă. La ca
nalizare nu îndrăznea să vi
seze. La creșe și grădinițe, 
la policlinici și spitale nici 
atît (zilele acestea începe 
construcția la Alexandria a 
unei noi policlinici, în va
loare de 11 milioane lei și 
se prevede construirea unul 
nou spital, dotat cu 500 pa
turi).

Cînd mergi la AlWMndri* 
pe mica bucata qâ carton 
care îți dă dreptul la o că
lătorie pe C.F.R., serie „A- 
lexandria, via Roșiori". 
Drumul pe care vl-1 propur 
nem nu trece însă prin Ro
șiori ci prin anul 1968. De
venită reședința județului 
Teleorman, Alexandria nu

mără următoarea zestre : 
„Izlaz" — fabrică cu 250 
muncitori pentru utilaj teh
nologic, o fabrică pentru 
prelucrarea laptelui, stație 
agrosem pentru calibrarea și 
uscarea semințelor, un grup 
de construcții, o bază de a- 
provizionare a URCAP, o în
treprindere comercială inter- 
raională, o întreprindere de

ALEXANDRIA, VIA 196
gospodărie orășenească, e 
topitorie de in șl cînepă, o 
moară mare (numită aici cu 
mîndrie „Republicană"). Ele
mentele tradiționale, vechile 
meserii ale breslașilor de a- 
cum un secol trăiesc — deo
camdată — în raport de ega
litate cu noile elemente : in
dustrie, șantier. Mîine, in
dustria, șantierul, vor fi do
minante.

Cu patruzeci de ani în 
urmă, la Alexandria, docto
rul Ulieru nota cp amară 
ironie o discuție din timpul 
alegerilor liberale :

„— Ia auzi, domnule, că

ANACRONISM
(Urmare din pag. a l-a) 

căutarea de justificări și acope
riri.

In iunie 1966, beneficiarul în 
loc să caute o rezolvare opera
tivă printr-o colaborare și conlu
crare cu constructorul, a recurs, 
pentru a avea „adăpost", la aju
torul Arbitrajului de stat. I.A.S. 
Băilești a pretins constructorului 
penalizări pentru întîrziere în 
sumă de 2 138 597 lei. în instanță, 
cum fiecare are dreptul să se 
apere, a început un maraton al 
hîrtiilor : constructorul susține că 
nu e vinovat, beneficiarul că da. 
Cum orice dovadă a unei părți 
cere un alt termen și la fiecare 
nou termen se invocă aducerea 
altei dovezi din partea celeilalte 
părți, soluționarea problemei este 
amînată 20 de luni, pînă la 21 
februarie 1968, timp în care lu
crările pe șantier după cum s-a 
văzut, s-au desfășurat într-un 
ritm de melc.

„.Peste ape învolburate

liberalii au cerut să via 
ciomăgașii de la Turnu.

— Rău am ajuns, s-adu
că liberalii ciomăgași de la 
Turnu ! Parcă aici nu se 
găsesc destui !".

Alegerile liberale sau ță
răniste au trecut unele du
pă altele, unicele evenimen
te care le punctau erau cio
măgașii importați sau băști-

nași. Pînă în anii socialis
mului, Alexandriei nu 1 se 
adăugase nimic încă de pe 
vremea părinților ei, acei 
bărbați înțelepți, buni și 
blînzl. Și iată că în anul 
1968, jumătate din populația 
adultă a orașului trăiește 
din activitatea industrială. 
Celeilalte jumătăți și tine
retul școlar căruia altădată 
îl era hărăzită ftizia, edilii 
Alexandriei le pregfttesa 
ceea ce sună atît de frumos 
în limbajul lor „zona indus
trială a orașului". Fabrica 
de deshidratat legume (pre
văzută cu siloz) va ambala

Ce concluzie putea trage Arbi
trajul ? Evident, una singură: 
ambele părți erau vinovate și ca 
„pedeapsă" constructorul a fost 
penalizat cu 719 000 lei iar be
neficiarul cu 82 000 lei, sume pe 
care vinovății le vor „vira" din 
fondurile întreprinderii (care sînt 
ale statului) la bugetul statului.

Mai departe comentariile sînt 
de prisos. Cum rămîne însă cu 
daunele de producție, cu miile 
de tone de came de care eco
nomia a fost lipsită ? Nimeni nu 
a invocat-o, va spune arbitrajul, 
dar care e atunci rolul activ al 
organului chemat să soluționeze 
aceste litigii, ce trebuia să arate 
urmările lor și să le prevină, din 
moment ce pentru a se lua hotă- 
rîrea a trebuit să treacă aproape 
doi ani, timp în care lipsurile 
s-au perpetuat, complexul conti- 
nuînd să nu producă deloc sau 
sub capacitatea proiectată ? Cît 
de „operativă" a fost instanța se

în pungi de polietilenă le
gumele unui județ care are 
o bogată tradiție a acestor 
culturi. Sînt legumele pe 
care în fiecare primăvară 
călătorul le poate vedea 
germinînd sub imensele a- 
coperișuri ale aceleiași po- 
lietilene ce le protejează de 
bruma capricioasă a primă
verii dar expunîndu-le spec-

trului în infraroșu și ultra
violet al soarelui.

„Ferită de Alexandria* — 
vor spune în curînd electro- 
niștli atunci cînd vor pro- 
ieota noi tipuri de radlo-re- 
ceptoare, televizoare sau or
dinatoare electrice (Fabrica 
de ferite mol Va chema la 
lucru alți 1300 locuitori ai 
Alexandriei. Să adăugăm 
fabrica de confecții, ampli
ficarea fabricii „Islaz", dez
voltarea industriei locale, 
600 apartamente noi pentru 
locuit, extinderea rețelei de 
apă șl canal, noi străzi as
faltate, policlinica nouă șl 

deduce și numai din următorul 
fapt: hotărîrea dată pe 21 fe
bruarie 1968 nici pînă la 1 apri
lie nu fusese comunicată, ba mai 
mult, ea nu era redactată decît 
în ciornă așteptînd (ce și cît ?) 
în sertarele unui funcționar.

Ceea ce se impune măcar a- 
cum, în ceasul al doisprezecelea, 
este ca Ministerul Industriei Con
strucțiilor (care, după cum se 
vede și din cazul I.A.S. Băilești, 
s-a obișnuit cu nerespectarea sar
cinilor stabilite prin planul de 
stat), Consiliul Superior al Agri
culturii, organele cărora le revine 
sarcina soluționării litigiilor și ac
tivizării fondurilor de investiții 
în agricultură, să intervină cu 
măsuri imediate care să evite în
registrarea unor pierderi de pro
ducție în continuare și să asigu
re atingerea parametrilor proiec
tați într-un termen cît mai scurt 
posibil.

N. COSOVEANU

spitalul nou de care am mai 
amintit. Un aer proaspăt 
adie și la Alexandria, ca 
pretutindeni în țară. Numai 
la două din obiectivele in
dustriale ce vor intra în 
construcție în 1968. fabrica 
de deshidratat legume și 
cea pentru producerea feri
telor moi, statul socialist a- 
cordă investiții de aproape 
150 milioane lei. Copiii co
piilor ctitorilor orașului de 
acum 136 de ani sînt azi cei 
mai bogați din neamul lor. 
De la pumnul de galbeni 
strînși cu trudă pentru răs
cumpărarea pămîntului și 
pînă la investițiile de mul
te milioane acordate astăzi 
vieții noi a Alexandriei ne 
desparte nu numai un se
col cl șl o întreagă Istorie.

Orașul de cîmpie desenat 
modem șl echilibrat de In
ginerul hotarnic în urmă cu 
136 de ani în linii drepte, 
fără ocolișuri pe cel 1800 
de stînjenl cumpărați cu 
prețul unei vieți de sudoa
re neîntreruptă se împli
nește astăzi așa cum nici în 
visurile lor cele mal înari
pate n-au cutezat să-l vadă 
strămoșii.

ATANASIE TOMA

(Urmare din pag. a l-a) 
ducții. Se știe că în anii IV, 
pentru seminarul special, ca
drele didactice recomandă, în 
listele bibliografice, și lucrări 
publicate în alte țări. Dar mulți 
studenți renunță să le consulte, 
neputînd depăși dificultățile de 
documentare în alte limbi. Stu
denții din anii V, care pregă
tesc acum lucrările de diplomă 
s-au văzut, nu o dată, nevoiți să 
apeleze la serviciile unor prie
teni sau cunoscuți — pentru a 
obține textele, traduse în limba 
română, ale publicațiilor străine 
ce le-au fost recomandate de 
către catedrele de specialitate... 
Studiul limbilor străine în fa
cultate se desfășoară pe par* 
cursul a trei ani. Dacă în pri
mul an, accentul se pune pe 
gramatica limbii, în anul II 
scopul este însușirea de către 
studenți a limbajului de specia
litate, Programa anului III este 
mai pretențioasă — acum se 
prevede îmbogățirea noțiunilor 
de specialitate, fixarea cunoș
tințelor. Avînd în vedere crite
riile programei de învățămînt 
și notele mari obținute de stu
denți, dificultățile întâmpinate 
de aceștia, în parcurgerea bi
bliografiei în limbi străine, par 
nefirești. Și totuși...

învățarea modernă a unei 
limbi străine presupune exXs? 
tența unor laboratoare dotate cu 
aparatură acustică și filme spe
ciale pentru experimentarea 
metodelor „audio-vizuale“ adec
vate nivelului universitar, apa

Prelegeri
riția unor manuale de uz uni
versitar pentru studenții altor 
facultăți decit cele de limbi 
străine, împărțirea cursanților 
în grupe restrînse, fapt care să 
permită folosirea unor metode 
avînd drept scop (mai mult de
cît la alte discipline) dezvolta
rea studiului individual, a vor
birii directe. Ori, la Academia 
de studii economice un student 
nu ajunge mai mult decît o dată 
pe an la cabinetul fonic, nu are 
la dispoziție un manual moder
nizat, iar la examene se acordă 
uneori rabat exigenței (limba 
străină nefiind socotită, pînă la 
urmă, o „disciplină de speciali- 
tate“). O mentalitate pseudo- 
științifică care etichetează limba 
străină drept dexteritate — se 
răsfrînge într-un mod nedorit 
asupra procesului de învățămînt. 
Poate aceasta explică și faptul 
că, deși s-au făcut propuneri, nu 
se manifestă operativitatea cu
venită pentru extinderea labo
ratoarelor fonice, printr-o mai 
judicioasă distribuire a fondu
rilor afectate instituțiilor de 
învățămînt. Ca și nesatisfacerea 
cererii studenților de a avea 
manuale universitare semnate 
de personalități de prestigiu, al
cătuite în funcție de profilul fa
cultăților și de cunoștințele po
sibile ale celor care ar urma să 
le studieze. O dorință mal ve
che a studenților se referă la 
deschiderea unor cursuri facul
tative speciale de limbi străine 
— în anii IV și V — după trece
rea examenului obligatoriu, la 
sfîrșitul anului III. Deocamdată, 
însă, din punct de vedere meto
dologic, facultatea nu-1 oferă 
studentului nimic tn plus față 
de ceea ce 1 s-a oferit în liceu.

Invităm factorii de răspun
dere din direcțiile de speciali
tate ale Ministerului Invățămîn- 
tulul să reflecteze asupra aces
tei stări de fapt. Studenții aș
teaptă soluțiile și sînt încredin
țați că ele nu vor întîrzia.

ADRIAN VASILESCU

TEREN 
NEDESTELENIT 
IN TURISMUL

RURAL

răspunsuri chibzuite și grave, 
monosilabice („Nu. Nu cunosc. 
N-am auzit de așa ceva") date 
poate de oameni cărora pentru 
prima oară li se punea o astfel 
de întrebare, pînă la vorbe-n doi 
peri, mucalite și ironice („I-auzi 
la el, țara arde și baba...") — o 
gămă .întreagă și... variată de. 
perle lingvistice (fpe care carnetul 
refuza sa le rețină) venea sa d- 
teste don-quijotte-ismul încercă
rii noastre. Pînă cînd am poposit 
la Ciolpani, printre tinerii me
canizatori din brigada a 111-a a 
S.M-.T. Cocioch^ — - - ■

— Știți, lă noi totul 'se mă
soară în hantrinu sîntem o- 
bișnuiți gu kilometrii excursiilor, 
me mărturisește’"pcmtatorul 'Petre h rnai întrebi pe 
Neagu. Dar dacă st-au- și mă - place 
gîndesc...

Da, dacă stăm și ne- gîndim, 
și gîndesc împreună cu noi și 
Oprea Stoica, și Florea Adam, și 
Gheorghe loniță, și toți ceilalți 
unsprezece mecanizatori repar
tizați aici (și care de cinci ani
vin în fiecare început de. primă
vară aici, la Ciolpani) ajungem 
la concluzia că ceva, ceva tot 
este posibil. Se știe, desigur, că 
activitatea mecanizatorilor este 
■cît se poate de intensă, -că ziua 
de muncă pentru ei înseamnă 
zi-lumină, că; în- special, campa
niile agricole solicită forțele în 
grad înalt.

Și, totuși.., Și-, totuși, după 
cîtăva vreme de consfătuire „am 
descoperit" ferestre libere în 
timpul oamenilor cîmpului și tot 
atîtea posibilități de folosire 
plăcută a lor.

— Să luăm numai duminicile, 
și asta înseamnă ceva, sublinia 
Oprea Stoica.

— Și să luăm numai împreju
rimile — continuă Florea 
Adam — Mogoșoaia, Snagov, 
Pustnicu: iată tot atîtea locuri 
unde am putea să facem dumi-

ÎN EXCURSIE
Primăvara a adus o dată cu zi

lele însorite și o insistentă invi
tație la excursii, căreia comisia 
de turism a centrului universitar 
Timișoara i-a răspuns prin orga
nizarea mai multor excursii de 
2 zile în diferite centre turistice. 
Astfel studenții anului IV arte 
plastice vor pleca spre Sibiu, vi- 
zitînd muzeul Brukenthal, apoi 

membră a comitetului U.T.C» 
din cooperativa agricolă de pro
ducție, responsabila resortului 
turism.

Și ne oferă, spre argumentare, 
excursiile făcute în ultimul timp
— pe ani — lutnd martori tine
rii care asistă la discuție și care 
.păstrează încă amintiri proaspete 
din aceste călătorii: 1964 —
Valea Prahovei, Bran, Brașov; 
1965 — Curtea de Argeș; 1966
— Galați; 1967 — Valea Oltu
lui. Unele din aceste excursii au 
fost organizate cu mijloace lo
cale, altele cu autocarelf O.N.T. 
I.a toate au participat, ae fiecare 
dată, peste o sută de tineri și 
vîrstnici, toți cooperatori. Ca să-i

aceștia dacă le
turismul, ar fi o nedrep

tate. I-am întrebat, însă, ce pla
nuri au pentru acest an ?

— La vară, tovarășe, la vară. 
Acum sîntem în plină campanie. 
Lunile prielnice excursiilor pen
tru noi sînt iulie și august. Am 
hotărît să mergem la mare. Ce 
ziceți, nu-i bine ?...

E bine, desigur, că tinerii și-au 
propus să petreacă cîteva zile la 
mare, dar le sugerăm să-și ex
tindă „programul turistic" prin 
folosirea duminicilor, a altor o- 
cazii de timp liber.

...Așadar, turismul rural nu 
este numai o noțiune, ci și o 
experiență deja. O experiență 
bună, care în unele locuri și-a 
cîștigat dreptul la tradiție. Este, 
deci, de datoria organizațiilor 
U.T.C. de la sate — și asupra 
recomandărilor făcute în acest 
sens de recenta Consfătuire pe 
țară a U.T.C. nu credem că este 
cazul să mai insistăm — să facă 
din acest deziderat o preocupare 
majoră, înscriind turismul printre 
capetele de afiș ale activității 
de organizație.

I. ANDREIȚĂ

mînăstirile Arr^s și Cozia, iar 
colegii lor din anul IV matema
tică spre Cluj, pentru a vizita 
grădina botanică și a se întilni 
cu colegii lor clujeni. Un alt grup 
va pleca spre cabana Căpriorul.

FLORIN ALBU 
student



„CEL CE GÎNDESTE 

SINGUR../' 
da DAN DEȘLIU

Pe zi ce trece competiția sportivă angajează tot mai profund 
pe adeptii săi, acaparfndu-le potențialul fizic fi nervos, obligîn- 
du-i a nu pierde contactul cu progresele tehnice fi tactice, cu 
inbvațiile științifice chiar, în diversele discipline. Performerul 
tinde să devină tot mai mult un explorator al propriilor resurse, 
un bio-mecanism inteligent care își sondează necontenit adîncu- 
rile, aspirații spre autodepășiri. Epoca „simplului executant", a 
individului cu o zestre naturală impresionantă, dirijat de antrenor 
sau manager, să gîndească nimic — această epocă, de va fi exis
tat, a dispărut pentru totdeauna. Mi se pare absolut evident că, 
pentru sportivul modern de superclasă, principalul mentor, din 
momentul in care ucenicia s-a încheiat, sfetnicul și pedagogul cel 
mai de nădejde — trebuie să fie EL ÎNSUȘI. Cine, în fond, l-ar 
putea studia mai amănunțit, cine Far putea cunoaște mai exact 
particularitățile, reacțiile, secretele structurii sale intime ?

Mărturiile autobiografice ale unora dintre marii campioni con
temporani confirmă teza de mai sus. Pele, Anquetil, Vlasov și 
alte celebrități au împărtășit, în lucrări remarcabile, experiența lor 
în această direcție. Articolele sau interviurile care apar zilnic tn 
presa de specialitate, relatind aspecte semnificative din cariera 
unor vedete ale mișcării sportive internaționale, conțin frecvent 
asemenea exprimări: „Am constatat că antrenamentul intensiv 
din preziua medului..." sau „Analizindu-mi cu atenție graficul 
performanțelor", sau „Compound kinogramele săriturii mele cu 
acelea de principalilor adversari..." — fi așa mai departe. Rezultă, 
deci, că superattetul timpului nostru a căpătat preocupări fi atri
buții infinit mai complexe decit •omonimul său de acum trei-patru 
decenii. Asemenea domeniu (în fond, noul record, stavila dobo- 
rîtă, performanța^ de excepție nu sînt, adesea, consecința unor in
venții ‘tn pregătire ți execuție ?) — campionul modem trebuie să 
țină pasul cu cele mai recente date în materie, cu metodele ți 
procedeele inedite, căutând să preia, să adapteze, să dezvolte tot 
ceea ce i-ar putea ft de folos tn propria activitate. Bineînțeles, 
pentru aceasta e necesar ca el să se informeze sistematic, să ci
tească lucrările și publicațiile care-l interesează, să vizioneze pe
licule documentare, să-și mențină pururi proaspete curiozitatea 
pasionantă, capacitatea de a selecta și de a pune în practică, în 
mod creator, experiențele acumulate.

Folosind un exemplu — poate nu cel mai important, însă, în. 
orice caz, sugestiv — mă întreb cîți dintre candidații noștri la 
galoanele consacrării internaționale s-au interesat îndeaproape de 
exercițiile yoga pe care schiorii din lotul olimpic frăncez le prac
tică — pare-se, nu fără Succes — de vreo cițiva ani încoace ? In 
aceeași otdine de idei, am citit recent o suită de articole despre 
formidabila personalitate a celui ce a fost Fausto Coppi. M-a im
presionat. între altele, amănuntul că „il campionissimo" ajunsese 
să se cunoască atît de exact, încît își alcătuise un regim alimen
tar special, pe care-l respecta cu strictețe și căruia îi atribuia o 
pondere foarte importantă în explicarea condiției sale fizice, de-a 
dreptul uimitoare... Desigur, comparațiile directe ar fi deplasate; 
nu mi-am putut reține, totuși un zîmbet cam strepezit, gîndin- 
du-mă în cite împrejurări i-am văzut pe cicliștii noștri fruntași, 
ca și pe liderii altor discipline, „dați peste cap", în plină activi
tate competițională, de vreo năzbîtie culinară — o înghețată, o 
halbă aburindă etc. etc. I

De la asemenea detalii, aparent insignifiante, pînă la concepția 
de ansamblu despre care vorbeam mai înainte, întreaga răspun
dere stă, în primul find, pe umerii performerilor înșiși. Știu — 
există, în preajma acestora, o sumedenie de specialiști, datori să 
se informeze, să selecteze, să propună, să dispună — dar mi s-ar 
părea la fel de ciudat ca valorile sportive autentice să aștepte, 
pasiv, sugestiile și îndrumările specialiștilor, ca și in cazul unui 
docent universitar care ar aștepta imbolduri și idei pentru pre
gătirea lucrării de doctorat.

Parafrazând titlul unui cunoscut poem arghezian, îmi permit să 
afirm că unicul performer autentic, capabil să urce și să se men
țină în zona de vîrf a ierarhiei este —• indiferent de disciplină 

de condițiile specifice — cel ce gîndește singur.

VOLEI
Timp de cinci zile orașul Plo

iești a găzduit elevii participant! 
la finala Campionatului repu
blican școlar de volei încheiată 
cu victoria fetelor din Sibiu și 
a băieților din Rîmnicu Vîlcea.

Atît întrecerea echipelor fe
minine cît și a celor masculine 
au fost foarte echilibrate, ofe
rind spectatorilor partide de un 
bun nivel tehnic, dîrz disputate, 
de o mare frumusețe și specta
culozitate.

La fete campioana a fost de
semnată abia în ultimul meci al 
finalei. Sibiencele, învinse de 
bucureștence, dar învingătoare 
cu 3—0 asupra campioanelor de 
anul trecut, trebuiau să depă
șească la același scor pe clu- 
jence pentru a cîștiga titlul. 
Ceea ce, de altfel s-a și petrecut, 
fetele din Constanța, la egali
tate de puncte dar cu un set 
mai puțin cîștigat, fiind nevoite 
să cedeze titlul Liceului nr. 3 
din Sibiu. Noile campioane — 
Rodi ca Popa, Maria Olaru, Ele
na Țopa, Mariana Duică, Corne
lia Dobrin, Georgeta Sorici, Sa
bina Găman, Adriana Popa, Ma- 
rilena Vîrlan, Mariana Cosmescu 
— și antrenorul lor, prof. Gh. 
Bodescu, merită toate felicită
rile pentru jocul practicat și, 
mai ales, pentru modul exem
plar de comportare în momen
tele decisive ale competiției. Lo
cul 3 a revenit echipei din Bucu
rești.

în competiția băieților s-au 
detașat, datorită bunei lor pre
gătiri, echipele din Ploiești și 
Rîmnicu Vîlcea. Ploieștenii, 
campioni pe anul treeuț, erau 
desigur favoriții competiției. în 
ultima partidă a finalelor, dis
puta dintre aceste echipe a ofe
rit spectatorilor, care au umplut 
pînă la refuz sala, cel mai fru
mos meci al campionatelor. Vîl- 
cenii au reușit, după o partidă 
epuizantă să învingă cu 3—2 pe 
ploieșteni la ei acasă, preluînd 
de la aceștia titlul de campioni 
școlari. Fără nici o înfrîngere, 
echipa Liceului nr. 2 cu pro
gram special de educație fizică 
din Rîmnicu Vîlcea devine cam-

„CUPA E A NOASTRĂ
SI SPERAM CĂ VA RÂMiNE!“ 
J

Cupa campionilor europeni la handbal se află, de aseară, in vi
trina de trofee a sportului românesc. !

Sute de bucureșteni au ținut să fie prezenți la sosirea sportivilor 
noștri, in după amiaza zilei de ieri la aeroportul Bineasa. Ei au 
făcut o caldă manifestare de simpatie celor unsprezece băieți și an
trenorilor lor pentru prestigioasa performanță realizată. Asaltați 
pur și simplu purtați pe brațe, sărbătoriților le-a fost aproape im- 
posibil să poată face declarații. Am surprins, totuși o frîntură sem
nificativă : Oțelea: „Cupa este a noastră! A voastră! N-o mai dăm 
nimănui! Și pentru asta începem să ne pregătim... de mîine !\

...Am trăit cu toții momentele unice ale bucuriei succesului.
T»xt H fotografi, : VIOREL RABA

Campionatele 
republicane școlare

pioană școlară la vblei pe anul 
1968. Campionilor — Laurențiu 
Dumănoiu, Dragoș Popescu, Dan 

Dumitrescu, Nicolae Droc, 
stantin Cadelcu, Petre Iancu, 
Ion Mihăiescu, Constantin Ba- 
răscu, Doru Negoiță, Mihai Mo- 
răreanu — și antrenorului lor, 
prof. Laurențiu Stilea, toate fe
licitările pentru comportarea 
meritorie avută pe întreg par
cursul competiției. Locurile 2 și 
3 au fost ocupate în ordine, de 
Liceul nr. 2 Ploiești și Liceul nr. 
3 Sibiu.

Pentru buna comportare avu
tă în această competiție, Rodica 
Popa (Sibiu), Venera Zaharescu 
(București), Luxa Ghiță (Con
stanța), Laurențiu Dumănoiu 
(Rîmnicu Vîlcea), Dorin Drăgan 
(Ploiești) și Constantin Chițigoi 
(București) au fost declarați cei 
mai buni jucători ai finalelor.

Un ultim amănunt: la finale 
au participat și directorii școli
lor din Sibiu, Rîmnicu Vîlcea, 
București, Cluj, Oradea și Plo
iești, care și-au însoțit și susți
nut echipele în lupta pentru ti- 
tiufl de campion. Este un exem
plu bun de urmat pentru toate 
școlile în care educația fizică și 
sportul nu se bucură încă de a- 
tenția cuvenită.

GABRIEL POPESCU

GMNASTIDĂ BASCHET
Vineri și sîmbătă, s-a des

fășurat la Cluj, finala campio
natelor republicane școlare de 
gimnastică. Deși participarea a 
fost puțin numeroasă — 12 e- 
chipe de băieți și 15 echipe de 
fete — totuși concursul e pri
mul de acest fel rezervat licee
lor.

„Nivelul la care s-a ridicat 
concursul, demonstrează că 
gimnastica se bucură de un in
teres mai mare din partea pro
fesorilor. și a elevilor — ne 
spunea tovarășul ROMEO IO- 
NESCU, inspector principal în 
Direcția de educație fizică a 
Ministerului învățămîntului. în
trecerile au fost dominate de 
elevii LICEULUI NICOLAE 
BĂLCESCU din Pitești, la bă
ieți, iar la fete de cele ale 
LICEULUI MIHAI VITEA
ZUL din București. Merită re-

Mil^0!D>|]ÂN 
SIPO^TilV 
OLIMPIADA DE ȘAH 
A NEVĂZATORILOR

Cu trei runde înaintea în
cheierii Olimpiadei de șah a 
nevăzătorilor, ce se desfășoa
ră în prezent la Weymouth 
(Anglia), conduce echipa 
U.R.S.S. cu 24,5 puncte. Ur
mează în clasament Iugosla
via — 23,5 puncte, România» 
R. D. Germană 21,5 puncte, 
Cehoslovacia 20,5 puncte etc.
UN RECORD EUROPEAN

In cadrul unui concurs de 
natație desfășurat la Praga, 
sportiva cehoslovacă Olga 
Kozikova a stabilit un nou 
record european în proba 
de 200 m liber cu timpul de 
2’14” 7/10. Vechiul record era 
de 2'15” și aparținea înotă
toarei Danielle Dorleans 
(Franța). Recordul mondial 
al probei este deținut de Pam 
Kruse (S.U.A.) cu 2’09” 7/10. 

marcată comportarea merito
rie a unor echipe care nu și-au 
făcut prezența pînă acum în fi
nale : LICEUL NR. 2 DIN 
GIURGIU, LICEUL DIN FIER
BINȚI. în același timp, echipe 
cu o bază materială mai bună 
s-au prezentat la un nivel ne
corespunzător. De exemplu Li
ceul nr. 2 din Baia Mare atît 
la fete cît și la băieți. Probele 
individuale au dovedit un salt 
calitativ în pregătire, mulți con- 
cureți fiind componenți ai lo
turilor reprezentative".

LA FETE LOCUL I a fost 
cucerit de echipa Liceului 
Mihai Viteazul din București 
156 puncte, la băieți, pe lo
cul I s-a situat Liceul Nicolae 
Bălcescu din Pitești cu 203,95 
puncte.

Individual, categoria maes
tre, GOREAC ALINA Liceul 
nr. 2 Lugoj 73,90 puncte cate
goria I, TETELEA ELENA — 
Liceul nr. 6 Ploiești 30,71 pun
cte. BĂIEȚI, categoria candi
dați de maeștri, GRECU IOAN, 
Liceul 8 București 53,30 pun
cte, categoria I PETRESCU 
CONSTANTIN — Liceul 35 
București 52,45 puncte, catego
ria a Il-a SABĂU DAN — Li
ceul 35 București 52,85 puncta

RUS IOAN ,

Intr-un răstimp de 4 zile — 
intre 3 și 7 aprilie a.c., —
orașul de la poalele Tîmpei 
a găzduit ediția a X-a a fina
lelor campionatului școlar 
de baschet. In sala com
plexului sportiv Tractorul 
din Brașov și-au disputat în
tâietatea 12 echipe de baschet 
— șase de băieți și șase de 
fete.

Competiția s-a desfășurat 
sub forma sistemului turneu- 
tur. In urma celor 5 jocuri 
susținute de fiecare echipă 
s-au clasat pe primele locuri 
următoarele formații : BĂ
IEȚI : LOCUL I — echipa 
Liceului nr. 1 din Tg. Mureș ; 
LOCUL II — echipa Liceu
lui nr. 1 din Pitești. LOCUL 
III — echipa Liceului nr. 7 
din București. LA FETE — 
LOCUL I — Liceul nr. 36

TURNEUL U.E.F.A.

în mai multe orașe din 
Franța au început întrecerile 
celui de-al 21-lea turneu 
UEFA la fotbal rezervat echi
pelor de juniori. Iată primele 
rezultate înregistrate : Elve
ția—Belgia 1—1 ; U.R.S.S__
Olanda 2—2 ; Cehoslovacia— 
Iugoslavia 2—0 ; R. D. Ger
mană—Grecia 1—1 ; Franța 
—Ungaria 3—0 ; Anglia—Bul
garia 0—0 ; Portugalia—Sco
ția 2—0 ; R. F. a Germaniei 
—Italia 2—0.

FLORIN GHEORGHIU 
LA TURNEUL DE ȘAH 
DE LA MONTE CARLO

In saloanele hotelului Er- 
mitage din Monte Carlo se 
desfășoară un mare turneu 
internațional de șah la care 
participă 14 mari maeștri și 
maeștri internaționali din 10 
țări. Printre concurenți se 
află foștii campioni mondiali 
Mihail Botvinnik șl Vasili 

din București : LOCUL II 
Liceul nr. 1 Tg. Mureș ; LO
CUL III — Liceul nr. 1 Do- 
rohoi.

De remarcat este faptul 
că pe cînd la fete situația 
primelor două locuri era cla
ră în ultima zi a finalei, la 
băieți lucrurile s-au clarificat 
abia în ultimele meciuri. 
Printr-un joc dramatic cu o 
răsturnare de scor neprevă
zută, echipa Liceului din 
Tg. Mureș reușește să învin
gă la o diferență de numai 
3 puncte (65—62) redutabila 
echipă a Liceului din Medi
aș, cu care și-a disputat lo
cul I și IV ; pentru echipele 
clasate pe locurile II și III, 
fiind la egalitate de victorii, 
s-a luat în considerație —« 
coșaverajul.

Această finală s-a caracte
rizat printr-un echilibru 
competițional. fapt certificat 
de scorurile restrînse înregis
trate, prin organizarea jocu
lui în atac, în care baza a 
fost atacul pozițional, con
traatacul lipsind din concep
ția de joc a majorității echi
pelor.

Față de edițiile anterioare, 
în cadrul acestei finale s-a 
observat un nivel scăzut al 
taliei jucătorilor și, în ace
lași timp, numărul redus al 
valorilor individuale. Totuși, 
trebuie remarcate cîteva e- 
lemente talentate din cadrul 
echipelor cîștigătoare. Astfel, 
din echipele de băieți : 
Naghi Ștefan, Bugaru Romul 
de la Tg. Mureș, Pescaru Ste- 
lian și Anghel Gheorghe de 
la Pitești, Roxin Marian și 
Bradu Grigore de la Bucu
rești, iar din echipele de 
fete Popescu Liliana (cea 
mai bună conducătoare de 
joc, cel mai bun contraata
cau! și cea mai bună sprin
teră), Anmacoff Maria, 
Marian Ioana de la Liceul nr. 
36 din București. Din echipa 
de fete a Liceului nr. 1 din 
Tg. Mureș, reținem pe : 
Miiller Elisabeta și Barabaș 
Marta : iar din echi
pa Dorohoiului pe Efti- 
mie Doina. Apostol Otilia și 
Moraru Silvia.

După festivitatea de pre
miere, ANDREESCU MIHA-

Smîslov, precum și reprezen
tantul nostru Florin Gheor
ghiu. După 5 runde, conduc 
Smîslov (U.R.S.S.), Byrne 
(S.U.A.), Uhlmann (R.D.G.) 
cu cîte trei puncte fiecare. 
Florin Gheorghiu a acumulat 

Așa cum se știe, una‘dintre’întrebările etapei a V-a a concursului 
nostru cerea concurenților să alcătuiască echipa etapei. N-am pu
tut să ne ținem de promisiunea făcută — aceea de a publica luni 
în pagina sport formația celor mai buni 11 fotbaliști ai celor 7 
meciuri din simplul motiv că toate partidele au fost într-atîta de 
cenușii încît pentru deliberare am așteptat a doua noapte „sfetnic 
bun" cînd juriul a avut, m sfîrșit, curajul de a opta, totuși, pentru 
acest „unsprezece".

ZAMFIR.
IVANCESCU, PEXA. POJONI, COSTIN. 

LIBARDI, DUMITRU.
S. AVRAM, TATARU II, ARDELEANU, ȘCHIOPU.

ELA, elevă a Liceului nr. 
36 București și căpitanul e- 
chipei. cu cupa în brațe și 
ochii umezi de bucurie ne 
declara : „Nu ne așteptam să 
cîștigăm și această ediție a 
campionatului școlar de bas
chet. învingînd, echipa Li
ceului din Dorohoi, echipă 
cu care am luptat pentru lo
cul I, ne-am mobilizat for
țele morale și fizice, mal 
mult înfrîngîndu-ne teama 
de insucces și am reușit să 
cîștigăm pentru a treia oară 
consecutiv campionatul șco
lar de baschet. A fost o fi
nală obositoare, datorită va
lorilor apropiate ale echipe
lor. Acest succes îl împărțim 
cu tovarășul profesor MA- 
MEA EMIL, antrenorul echi
pei noastre".

CH ANDREIȚA

HANDBAL
Vineri, sîmbătă și duminică 

pe terenul din incinta Liceului 
sportiv din Timișoara s-a des
fășurat faza pe zone a campio
natelor școlare de handbal. Par
ticipant reprezentând cîștigăto- 
rii, la băieți și fete, ai fostelor 
regiuni Oltenia, Argeș, Banat și 
Crișana au furnizat partide viu 
disputate, lucru reflectat de sco
rurile strinse cu care s-au în
cheiat partidele. Pe lingă ocupa
rea locurilor fruntașe și dreptul 
de a participa la faza pe țară 
întrecerea a constituit un prilej 
nimerit de a obișnui concuren
ța cu meciuri oficiale, în ultimă 
instanță, dobîndirea unui plus 
de rutină necesar marilor com
petiții. Tocmai acest lucru ni 
l-au mărturisit ȘTEFAN VIȘAN, 
STOCHEL WERNER, din lotul 
Liceului nr. 1 Reșița, cîștigăto- 
ri ai întrecerii la băieți ca și 
TUDOSE CONSTANTIN, UR
ZICE ANU CORNEL, componenți 
ai echipei Liceului „Nicolae 
Bălcescu“ din Craiova. Meciu
rile, desfășurate într-o atmosfe
ră de deplină sportivitate, au 
oferit antrenorilor posibilitatea 
evidențierii unor talente de per
spectivă ale handbalului româ
nesc. Pe lîngă numele mai sus 
amintite evidențiate în întrece
rea băieților s-au remarcat și 
cîteva. fete, autentice speranțe : 
POPESCU CORNELIA din Cra
iova. BILEGAN DOINA din 
Reșița. Echipele cîștigătoare au 
putut fi cunoscute abia în fina
lă prin disputarea partidelor ; 
la băieți Liceul 1 Reșița — Li
ceul N. Bălcescu Craiova (re
zultat 14—13) la fete Liceul nr. 
1 Timișoara —- Liceul „N. Băl
cescu" Craiova (scor 4—2.).

DANCEA ION

2,5 puncte. Șahistul român 
a remizat în runda a 5-a cu 
americanul Byrne, după ce 
în rundele precedente cîști- 
gase la francezul Letzelter și 
remizase cu Uhlmann și Da- 
mianovici.

Expresie a democratismului orînduirii 
noastre socialiste

(Urmare din pag. « l-a)

pronunțate pentru acea faptă de 
instanțele judecătorești.

în noul cod penal s-a introdus 
o singură categorie de pedeapsă 
privativă de libertate, închisoare 
corecțională de la 15 zile pînă la 
25 de ani și numai în condiții 
excepționale, pentru infracțiuni 
de o mare gravitate (trădarea de 
patrie, omorul săvîrșit prin cru
zimi sau asupra mai multor per
soane etc.) pedeapsa cu moartea.

închisoarea corecțională, în 
realizarea noii concepții care stă 
la baza pedepsei, se întemeiază 
pe prestarea unei munci utile, 
remunerate, din remunerația cu
venită o parte revenind condam
natului, prin pedeapsă urmărin- 
du-se a se asigura reeducarea ce
lor condamnați și transformarea 
lor în elemente care să devină 
utile societății, precum și pre
venirea săvîrșirii de noi infracți
uni.

In afara închisorii corecționale 
e altă pedeapsă mai este cea a 
amenzii, care poate varia între 
500 și 5 000 lei și care, spre deo
sebire de prezent, în caz de nea- 
chitare nu mai este transformată 
în închisoare, ci se realizează 
prin urmărirea veniturilor celui 
condamnat. Ținîndu-se seama că 
toate transformările structurale 
care au avut loc în societatea 
noastră au dus la apariția unei 
morale noi, a unei noi conștiințe 
sociale și atitudini fața de avu
tul obștesc,, față de muncă, față 
de normele de conviețuire socială 
și la formarea unei opinii pu
blice mature și puternice, proiec
tul codului penal conține o pre
vedere complet nouă „înlocuirea 
răspunderii penale". In baza a- 
cestei noi prevederi» în ©azul u- 
nor infracțiuni cu un pericol so
cial mai redus, se poate înlocui 
răspunderea penală, fie prin apli
carea unei forme de influențare 
obștească, fie printr-o sancțiune 

eu caracter administrativ, ceea 
ee ie realizează prin rezolvarea 
directă prin trimiterea cauzei «au 
încredințarea făptuitorului pega- 
ranție unei organizații de influ
ențare obștească. Legea regle
mentează condițiile în care se a- 
plică această înlocuire de răspun
dere, precum și măsurile speci
fice de influențare obștească care 
pot fi luate.

Referitor La minorii Infractori, 
vîrsta de la care începe respon
sabilitatea acestora pentru fap
tele cu caracter penal săvîrșite a 
fost ridicată la 14 ani, față de 
12 cît se prevede în codul pe
nal actual. Intre 14 și 16 ani mi-

PROIECTUL 
NOULUI 

COD 
PENAL

norul urmează a fi pedepsit nu
mai dacă rezultă că a lucrat cu 
discemămînt, iar peste 16 ani 
responsabilitatea sa este com
pletă.

Spre deosebire de codul penal 
în vigoare, care conține un nu
măr destul de mare de infracți
uni din care unele nu mai apar 
justificate prin lipsa de pericol 
social prezentată, iar altele prac
tic nu mai pot fi săvîrșite, apro
ximativ 68 de infracțiuni și-au 
pierdut acest caracter și implicit 
nu mai sînt prevăzute în proiec
tul viitorului cod penal, parte 
din ele urmînd a deveni contra
venții. Partea specială a noului 
cod penal sistematizează infrac
țiunile după criterii strict știin
țifice evitînd paralelismele și su
prapunerile existente și avîndu-se 

în vedere criteriul relațiilor so
ciale apărate de legea penală.

Proiectul de cod penal în cele 
11 titluri ale părții sale speciale 
include și dispozițiile actualului 
cod,al justiției militare ceea ce 
duce la realizarea unui sistem 
complet unitar al legii penale.

Infracțiunile contra securității 
statului, dintre care o parte erau 
Î>revăzute în codul justiției mi- 
itare, iar o parte în codul penal 

în 43 de articole sînt grupate în 
primul titlu al părții speciale în 
numai 19 articole, eliminîndu-se 
astfel o serie de paralelisme exis
tente.

O deosebită atenție se acordă 
grijii pentru apărarea avutului 
obștesc. Lezarea avutului ob
ștesc care este baza dezvoltării 
economiei naționale prin diferite 
forme, și a cărui apărare este o 
îndatorire fundamentală a tutu
ror cetățenilor, este sancționată 
prin pedepse severe, nu în ra
port cu cuantumul prejudiciului 
produs ca în actualul cod penal, 
ci în raport cu gravitatea conse
cințelor pe care le-a avut infrac
țiunea săvîrșită, criteriu mult mai 
temeinic. Avutul personal sau 
particular, viața și integritatea 
corporală a persoanei, ocrotirea 
familiei, unde sfera faptelor care 
pot fi pedepsite a fost lărgită, 
relațiile privind conviețuirea so
cială etc., sînt apărate prin pe
depse de natură a garanta mun
ca, liniștea, respectarea drepturi
lor și libertății oricărui cetățean.

Proiectul noului cod penal, a- 
supra căruia toți cetățenii patri
ei sînt chemați a-și spune cuvîn- 
tul, reflectă pe cea mai înaltă 
treaptă grija permanentă a par
tidului față de om, grija neîn
cetată de întărire a legalității, 
de asigurare a ordine! de drept, 
de sistematizare și perfecționare 
a legislației și reprezintă un do
cument important al vieții noastre 
juridice, demonstrtnd adîncul șl 
consecventul democratism al o- 
rtnduirii noastre socialiste.

„Macbeth“ pe scena Teatrului 
„Lucia Sturdza Bulandra“

La „Casa ziariștilor” 
CONCERT E)E MUZICĂ 

CONTEMPORANĂ
Miercuri 10 aprilie 1968 

va avea loc la Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra* premiera 
tragediei shakespeariene Mac
beth în regia lui Liviu Ciulei. 
Prilej cu care am solicitat un 
scurt interviu interpretului 
principal, actorul Octavian 
Cottescu.

— Ați interpretat in ulti
mul timp îndeosebi roluri de 
comedie. Ce înseamnă Mac
beth pentru dumneavoastră P

— Mult, foarte mult. Li
viu Ciulei, om de teatru în a- 
devăratul sens al cuvîntului, 
caută să impună un teatru 
nou, să descopere și să folo
sească cele mai moderene 
mijloace regizorale și actori
cești. Alegîndu-mă pe mine

Excursioniști 

grăbiți?
Nu știu ce au reținut ele

vii școlii generale nr. 46 din 
București din popasul pe care 
l-au făcut la Casa inemorială 
„Topîrceanu" din Nămăești- 
Muscel. In loc de explicații 
(prezența fiului poetului în 
muzeu ar fi putut fi fructuos 
exploatată) ei primeau din 
partea profesorilor însoțiți 
sfaturi de acest gen :

— Haideți, copii, uitațl-vă 
repede șl mergeți jos să vină 
alții I

In schimb elevii au zăbo
vit mult timp în schitul de 
maici, primind mult mai mul
te amănunte despre cutare 
icoană „făcătoare de minuni" 
și au avut, apoi, la dispoziție 
multă vreme să zburde prin 
curtea mînăstirii.

V. BAVESCU 

pentru Macbeth s-a angajat, 
recunosc, la o muncă titanică. 
Pentru mine lucrul la acest 
rol a fost greu pentru că s-a 
amplificat cu o luptă împo
triva absurdității prejudecăți
lor, a părerilor preconcepute 
despre posibilitățile mele ac
toricești și despre tiparul șa- 
blonizat al acestui personaj. 
Spun „a fost“ pentru că am 
depășit această fază sensibilă, 
și mi-au rămas doar preocu
pările pentru ceea ce vreu să 
fie Macbeth.

— Cum va fi deci, MAC
BETH ?

— La apelul lui Liviu Ciu
lei, ne străduim toți să con
struim un spectacol de azi și 
pentru azi, păstrînd intactă 
uriașa bogăție de idei, senti
mente și pasiuni, care for
mează universul lui Shakes
peare.

— Vă rog să-mi spuneți 
cîteva cuvinte despre perso
najul „MACBETH".

— Macbeth ilustrează ine
vitabila cădere de la om la 
neom, atunci cînd slăbiciunea 
umană lansează apelul dispe
rat la violență, la crimă pen
tru a-și menține, iluzoriu, pu
terea. Este o demonstrație ge
neroasă profund umanistă, că 
oamenii nu-și vor regăsi nici
odată forța în bogăția hidoasă 
a arsenalelor. Că o crimă nu 
acționează numai asupra vio- 
timei, d se întoarce impla
cabil asupra făptuitorului, mă- 
cinîndu-1, răpindu-i pînă la 
urmă propriul său contur li
man. Și, nu cred că există o 
problemă mai octuold ca a- 
oeasta.

LILIANA MOLDOVAN

în cadrul suitei de mani
festări dedicate tinerilor 
creatori, Casa Ziariștilor a 
organizat duminică seara un 
interesant concert de muzică 
contemporană interpretată 
de absolvenți sau studenți 
ai Conservatorului bucu- 
reștean.

Alături de piese din lite
ratura contemporană univer
sală, tinerii interpreți — 
printre care am aminti nu
mele pianiștilor Alexandru 
Hrisanide, Sever Tipei, vio
lonistului Radu Jelescu, cîn- 
tărețului Cristian Mihăiles- 
cu, clarinetistului Valeriu 
Bărbuceanu — au interpre
tat cîteva lucrări ale tineri
lor compozitori români Al. 
Hrisanide. C. Miereanu, D. 

- Ț----- I .‘.rr*

Doi dulăi fi... dumnealui.

Mercureanu, Sorin Vulcu, 
Dinu Petrescu.

Cu totul remarcabile în 
suita pieselor prezentate — 
ce au constituit o reală tre
cere în revistă a unora din
tre cele mai noi căutări ale 
tinerei generații de creatori 
— mi s-au părut „Cadența" 
și. „Muzică poetică" de C. 
Miereanu — lucrarea pe ver
suri de Lorca a lui S. Vulcu 
și piesa electronică a lui Al. 
Hrisanide.

Concertul prezentat de 
B. Roman a fost completat 
de un excelent moment co
regrafic pe muzică de jazz 
susținut de Miriam Rădu- 
canu și George Căciuleanu.

I. S.

Serenade lubacvatic»
Se vorbește din ce în ce 

mai mult de „limbuția" peș
tilor despre care secole de-a 
ridul s-a crezut că sînt cele 
mai silențioase viețuitoare. 
Cercetătorii sovietici au în
registrat pe benzi de magne
tofon ultrasensibile chemări 
sonore foarte armonioase e- 
mise de femelele crapilor in 
epoca împerecherii, la care 
crapii se pare că nu sînt de
loc indiferenți.

Kilometrii meseriei

La capătul unei cariere de 
circa 40 de ani, poștașul 
Guido Painta din Polvera 
(Italia) a ieșit la pensie. El 
a calculat că în cursul vie
ții sale a parcurs... în intere
sul meseriei 528 000 de km șl 
a transportat nu mai puțin 
de 16 milioane de kilograme 
de scrisori.

Noutăți in oțel
După îndelungate expe

riențe, metalurgiștii ameri
cani au emis părerea că în
corporarea unei livre de 
uraniu într-o tonă de oțel 
mărește rezistența metalului 
la coroziune și contribuie la 
îmbunătățirea reacțiilor sale 
la temperaturi ridicate.

Ouă cubice

Savanții americani conti
nuă să persevereze în încer
carea de a da ouălor obiș
nuite forma... cubică. Aceas
ta nu din vreo fantezie greu 
de motivat, ci din conside
rente economice foarte ba
nale : transportul lor ar de
veni mult mai simplu și pro
centul de perisabilitate ar 
scădea simțitor. Cercetările 
lor merg pe linia adminis
trării păsărilor a unui pre
parat care să întîrzle întă
rirea cojii ; ouăle cu coaja 
neîntărită ar arma să fie a- 
șezate în cutii cubice, unde 
•r căpăta forma dorită.



□
VIZIR Sosirea la Belgrad Propunere a R. D. Vietnam

a delegației 
parlamentare

privind locul contactelor
cu S. U. A

(Urmare din pag. 'I)

Cei doi șefi de guverne trec 
în revistă garda militară de 
onoare.

Premierului român și celorlalți 
oaspeți le sînt prezentate apoi 
persoanele oficiale suedeze ve
nite în întîmpinare.

De la aeroport, oaspeții ro
mâni, însoțiți de personalități 
suedeze, s-au îndreptat spre Pa
latul Haga din capitala Suediei, 
reședință ce le-a fost rezervată.

★
Sburînd deasupra teritoriilor 

R. P. Ungare, R. S. Cehoslovace 
și R. D. Germane, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a adresat, de 
la bordul avionului, telegrame de 
salut președintelui guvernului re
voluționar muncitoresc-țărănesc 
ungar, președintelui guvernului

cehoslovac și președintelui Con
siliului de Miniștri al R.D.G.

STOCKHOLM (Agerpres) — 
Trimișii speciali Dumitru Ținu 
și Chișu Vasile transmit: La 
orele 15,00 la președinția Consi
liului de Miniștri, Kanslihuset, 
au început convorbirile oficiale 
între președintele Consiliului de 
miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
și primul ministru al Suediei, 
Tage Erlander.

Din partea României au par
ticipat Comeliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Eduard 
Mezincescu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Stoc
kholm, Alexandru Albescu, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior, Ion Morega, adjunct al 
ministrului industriei construc
toare de mașini, Ilie Diculescu, 
vicepreședinte al Consiliului na-

țional al cercetării științifice și 
alte persoane oficiale.

Din partea Suediei au partici
pat Torsten Nilsson, ministrul a- 
facerilor externe, O. Joedahl, se
cretarul general al Ministerului 
Afacerilor Externe, contele W. 
Wachtmeister, directorul direc
ției politice din Ministerul Afa
cerilor Externe, K. Bemstroem, 
directorul Direcției comerciale 
și economice din M.A.E., baro
nul C. Rappe, ambasadorul Sue
diei la București, și alte persoane 
oficiale.

Au fost discutate probleme 
care privesc relațiile dintre cele 
două state și perspectivele dez
voltării acestora, precum și u- 
nele aspecte actuale ale situației 
internaționale. Convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, de înțelegere reciprocă.

★
Seara, primul ministru al Sue

diei, Tage Erlander, a oferit în

saloanele ministerului regal al 
afacerilor externe un dineu în 
onoarea președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, și a ministrului afaceri
lor externe, Comeliu Mănescu.

La dineu au luat parte persoa
nele care îl însoțesc pe șeful gu
vernului român, membrii ai am
basadei Republicii Socialiste Ro
mânia și ai agenției economice 
române la Stockholm.

Din partea Suediei au partici
pat primul ministru, Tage Er
lander, ministrul afacerilor ex
terne, Torsten Nilsson, precum și 
alte persoane oficiale.

în cursul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, primul ministru al Suediei, 
Tage Erlander, și președintele 
Consiliului de Miniștri al Româ
niei, Ion Gheorghe Maurer, au 
rostit toasturi.

romane

□

Toastul președintelui
t.

Toastul primului ministru

BELGRAD 8 — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : Luni a sosit la Belgrad o 
delegație a Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul Ște
fan Voitec, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări Națio
nale, care, la invitația Skupști- 
nei Federale a R.S.F. Iugoslavia, 
face o vizită în această țară.

La aeroport, delegația a fost 
întîmpinat de Milentie Popovici, 
președintele Skupștinei Federale, 
Blajo Djuricici, vicepreședintele 
Skupștinei Federale, Veliko Mi- 
ciunovici, j președintele Comite
tului pentru, afacerile externe și 
relațiile internaționale al Vecei 
Federale a Skupștinei Federale, 
Marko Bulț, membru al Vecei 
Executive Federale, Mișo Pavice- 
vici, adjunct al secretarului de 
stat pentru afacerile externe, de- 
putați în Skupștina Federală și 
alte persoane oficiale.

Agenția V.N.A., anunță că mi
nistrul afacerilor el terne al R.D. 
Vietnam Nguyen Duy Trinh, a 
acordat un interviu coresponden
tului rețelei de televiziune ame
ricană „Columbia Broadcasting 
System", Charles Collingwood, 
ân care, printre altele, s-a referit 
la problema stabilirii de contac
te între R. D. Vietnam și S.U.A. 
în vederea încetării necondiționa
te a bombardamentelor S.U.A. și 
a altor acte de război împotriva 
R. D. Vietnam, astfel îneît să 
poată începe convorbiri între 
cele două părți.

Referindu-se Ia locul primei în- 
tîlniri a reprezentanților celor 
două țări — la nivelul ambasado
rilor — Nguyen'Duy Trinh, a

declarat că acesta ar putea fi 
Pnom Penh — capitala Cambod- 
giei — sau în orice alt loc asu
pra căruia cele două părți voi 
cădea de acord.

★
Șeful statului cambodgian, 

prințul Norodom 
luni o declarație

- ce a anunțat că 
mocrată Vietnam 
șui Pnom Penh
fășurare a primelor contacte o- 
ficiale cu Statele Unite, a spus !, 
„Cambodgia va face tot ce de
pinde de ea pentru a facilita lua
rea de contacte între R. D. Viet
nam și S.U.A., contacte pe care 
le consideră bine venite"",

Sianuk a făcui 
în care, după 
Republica De- 
a propus ora- 
ca loc de des-

Consiliului de Miniștri Acord comercial

al României
Adresîndu-se gazdelor, pre

ședintele Consiliului de Miniștri 
al României a spus :

Aș fi fericit dacă aș reuși să 
exprim cu fidelitate sentimentele 
noastre de gratitudine pentru cu
vintele alese pe care ați avut bu
năvoința să le rostiți la adresa 
României și a poporului român. 
Mulțumindu-vă călduros pentru 
acestea, ca și pentru ospitalita
tea și cordialitatea ce ne-ați ară
tat-o din clipa sosirii în Suedia, 
îngăduiți-mi totodată să vă a- 
sigur de stima, simpatia și prie
tenia guvernului țării mele și să 
vă transmit din partea poporului 
român cele mai bune urări de 
prosperitate și fericire.

Ultimii ani au cunoscut așe
zarea unor temelii, după păre
rea noastră, trainice pentru dez
voltarea relațiilor prietenești 
dintre țările noastre. Sîntem 
bucuroși să constatăm că aceste 
relații înregistrează o continuă 
diversificare — prin legăturile 
comerciale în continuă creștere, 
prin schimburile culturale tot mai 
frecvente, prin rodnica colabo
rare în Organizația Națiunilor 
Unite și a altor organisme inter
naționale, prin vizitele și contac
tele directe între reprezentanții 
statelor noastre.

Stadiul actual al relațiilor ro- 
mâno-suedeze, dinamismul eco
nomiei, resursele variate ale ce
lor două tari, îndreptățesc să 
apreciem că există largi posibili
tăți, încă neexplorate, pentru ri
dicarea colaborării reciproce pe 
o treaptă superioară. Ne inspiră 
optimismul în această privință 
atmosfera de înțelegere și interes 
reciproc în care se desfășoară 
convorbirile ce au început astăzi.

Dezvoltarea schimburilor între 
toate națiunile se reliefează ca o 
importantă cerință a lumii de 
astăzi — lumea unei vertiginoase 
creșteri a forțelor productive ale 
societății, a unei revoluții tehni- 
co-științifice care furnizează po
poarelor prodigioase cuceriri și 
solicită în mod obiectiv coope
rarea între toate țările, statorni
cirea unei păci durabile.

Incontestabil, pacea este sin
gurul răspuns pe care-1 poate 
accepta rațiunea umană la alter
nativa istorică pe care o deschide 
în actualele condiții cuceririle 
științei și tehnicii. în prezent, 
cînd existența armelor nucleare 
face ca deasupra civilizației să 
planeze primejdii de o gravitate 
fără precedent, nu există pentru 
omenire imperativ mai categoric 
decît înfăptuirea dezarmării, în 
primul rînd lichidarea armelor 
nucleare, a stocurilor existente și 
încetarea pentru totdeauna a pro
ducerii unor asemenea mijloace 
de exterminare în masă.

întrucît s-ar putea ca un ase
menea obiectiv să nu fie înfăp
tuit dintr-odată în timp util, pot 
fi binevenite măsurile cu carac
ter parțial, tranzitoriu, între 
care și încheierea unui tratat dt 
neproliferare a armelor nucleare. 
Desigur valoarea unui asemenea 
tratat depinde în primul rînd de 
măsura în care el se încadrează 
în procesul determinat al dezar
mării nucleare. Ca prim pas că
tre un asemenea obiectiv, el ar 
trebui să cuprindă clauze precise 
privind măsuri ce vor fi aplicate 
în continuare pe linia dezarmării 
nucleare, spre a conduce efectiv 
la eliminarea armelor atomice.

Firește, este necesar ca stipu- 
lațiunile tratatului să confere ga
ranții de securitate tuturor părți
lor, un echilibru legitim al înda
toririlor, măsuri eficace de con
trol. Totodată, trebuie să 
asigure folosirea neîngrădită în 
scopuri pașnice de către toate 
țările a energiei atomice — gran
dioasa sursă energetică care va 
propulsa în tot mai largă măsură 
progresul tehnico-industrial al 
Statelor.

Preocupările a numeroase state,

se

eforturile lor pentru îmbunătăți
rea proiectului de tratat prezen
tat la Geneva își au izvorul toc
mai în dorința de a se realiza un 
instrument cît mai adecvat aces
tor scopuri, care să se bucure de 
o largă acceptare, să nu creeze, 
mai devreme sau mai tîrziu, prin 
reglementările ce le prevede, 
surse de încordare sau probleme 
spinoase, să constituie un aport 
trainic la ca^.za păcii. Faptul că 
proiectul de tratat a cunoscut îm
bunătățiri dovedește justețea 
punctului df vedere al statelor 
care au depus eforturi în acest 
sens și ne apare ca un îndemn 
pentru continuarea acestor stră
duințe.

Aș dori să remarc că, pentru 
asigurarea păcii devine tot mai 
evidentă necesitatea ca societa
tea umană să se conducă după 
principii de justiție și legalitate 
nu numai pe plan național, în 
cadruj intern al statelor, ci și în 
ansamblul ei, pe plan mondial. 
Astfel, pentru construirea unui 
regim durabil de pace, sînt de 
importanță esențială abordarea 
realistă și lucidă, în spirit con
structiv, a problemelor interna
ționale, soluționarea lor pe cale 
pașnică, respectarea normelor de 
conduită internațională — îndeo
sebi dreptul fiecărui popor de 
a-și decide singur soarta, princi
piile independenței și suverani
tății naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile 
interne ale altor state.

Experiența vieții internaționale 
în primul rînd tragedia zgudui
toare a războiului din Vietnam, 
arată ce surse de pericole pen
tru pace creează nerespectarea 
acestor principii. Pe toate meri
dianele opinia publică își expri
mă îngrijorarea față de gravele 
repercusiuni pe care le dezvoltă 
focarele de război pentru ansam
blul relațiilor mondiale, pe cele 
mai variate planuri și cu multi
ple consecințe nefaste. Stingerea 
acestor focare se impune ca o 
necesitate stringentă — iar rea
lizarea acestui deziderat se poate 
concepe numai pe baza respec
tării dreptului fiecărui popor de 
a-și decide singur soarta.

Avînd pozițiile apropiate în 
numeroase probleme internațio
nale, țările noastre, ca state euro
pene sînt vital interesate în asi
gurarea securității pe continent. 
Apreciem, de aceea, pozitiv fap
tul că în Europa se dezvoltă cu
rente spre destindere. Este ade
vărat, ca fiecare loc din lume, 
Europa își are și ea problemele 
ei. Sîntem, de aceea îndreptățiți 
să considerăm realizarea secu
rității ca un proces de durată, 
care să pornească de la premisa 
realităților existente, să înglobeze 
normalizarea cu tact, răbdare și 
perseverentă a raporturilor dintre 
toate statele europene, fără deo
sebire de regim social, conducînd 
astfel la statornicirea unui climat 
de colaborare, înțelegere și în
credere reciprocă, singurul care 
ar îngădui discutarea construc
tivă eficientă a problemelor în 
suspensie, construirea securității 
pe continent. Aceasta este rațiu
nea pentru care țara noastră 
acordă o mare însemnătate extin
derii relațiilor bilaterale cu toâte 
statele. în aceasta vedem o cale 
— de verificată eficiență — către 
însănătoșirea relațiilor mondiale 
în ansamblul lor.

Exprimîndu-mi convingerea că 
vizita noastră în Suedia va con
tribui la întărirea legăturilor de 
nrietenie si colaborare fructuoasă 
dintre țările noastre, doresc să 
ridic paharul ,în sănătatea Maies
tății Sale Gustav al VI-lea Adolf, 
în sănătatea dv. domnule prim-mi- 
nistru, în sănătatea dv. domnilor 
miniștri și a tuturor celor pre- 
zenți, pentru dezvoltarea conti
nuă a prieteniei dintre România 
și .Suedia.

Adresîndu-se oaspeților, pre
mierul suedez le-a urat un 
călduros bun venit.

Suedia își exprimă satisfac
ția, domnule Maurer, pentru 
faptul că ați binevoit să veniți 
în țara noastră. Nici un om de 
stat din Europa nu a subliniat 
cu mai multă seriozitate decît 
dumneavoastră, domnule prim- 
ministru, că statele mici și mij
locii își asumă o responsabi
litate în evoluția lumii. Aceas
tă părere a marcat. în mod 
constant și logic, politica dum
neavoastră.

Noi sîntem, de asemenea, 
foarte fericiți că ministrul de 
externe al României, domnul 
Mănescu, care, la fel ca pri
mul ministru, are un rol im
portant, în special în calitatea 
sa de președinte al Adunării 
Generale a O.N.U., a binevoit 
să participe la această vizită.

Ministrul nostru de externe, 
domnul Nilsson, a vizitat Ro
mânia în primăvara trecută. 
El mi-a spus, la reîntoarcere, 
cît de impresionat a fost de 
cele văzute și de stimulat de 
convorbirile pe care le-a avut 
cu conducătorii români.

Suedia și România au, după 
cît se pare, puncte de vedere 
similare în numeroase proble
me internaționale. Atît unii, cît 
și ceilalți acordăm o mare im
portanță Națiunilor Unite în 
ceea ce privește promovarea 
păcii și a progresului econo
mic și social în lume.

Pozițiile noastre sînt apro
piate și în ceea ce privește 
conflictul tragic din Vietnam. 
Suedia a primit cu satisfacție 
evoluția cea mai recentă a e- 
venimentelor. Limitarea bom
bardamentelor americane asu
pra Vietnamului de nord și 
răspunsul pozitiv al Hanoi
ului față de această măsură ne 
îndeamnă să sperăm că se va 
ajunge la găsirea unei soluții 
de negociere.

Nu voi enumera toate pro
blemele internaționale care 
prezintă astăzi un interes deo-

sebit, dar aș vrea să mențio
nez situația din Europa. Fac 
acest lucru, cu atît mai mult 
cu cît în această parte a lu
mii există tendințe concrete 
promițătoare. în acești ultimi 
ani, climatul politic s-a îmbu
nătățit. Evident, rămîn de re
zolvat destule probleme care, 
fără îndoială, vor găsi so
luții în viitorul apropiat. Pri
vesc ca un semn încurajator 
faptul că țări cu sisteme so
ciale și politice diferite, în
cearcă să găsească o bază co
mună care să le permită să 
coopereze în diferite domenii. 
România a jucat un rol impor
tant în această evoluție euro
peană favorabilă, pe care Sue
dia o privește cu satisfacție și 
la care încearcă să contribuie 
pe măsura posibilităților sale.

Aici, în Suedia, noi am ur
mărit cu interes și simpatie 
opera de reconstrucție postbe
lică a României și eforturile 
pe care ea le-a consacrat dez
voltării economiei sale. Ne 
putem felicita pentru faptul 
că relațiile noastre s-au in
tensificat în cursul ultimilor 
ani, îndeosebi în domeniul e- 
conomic. Programul vizitei 
dumneavoastră include o în- 
tîlnire cu unii reprezentanți ai 
industriei suedeze. Văd în a- 
ceasta o oglindire a interesu
lui care există în cele două 
țări ale noastre pentru întă
rirea în continuare a relații
lor noastre economice. Am sta
bilit, de asemenea, baze so
lide care ne vor permite să 
dăm amploare schimburilor 
noastre în multe alte dome
nii, de exemplu în cel cultu
ral.

Aș dori, în încheiere, să ri
dic paharul în onoarea exce
lenței sale președintele Con
siliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, excelenței 
sale domnul Maurer, a exce
lenței sale, domnul Mănescu, 
pentru poporul român și prie
tenia care există între țările 
noastre.

româno

Islambad 8 (Agerpres)
Ca urmare a tratativelor pur

tate, între România și Pakis
tan 
cord 
men lung valabil pentru o 
perioadă inițială de cinci ani, 
urmînd să poată fi prelungit. 
Acordul prevede acordarea 
reciprocă a facilității în dome
niul comerțului și navigației.

Acordul a fost semnat de 
Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior al Repu
blicii Socialiste România, și 
de Nauabzada Ghafur Khan 
ministrul pakistanez al comer
țului, științei și tehnologiei, 
între cei doi miniștri a avut 
loc un larg schimb de vederi 
asupra posibilităților intensi
ficării comerțului dintre Ro
mânia și Pakistan.

s-a semnat un a- 
comercial pe ter-

Reluarea lucrărilor celei de a ZZ-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.II. 
PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE, C0RNEL1U MĂNESCU, 
A CONSTATAT CONSENSUL STATELOR MEMBRE PENTRU

RELUAREA LUCRĂRILOR SESIUNII LA 24 APRILIE 1968
In urma consultărilor între

prinse în numele președin
telui Adunării Generale, Cor- 
neliu Mănescu, de către se
cretarul general al O.N.U., 
U Thant, s-a ajuns lâ un a- 
cord între statele membre ca 
lucrările celei de-a XXlI-a se
siuni a Adunării Generale să 
fie reluate la 24 aprilie a.c.

După cum se știe, la 19 
decembrie 1Ș67 Adunarea Ge
nerală a hotărît că sesiunea 
poate să fie reluată atunci 
cînd președintele, după con
sultări cu statele membre, pre
cum și cu secretarul general 
va constata că sînt întrunite 
condițiile pentru examinarea 
unuia din punctele înscrise pe 
ordinea de zi rămase în con
tinuare în atenția sesiunii: 
punctul 28 a — neprolifera- 
rea armelor nucleare, punctul 
64 — problema Africii de 
Sud-Vest și punctul 9 — si
tuația din Orientul Mijlociu, 
în hotărîrea Adunării Gene-

Nou! guvern cehoslovac
PRAGA 8 (Agerpres) — Agen

ția C.T.K. transmite că în con
formitate cu prevederile Consti
tuției, președintele R. S. Ceho
slovace, Ludvik Svoboda, a nu
mit la 8 aprilie noul guvern al 
Republicii Socialiste Cehoslovace.

în funcția de președinte al 
guvernului R.S. Cehoslovace a 
fost numit Oldrich Cemik, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia.

în funcția de vicepreședinți ai 
guvernului au fost numiți : Peter 
Colotka, Filntisek Hamouz, Gus
tav Husak, Ota Sik, Lubomir 
Strougal. Ministru al afacerilor 
externe a fost numit Jiri Hajek.

Noul guvern al R. S. Ceho
slovace va depune jurămîntul 
marți 9 aprilie.

rale se arată, de asemenea, 
că pe aceeași cale se va sta
bili și data reluării sesiunii; 
cu ocazia convocării sesiunii 
pentru discutarea unui punct 
Adunarea va putea aborda și ' 
celelalte două puncte.

Adunarea Generală a a- 
doptat, de asemenea, o re- 
zoluție' care" prevede că la 
primirea raportului Comite
tului _ jceJ&r .,..18.. ..state r pentru 
dezarmare de la Geneva să fie 
întreprinse consultări în vede
rea fixării unei date apropiate 
după 15 ‘ marți» 19d8 pentru 
reluarea celei de-a 22-a se
siuni în scopul examinării 
punctului 28 a intitulat „Ne- 
proliferarea armelor nucleare : 
raportul conferinței Comitetu
lui celor 18 state pentru de
zarmare"".

In urma consultărilor în
treprinse, președintele Adu
nării Generale, Comeliu Mă
nescu, constatînd consensul 
statelor membre a rugat se
cretarul general să aducă la 
cunoștința membrilor Adu
nării Generale că cea de-a 
22-a sesiuni ordinare își va 
relua lucrările la sediul 
O.N.U. din New York 
miercuri, 24 aprilie, ora 15,00.

Sesiunea extraordinară a Consiliului General al F.S.M., în spri
jinul poporului vietnamez împotriva agresiunii imperialiste ame
ricane, și-a început luni lucrările în Sala Coloanelor a Casei Sin
dicatelor Sovietice din Moscova. Din țara noastră ia parte o de
legație a Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de tovarășul Gheorghe Apostol, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R.. 
președintele Consiliului Central al U.G.S.R.

La propunerea lui Renato Bitossi, Consiliul General a ales în 
unanimitate ca membri titulari reprezentanți ai conducerilor sin
dicatelor din Republica Socialistă România, R. S. Cehoslovacă și 
R. P. D. Coreeană, la recomandarea centralelor naționale respec
tive. Tovarășul Gheorghe Apostol, președintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a fost ales mem
bru al Consiliului General al Federației Sindicale Mondiale.

• LA HANOI a fost înmînat 
ajutorul acordat presei din R.D. 
Vietnam de Uniunea Ziariștilor 
din Republica Socialistă Româ
nia. Acest ajutor constă în uti
laje tipografice, aparate foto do
tate cu lămpi electronice și alte 
materiale 
ziariștilor 
Cu acest 
României 
Constantin 
prietenia

necesare activității 
din R. D. Vietnam, 
prilej, ambasadorul 
în R. D. Vietnam, 
Băbeanu, a evocat 

_____ „ româno-vietnameză, 
legăturile strînse dintre poporul 
român și poporul vietnamez. Din 
partea gazdelor a rostit o cu- 
vîntare Tran Lan, director ge
neral al radiodifuziunii din R. 
D. Vietnam.

• LUNI SEARA, la Memphis 
(statul Tennessee), orașul în 
care joia trecută a fost asasinat 
liderul populației de culoare, 
Martin Luther King, a început 
un marș pentru drepturile ci
vile de proporții impresionante. 
Marșul, care urma să fie con
dus de King, constituie, în ace
lași timp, un omagiu adus me
moriei liderului integraționist.

participat o delegație condusă 
de Ion Istrate, președintele U- 
niunii Sindicatelor din între
prinderile industriei de petrol, 
chimie și gaz metan.

într-o rezoluție adoptată de 
participanți se arată că mijlocul 
principal de lichidare a domi
nației monopolurilor petroliere 
internaționale îl constituie na
ționalizarea industriei petroliere 
din țările producătoare, înce- 
pînd cu prospecțiunile și termi- 
nînd cu desfacerea produselor 
petroliere.

• LUNI A SOSIT LA TOKIO 
președintele Iugoslaviei, Iosip 
Broz Tito, împreună cu soția, 
într-o vizită oficială la invitația 
guvernului japonez.

Președintele Tito va avea con
vorbiri cu premierul Sato și cu 
alte personalități politice japo
neze și va face o călătorie de 
trei zile în regiunea industrială 
Kansai.

Adoptarea noii 
Constituții a R.D.G.

Potrivit rezultatelor defini
tive date publicității la Ber
lin, 94,49 la sută din cetățe
nii cu drept de vot s-au pro
nunțat, în cadrul referendu
mului care a avut loc sîmbă- 
tă, în favoarea noii constituții 
a R. D. Germane.

Luni, în cadrul unei șe
dințe festive, Walter Ulbricht, 
președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, după 
ce a primit raportul oficial cu 
privire la rezultatele referen
dumului, a proclamat 
tată noua constituție, 
ta intră în vigoare cu 
re (' 1 ? 1L,
mitate cu paragraful 
Legii cu privire la 
dum.

PRAGA 8 (Agerpres). - A- 
genția C.T.K. transmite că la 8 
aprilie la Praga a acut loc ședin
ța lărgită a Comitetului Central 
al Frontului Național.

Ședința a fost deschisă de 
Alexander Dubcek, prim-secre- 
tar al C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, care a recomandat Co
mitetului Central al frontului să 
accepte demisia lui Antonin 'No
votny din funcția de președinte 
al acestui organ. Totodată, Ale
xander Dubcek a recomandat în 
postul de președinte al C.C. al 
Frontului Național pe Frantisek 
Kriegel, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.C., deputat al Adu
nării Naționale. Candidatură pro
pusă de C.C. al P C.C. a fost ac
ceptată de celelalte partide politi
ce și organizații, care fac parte 
din Frontul Național. Frantisek 
Kriegel a fost ales în unanimitate 
în postul de președinte al C.C. 
al frontului. ' ’ ' î ’ .

Trecîndu-se la punctul doi al 
ordinei de zi, Frantisek Kriegel 
a prezentat informarea cu privi
re la aportul partidelor politice 
și altor organizații ale Frontului 
Național în vederea înfăptuirii 
programului de acțiune.

Frantisek Kriegel a relevat că 
Frontul Național va participa la 
pregătirea alegerilor în comite
tele naționale, care vor avea loc 
la sfîrșitul anului.

t

Incident
iordan! ano

izraelian
Potrivit declarațiilor unor 

purtători de cuvînt al guver
nului iordanian, o coloană de 
blindate izraeliene susținută 
de avioane de vînătoare și 
bombardament a trecut luni 
linia de încetare a focului pă- 
trunzînd adine în teritoriul 
Iordaniei la 50 kilometri sud 
de Marea Moartă. Trupele ior- 
daniene au angajat lupte cu 
trupele izraeliene, care nu au 
reușit să-și atingă obiectivele 
propuse.

★
-Purtători de cuvînt izraelieni 

au declarat că forfâlg rzrcielje- 
ne au pătruns pe teritoriubior- 
danian la sud de Marea Moar
tă urmărind un grup de luptă
tori de guerilă din organizația 
„El Fatali". Un număr de 
membri ai organizației „El Fa
tali", au fost uciși și răniți, au 
fost capturate documente și o 
însemnată cantitate de arme.

adop-
Aceas- 

intră în vigoare cu începe- 
de la 8 aprilie, în confor- 

• * 10 al 
referen-

• LA ALGER și-a încheiat 
lucrările prima conferință sin
dicală din domeniul petrolului 
și chimiei din țările bazinului 
mediteranean, al bazinului Mării 
Negre și din Orientul Mijlociu. 
Din țara noastră la conferință a

• GUVERNUL R.A.U. exami
nează proiectul de construire a 
unei conducte petroliere între 
Suez și Alexandria — informea
ză cotidianul egiptean „AL AH
RAM". Proiectul este menit să 
dubleze Canalul de Suez ca ar
teră de transport petrolier.

• La 8 aprilie, la clubul 
presei și cărții internaționale 
din Varșovia s-a deschis o ex
poziție a cărții românești, cu- 
prinzînd circa 900 de volume 
din domeniul beletristicii, știin
ței și tehnicii. într-o frumoasă 
prezentare grafică. ‘

La inaugurare au luat cuvîn- 
tul Kazimierz Rusinek, adjunct 
al ministrului culturii și. artei 
și D. Trancă, directorul general 
al Centralei editurilor și difuză
rii cărții din România.

• INTRE 3 ȘI 7 APRILIE, în 
localitatea Poitiers a avut loc 
congresul Federației naționale a 
studenților din Franța. Congre
sul a aprobat crearea unor noi 
asociații ale studenților, precum 
și sporirea contactelor cu orga
nizațiile elevilor din liceele fran
ceze.

După Roma-Milano. Dra
maticele înfruntări între stu- 
denți și poliție care au agitat 
capitala italiană la jumătatea 
lui martie au fost urmate de 
ciocniri, nu mai puțin vio
lente în centrul universitar 
Milano. 22 de polițiști, 15 
carabinieri și 26 studenți ră
niți, 59 de arestări operate In 
rîndul studenților — iată un 
bilanț provizoriu al veritabi
lelor lupte de stradă desfă
șurate în fața Universității 
Sacra Cuore (universitatea 
catolică) din marele vraș in
dustrial.

Ciocnirile s-au produs în 
momentul în care forțele po
lițienești, la cererea rectoru
lui Franceschini, au pătruns 
în incinta universității pentru 
a-i evacua cu forța pe stu
denții care, de mai bine de 
trei săptămîni, ocupau în mod 
demonstrativ mai multe am
fiteatre și săli de cursuri. In 
sprijinul celor de la „Univer- 
sita del Sacra Cuore"" au 
venit peste 8 000 de studenți 
de la toate institutele mila
neze de învățămînt superior. 
Și numai după patru ore de 
încăierări, după ce au fost 
mobilizați aproape 600 de po
lițiști și carabinieri, masa 
studenților a fost împrăștiată 
și studenții greviști au fost 
evacuați din clădirea univer
sității.

A urmat imediat o amplă 
mișcare de protest a studen
ților împotriva represiunii po
lițienești. Peste 4000 de stu
denți, cărora li s-au alăturat 
aproape 2 000 de liceeni, s-au 
adunat într-un miting în piața 
din fața Universității de stat. 
Ei au parcurs, într-o masivă 
coloană, străzile orașului, 
oprindu-se și organizînd adu- 
nări-fulger de protest în 
Piața Domului, Piața Scala și 
Piața Cardusio. ■

Hotă fir ea autorităților de a 
închide temporar atît facul
tățile de filologie și filozofie 
de la Universitatea de stat cfa& 
și Universitatea catolică a 
amplificat nemulțumirea stu
denților. O grupă de studenți 
și asistenți de la „Universita 
del Sacra Cuore"" au format 
pichete în fața porților univer
sității declarînd o „grevă a 
foamei"" în semn de protest. 
A fost constituit un comitet 
studențesc de acțiune care 
cuprinde reprezentanți ai tu
turor facultăților din oraș.

în același timp, la Roma 
continuă greva studenților cu 
ocuparea unora dintre loca
lurile universitare. Ultimatu
mul adresat de autorități în 
sensul că in cazul continuă
rii actualei situații se ta de
cide anularea valabilității a- 
nului universitar în curs la o 
serie de facultăți, nu a fă- 
jcut decît să provoace o și mai 

în rîndultnare animozitate 
studențimii.

„Autoritățile — ______
cotidianul milanez IL GIOR- 
NO — nu pot, desigur, să nu 
fie alarmate de tulburările 
care practic amenință cu ani
hilarea anului universitar în 
curs. Ultimatumurile nu con
stituie însă un mijloc de re
zolvare a situației explozive. 
E nevoie de mai multă și 
mai promptă solicitudine pen
tru -cererile absolut fondate 
ale studenților : acelea de a 
se modifica radical un sistem 
de învățămînt arhaic".

Opinia aproape generală a 
observatorilor actualelor fră- 
mîntări studențești din Ita
lia concură spre concluzia că 
e .vorba de o mișcare amplă 
vizînd grăbirea unor transfor
mări profunde, imperios nece
sare, ale universității italiene 
și că atîta vreme cît aceste 
transformări nu vor fi înfăp
tuite, frămîntările studenți
mii vor continua.

constată

E. R.

Succesorul lui Pearson
Convenția națională 

a partidului liberal 
din Canada a ales în 
funcția de lider al 
partidului pe Pierre 
Elliot Trudeau, minis
trul justiției, Pierre 
Elliot Trudeau va ocu
pa în același timp și 
postul de prim mini
stru al Canadei, înlo- 
cuindu-1 astfel pe Les
ter Pearson care și-a 
anunțat retragerea din 
viața politică canadia
nă încă din toamna 
anului trecut. Cele 
trei zile de dezbateri 
în cadrul reuniunii 
partidului liberal, așa 
cum au remarcat ob
servatorii politici din 
Ottawa, au înclinat 
balanța net în favoarea 
lui Trudeau. Poziția 
sa a fost întărită în 
cadrul convenției și ca 
urmare a retragerii 
candidaturii unuia din
tre cei mai puternici 
oponenți ai săi — Mit
chell Scharp, minis
trul de finanțe. Tru
deau a obținut majori-

tatea din cele 2 475 de 
voturi cerute pentru 
alegerea noului lider 
al partidului, în ciuda 
candidaturilor a patru 
„rivali" mai puternici 
(din cele 15 persoane 
care au candidat) res
pectiv : Paul Martin, 
ministrul de externe, 
Paul Hellyer, minis
trul transporturilor, 
John Turner, preșe
dintele Consiliului 
Privat și Robert Win
ters, fostul ministru 
al comerțului. Con
venția de anul a- 
cesta a fost a patra 
de acest fel organiza
tă de partidul liberal 
canadian în cursul 
actualului secol.

Lester Pearson a 
anunțat în Camera 
Comunelor că va pă
răsi postul pe care l-a 
deținut timp de cinci 
ani la 25 aprilie pen
tru a permite succe
sorului său să preia 
cît mai eurînd condu
cerea guvernului, pen
tru a cărui stabilitate

actualul premier a 
luptat în ultimele două 
luni (dat fiind incerti
tudinile declanșate de 
criza parlamentară 
care amenințase serios 
existența ’ ‘
în urma 
proiectului 
privire la 
impozitului 
turi). Moțiunea de în
credere obținută de 
Pearson pentru guver
nul său, în februarie, 
a fost rezultatul unui 
compromis care se a- 
daugă șirului multor 
compromisuri Ia care 
a fost nevoit să re
curgă de-a lungul ce
lor cinci ani cît timp 
s-a aflat în fruntea 
guvernului canadian.

In fața noului lider 
liberal Trudeau, se ri
dică aceleași proble
me vitale ale Canadei: 
raporturile dintre gu
vernul federal și cele 
10 provincii, legătura 
dintre cele două co
munități lingvistice

guvernului 
prezentării 
de lege cu 
majorarea 
pe veni-

(engleză și franceză), 
relațiile cu S.U.A., di
ficultățile financiare 
de la începutul acestui 
an provocate mai ales 
de transferarea în 
S.U.A. a unor fonduri 
importante de către 
societățile americane, 
fapt care a amenințat, 
de altfel, dolarul ca
nadian. Trudeau s-a 
pronunțat pentru re
vizuirea politicii ex
terne a Canadei. „Tre
buie mai eurînd să ne 
concentrăm asupra a- 
părării spațiului ae
rian canadian — a 
spus el — decît să ju
căm un rol important 
în Europa, unde nu 
mai este atît de mult 
nevoie de noi ca în 
trecut". Această afir
mație a fost făcută în 
legătură cu o între
bare privind posibili
tatea aducerii în țară 
a trupelor canadiene 
aflate în prezent în 
Europa occidentală.
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