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CE RITM ASIGURAȚI
CONSTRUCȚIILOR

N PRIMUL
TRIMESTRU ?

întreprinderea integrată de 
lînă din Constanța, Uzina de 
sîrmă Buzău, Fabrica’ 'de con
fecții din Vaslui, Fabrica de 
prefabricate Militari-București 
sînt cîteva din numeroasele 
obiective intrate în circuitul 
economic în cursul primului 
an al cincinalului, construite 
de subunitățile Ministerului 
industriei Construcțiilor.

— In acest an — ne-a de
clarat tovarășul PETRE ENE, 
director în cadrul Direc
ției Generale Construcții 
Montaj a Ministerului Indus
triei Construcțiilor — avem 
un volum de investiții cu cir
ca 33 la sută mai mare decit 
în anul trecut. Printre lucră
rile ce le avem de executat fi
gurează noi fabrici de mobilă, 
fabrici de zahăr, (la Buzău, O- 
radea și Corabia), dezvoltarea 
unor importante unități eco- 

_ nomice de interes republican 
itspre exemplu, extinderile de 
, la Uzina „Republica", „Elec
tromagnetica", Electrofar din 
'(București, Rulmentul Bîrlad), 
j dezvoltarea complexelor
industrializare a lemnului 
la Bacău, Pipera, Sighet 
Turnu Severin. In acest 
se vor deschide noi șantiere. 
Este vorba printre altele de 
filatura Oltenița, unitățile in
tegrate de lînă de la Constan
ța și Pitești.

Pentru trimestrul I al anu
lui 1967, ministerul noBtru și-a 
propus realizarea unui volum 
sporit de lucrări de finisaj și 
montaj-utilaje, lucrări pentru 
care a fost asigurat front de 
lucru. In general, se continuă 
lucrările de construcții-mon- 
taj începute anul trecut.

— Fără îndoială, creșterea 
volumului producției cu o 
treime, impune o mai bună 
organizare a activității eco-

de 
de 
și 

an

nomice, de conducere și în
drumare a lucrărilor de con
strucții.

— Dar nu numai aceasta. 
Pentru a face față sarcinilor 
care ne revin ațît in acest an 
cit și in anii următori ai cin
cinalului, au fost luate o serie 
de măsuri. Sint in curs de în
ființare patru noi întreprin
deri — două de construcții Ia 
Cluj și Constanța și două în
treprinderi specializate, de in
stalații și montaj, la Brașov 
și București. Aceste noi în
treprinderi vor deservi atit 
șantierele din regiunea pe te
ritoriul căreia vor funcționa, 
cit și cele aflate în regiunile 
învecinate.

— Experiența ultimilor ani 
a arătat că hotărîtoare pentru 
îndeplinirea planului pe întreg 
anul este realizarea în tri
mestrul I a unui ritm de lu
cru corespunzător...

— Intr-adevăr, răminerile 
in urmă din primul trimestru 
se repercutează asupra între
gului plan anual. De exem
plu, în primele trei luni ale

TR. MELINESCU
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COM U N ICAT
La invitația președintelui Habib Burghiba, președintele 

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, împreună cu soția, va face o vizită oficială de prie
tenie în Republica Tunisiană, între 2—7 februarie a.c.

PE ȘANTIERUL DE LA

PITEȘTI (de la 
corespondentul nos
tru).

Constructorii de 
pe șantierul de ex
tindere a uzinei de 
aluminiu Slatina

sînt în avans 
de grafice. La 
cutarea lucrărilor 
de construcții-mon- 
taj ale halei de elec
troliză,

față 
exe-

SLATINA

nut 15 zile avans. 
In același timp cu 
montajul ți centra
rea ultimelor 10 
ouve, se efectuează 
lucrări de înzidire.

Tutnuri ți coloane 
(Combinatul chimic Tg. Mureș)

Conferirea
„Steaua

CONTURURI NOI

ALE LOCOMOTIVEI
ELECTRICE ROMÂNEȘTI

CRAIOVA (de la co
respondentul nostru).

Una din importantele 
sarcini de producție ce 
revin în acest an co
lectivului de muncă de 
la „Electroputere", Cra
iova, este realizarea în 
serie a locomotivei elec
trice de 6 580 cai putere. 
Zilele acestea a început 
fabricarea motorului e- 
lectric de tracțiune, par
tea cea mai importantă 
a locomotivei electrice. 
Conform proiectelor, 
motorul de tracțiune al 
locomotivei electrice ro
mânești, avînd o putere 
de 900 kW, este su
perior^ conceput îndeo
sebi prin metodele fo
losite în izolație.

Ordinului
Republicii

Socialiste România" clasa I 
tovarășului Mihai Dalea

Prin Decret al Consiliului 
de Stat a fost conferit Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I tovarășului 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., pentru merite deo
sebite în opera de construire 
a socialismului, cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 50 de ani.

La solemnitatea înmînării 
înaltei distincții, care a avut 
loc vineri la amiază, la Con
siliul de Stat, au participat 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheor- 
ghe Apostol, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drăghici, Paul Ni- 
cuIescu-Mizil, Ilie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Petre Borilă, 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Petre Blajovici, 
Dumitru Coliu, Florian Dănă- 
lache, Janos Fazekaș, Mihai 
Gere, Petre Lupu, Manea Mă- 
nescu, Dumitru' Popa, Vasile 
Patilineț, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
membri ai C.C. al P.C.R.

ei

Reflexe industriale

Foto : ION CUCU

statului national român

au obți-

t f 1 >

Tovarășul Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
a înmînat Ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România" 
clasa I tovarășului Mihai Da- 
lea și l-a felicitat călduros, in. 
numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat și al gu
vernului, urîndu-i multă sănă
tate, succese tot mai mari în 
activitatea sa.

Mulțumind pentru înalta 
distincție acordată, tovarășul 
Mihai Dalea a încredințat con
ducerea partidului și statului 
că nu-și va precupeți forțele 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce i s-au încredințat, că va de
pune eforturi și mai mari în 
activitatea sa viitoare, pentru 
cauza poporului, a partidului 
nostru.

Conducătorii de partid și de 
stat, toți tovarășii prezenți la 
solemnitate au felicitat pe to
varășul Mihai Dalea.

(Agerpres)

pas hotărîtor pe calea constituirii unităfii

Ideea Unirii a fertilizat
înalta conștiință națională

a ginditorilor români

SA iNTiMPLAT PE STRADA

Ideea Unirii naționale răzbate din desișu
rile îndepărtate ale trecutului nostru istoric 
și ea este tot atît de veche ca istoria acestui 
pămînt românesc, și tot atît de vie ca amin
tirea luptelor de veacuri ale acestui popor, 
împotriva asupritorilor dinăuntru și din afara 
țării.. Pe linia ascendentă a progre
sului social, Unirea Moldovei și a Țării 
Românești, săvîrșită acum 108 ani, reprezintă 
tocmai momentul istoric In care condițiile o- 
biective au favorizat concretizarea ideii U- 
nirii. Cu adevărat, Unirea de la 24 ianuarie 

1859 marchează 
începutul formării 
statului modern 
român a cărui în
tregire avea să se 
realizeze abia în 
1918, act prin care 
căpăta expresie 
deplină tradiția a- 
lianței politice a 
celor trei țări ro- 
mînești, Moldova, 
Muntenia și Tran-

silvania. Actul Unirii a fost, fără îndoială 
rezultatul unei îndelungate activități pregăti
toare, în care un rol de seamă l-au avut ideile 
celor mai înaintați oameni ai vremii, care 
militau pentru transformările economice, so
ciale și culturale ale țării — aflată încă sub 
obligații de ordin feudal, care mai dăinuiau. 
Condițiile prielnice dezvoltării capitaliste a 
țării existînd, fac ca burghezia să acționeze 
tot mai intens pe linia acestei dezvoltări. Ne
voia unei piețe interne, a unor relații de pro
ducție noi în locul celor feudale, perimate, se 
resimte din ce în ce mai mult. Or, o astfel 
de cerință impunea o organizare în cadrul 
unui stat național, unitar, de unde, și expri
mările din ce în ce mai frecvente pentru 
Unire, după revoluția de la 1848. In aceste 
condiții, spirite luminate, entuziaste și sin
cere pregătesc atmosfera în stare să cuprindă 
toate dorințele în glasul cel mare al Unirii,
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INIțlEM AZI O NOUĂ RUBRICĂ, LA REALIZAREA CĂREIA SOLICL 
TĂM CONTRIBUȚIA TUTUROR CITITORILOR NOȘTRI.

LA TRECU

Decit așa...

CADRAN

Dar nu 
asta discu-

MARE VIITOR 4

Unde duce mersul . ! „AM UN BILET ÎN PLUS,
clătinat al beției i » DAR CU SUPRAPREȚ"

VASILE VETIȘANU

(Continuare In pag. a III-a)

Recapitulare, Înaintea exame^ 
nului

Frații Ion și Nicolae Bulbariu cu do- 
micilul flotant în Capitală au băut pînă 
la ora închiderii la restaurantul din Pia. 
ța Unirii. La plecare s-au împiedicat 
de o stivă de sticle pline cu lapte. Nu 
au ocolit-o. Pur și simplu au dărîmat-o 
aruncînd lăzile cu sticle în jur. De notat 
că acești oameni care s-au pornit pe dis
trugere sînt muncitori constructori, adi
că obișnuiți să scoată din mîinile lor 
bunuri pentru folosință comună. După 
ispravă cineva i-a oprit să plătească 
paguba. Cei doi frați l-au luat la bă
taie. Acest act antisocial a fost sancțio
nat așa cum se cuvine : cei doi au fost 
deferiți justiției.

Dacă asemenea acte își au explicația 
imediată în beție, germenii adevărați 
trebuie căutați în minusurile de edu
cație. Alături de cetățenii care se „îm
bolnăvesc" de asemenea „maladie" o 
răspundere la fel de importantă o au 
colectivele în mijlocul cărora aceștia 
trăiesc, prietenii apropiați.

Intr-una din se
rile trecute, un ce
tățean, pe nume 
Tomescu, solicita o 
audiență la unul 
dintre comandanții 
Miliției Capitalei. 
Motivul:

— Trebuie să in
tru în audiență’Le 
vorba de o eroare. 
Fiul meu...

— Ce-i cu 
a fost

fiul 
în-

a coborît 
rețineți, a 
vocea, și a 
arătînd o

dv? — 
trebat.

Omul 
vocea, 
coborît 
adăugat 
cerere :

— A primit o a- 
mendă de trei sute 
de lei. 
în cerere.

Sigur, i-a fost dat 
bonul pentru au
diență. Ce se întîm- 
plase? Organele or- 
dir.ei publice sanc
ționaseră pe tinărul

Spun totul

în cauză pentru 
nerespectarea regu
lilor de circulație și 
scandal. în plus, la 
verificarea actelor 
s-a găsit asupra a- 
cestui tînăr un mare 
număr de bilete de 
cinema, 
despre 
tăm.

Ceea 
resează acum în pri
mul rînd este atitu
dinea părinților u- 
nor asemenea tineri. 
Judecați și dv ; ta
tăl tînărului din ca
zul înfățișat aflînd 
că „odorul" calcă 
regulile * comportării 
civilizate pe stradă 
și în plus este gă
sit cu buzunarele 
doldora de bilete de 
cinema menite spe
culei, nu găsește ds

ce ne inte.

(Continuare 
In pag. a III-a)

Transportul în comun o cauza comuna
mișcă înălțind 

patriotic, e să 
momentele cru-

Am primit deunăzi un telefon de la 
l.P.R.S. Băneasa:

— Vă rugăm să trimiteți un fotore
porter în fața uzinei, la orele 15,15 — 
ora ieșirii de la lucru.

Tînărul care ne telefonase avea 
dreptate. Priviți fotografia făcută în 
ziua aceea. „Transportul în comun nu 
este numai o treabă a I.T.B.-ului — a 
spus redactorului nostru Tamara Dă- 
nescu Victoria, una din salariatele 
l.P.R.S. Băneasa, întâlnită în stația au
tobuzului. Defecțiunilor acestei insti
tuții atît de mult criticate se adaugă 
adeseori comportarea necivilizată a 
unor călători. Aceștia se îngrămădesc la

urcare, împiedicînd accesul în vehicol, 
deteriorîndu-l și contribuind astfel la 
întârzieri pe traseu, lată de ce, spontan, 
noi, salariații de la l.P.R.S., au luat ho- 
tărîrea de a introduce ordinea la ur
care în autobuze ca o manifestare con
cretă a autodisciplinei". Ia,tă idee bună. 
Gîndiți-vă numai cum ar arăta ora
șul dacă în toate stațiile așezate în 
dreptul instituțiilor și întreprinderilor 
bucureștene s-ar instaura, prin inițiati
va personalului respectiv, o asemenea 
disciplină a urcării în vehicolele de 
transport în comun. Ar fi o importantă 
acțiune educativă, care s-ar răs fringe 
mai târziu asupra întregii populații a 
orașului.

Ceea ce 
sentimentul 
știi că în 
ciale ale istoriei României 
moderne de azi, predeceso
rii săi, oamenii de cultură, 
prin deiiniție personalități 
distincte, au simțit că se 
ailă în țața unui moment 
crucial, al împlinirii unui 
vechi și siînt deziderat ro
mânesc, știind să se înregi
menteze plenar înaltelor co
mandamente ale timpului 
lor. Contribuția la tntăptui- 
rea unui pas hotărîtor în 
unirea întregului teritoriu 
de limbă și simțire româ
nească într-un singur stat

V. ARACHELIAN
(Continuate

tn pag. a III-a)
I
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POEM DE
captivitate — ceea ce nu exclu
de exigența. Dar un fenomen 
trebuie iutii asimilat și după 
aceea discutat. Sarcină ce 
revine In primul rind specia
liștilor, care pot și trebuie 
ajute inițierea publicului.

— Dumneavoastră sinteți in
teresat de muzica nouă ? Care 
este ultima lucrare terminată9'

— Cred că noile descoperiri 
in arta componistică pot ri
dica muzica pe culmile unei 
inalte creații. Fenomenul m-a 
pasionat, și de ani de zile mă 
străduiesc să exprim aceasta 
In tot ceea ce scriu. Ultima 
lucrare, o piesă de muzică de 
cameră, se intitulează „Eveni
mente I, II, III... etc." scrisă 
pentru pian preparat (pian cu 
transformări la coarde, me
nite să individualizeze flecare 
sunet), bandă de magnetofon, 
percuție și ghitară electrică.

— E foarte complicat. Și vă 
mărturisesc 
de puțin.

— Toată 
este strict 
ceea ce am vrut să exprim. 
De altfel, unul din dezidera
tele mele de prim ordin este 
esențiaiizarea, eliminarea a tot 
ce este inutil. în plus, Încărcat. 
Muzica acestei piese, pe care 
am dorit-o profund generoasă, 
vrea să sugereze înălțarea spi
ritului omenesc, din ce în re 
mai sus, in trepte sonore, 
o construcție simplă, dacă 
vreți, piramidelor incașe. în ce 
măsură am reușit, asta este o 
altă discuție.

— Sinteți preocupat de mu
zica de film. De 
acesta ați luat 
mare la Mamaia, 
zică din filmul 
Pentru dumneavoastră muzica 
de film reprezintă o etapă, sau 
o ramură a creației pe care 
o abordați pentru ea însăși ?

— Iubesc muzica de film, 
mă pasionează și găsesc < .- 
este foarte interesantă. Te o- 
bligă să intri in atmosfera, 
unui film, in sistemul de gin- 
dire al celor care l-au con
ceput. Te obligă, intr-un cu- 
vint — să-ți desfășori cit mai 
mult paleta. Pentru un 
pozitor, acest lucru e 
important. Am să vă 
mărturisire . multe din 
diile populare ale 
„Haiducii",., sint scrise de 
mine. Vă închipuiți cu chj 
incordare am lucrat, asumin- 
du-mi o atare sarcină!

— Știți însă ca sînt voci 
care afirmă că muzica de film, 
așa cum este ea înțeleasă, ca 
urmărire și transcriere în pla
nul sonor al sensurilor filmu
lui, ar trebui să dispară.

— Concepție profund greși
tă, încercați să vă imaginații 
un film fără muzică. Ar să
răci complet. In afară de fil
mele scrise special, pentru a 
nu avea muzică. Un exemplu 
strălucit este filmul englezesc 
„Colina". Dar acolo orice zgo
mot, tropotele pașilor, scîrții- 
tul ușilor închisorii, subliniau 
încordarea. O muzică concre
tă in fond.

— In concluzie, revenind la 
prima temă a discuției, ce cre
deți că s-ar putea face pentru 
cunoașterea și înțelegerea, 
pentru evoluția muzicii con
temporane românești 1

— S-ar putea face multe lu
cruri. In unele țări se or
ganizează anual festivaluri 
de muzică contemporană. Ia
tă un bun prilej de con
fruntare. Pentru compozitori 
s-ar putea îmbunătăți sis
temul de informare, defectuos 
încă, de cercetare a unor par
tituri interesante, pentru cu
noașterea aprofundată a fe
nomenalul muzical mondial. 
S-ar putea organiza discuții, 
cu public larg, cu exemplifi
cări. Și firește — presa, mat 
activă. Cu o mai bună organi
zare și interes, se 
căile unei atmosfere 
de lucru. Interesante 
tunase.

Iubitorii de muzică, 
caz. așteaptă.

dar ea nu trebuie să fie sim
țită. Aici intervin arta, talen
tul Însuși al compozitorului.

— Am să vă răspund totuși, 
că perceperea muzicii moderne, 
„simțirea" ei, se face cu oare
care greutate, uneori este re
fuzată. Și nu cred că muzica 
se poate face numai pentru un 
restrîns cerc de inițiați.

— Nici acest fenomen nu 
este nou. Marele public iubi
tor al muzicii are — firesc — 
o oarecare suspiciune față de 
fenomenul muzical nou pentruIARNA

Adrian Păunescu

Iarna, cînd fulgii <5e zăpa
dă cad ca niște sacrificii este
tice, redevenim copii 1 Rede
venim copiii conștiinței noas
tre, ai memoriei noastre. Iar
na este anotimpul candorilor 
supreme, femeile însele 
parcă suflarea statuilor 
nașterii. Ca atare, despre 
nă voi referi aici, despre 
nă, despre felul ei special de 
a fi la noi, despre săniile co
pilăriei mele și ale voastre 
poate, despre iarna cerului și 
a frunții, despre iarna griu
lui și a pletelor de femeie, 
despre iarna forței tinereții 
noastre și despre iama îndu
ioșării noastre. Cunoașteți 
senzația aceea supraomeneas
că de după un mare și ne
așteptat eveniment, de după 
un fulgerător și sacru eveni
ment, cînd, fără nici un mo
tiv direct, fără nici o expli
cație, rămîi singur și te uiți 
la un lucru și la altul și la 
ultimele obiecte din jur și la 
cer și la flotele și la tanga
jele aerului împovărat de ză
pezi, și îți vine să plîngi, și 
nu plîngi, și nu poți plînge 
și nici 
pentru 
plînsul 
pentru 
plîns ci pentru plînsul sensi
bilității, ultrasensibllltățli ta
le. pentru plînsul bucuriei ta
le inexplicabile în fața mira
colului vieții, al ninsorii, pen
tru plînsul înduioșării taie.

Și nu poți să plîngi șl nu 
forțezi cu nimic plînsul. Lacri
mile emoției îți stau ca o co
roană a nobleței șl a cando
rii sub frunte, undeva, și îți 
dai seama că e atît de pătrun
zătoare. de stranie si de pură 
zăpada și atît sînt de orbitori 
fulgii ei în formidabil 
îneît dacă al plînge 
văr. ai plînge fulgi 
săvîrșiți, fulgi în 
lacrimi, atît ești tu 
pur. sub zăpezi.

...Eram într-un tren 
primea în plin fulgii abia de 
la ferestre în sus, căci jos cu- 
renții de aer izgoneau fulgii 
calmi și nășteau vîrtejuri as
pre și reci.

Priveam cîmpia de la poa
lele Carpaților. Am auzit, a- 
tunci, într-o stație în care tre
nul oprește 
din case și 
în sobă, în 
lîngă gară.

începea un an nou, un an 
nou, care va dura 52 de săp- 
tămîni. Era început de ianua- _ 
rie, 1967. înțelegeți 7 1967 1 E | 
dreptul și datoria noastră să 
trăim toate zilele și toate nop
țile acestui an lrepetabil.

Nimeni, niciodată, n-a gus
tat — n-a avut cum, timpul 
are o singură dimensiune — 
dulceața aerului din anul 1967 
iarna, la poalele Carpaților.

E mîndria, e poate orgoliul 
nostru, al celor ce trăim, 
celor ce respirăm și iubim 
gîndim și sîntem înduioșați 
starea fulgilor de zăpadă.

Momente de studiu Ia In
stitutul de proiectări chi

mice București

nu te forțezi să plîngi, 
că aici nu e important 

ci disponibilitatea ta 
plîns, nu pentru orice

noian 
într-ade- 
mari, de

loc de 
însuti de

care
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perfect, focurile 
lemnele troznind 
casele satului de

al 
Și 

de 
e

poate vocația noastră cea mai 
înaltă să înțelegem, cum se 
cuvine, ce unic și ce ciudat 
este anul pe care-1 începem, 
anul 1967, repet o mie nouă 
sute șaizeci (asta a mai fost ’) 
șl șapte — o. asta niciodată 
nu s-a mai întîmplat; este 
pentru prima dată în istoria 
Universului cînd 
grîul, și fîntînile, 
plinesc vîrsta de 

Ce vom. face
României, cu zilele și cu nop
țile acestui nou și — în fond 
— firesc, an ?

în galeriile aerului fulgii 
pocnesc încet ca niște parașu
te deschise în acest moment. 
Un tren stins pentru cîteva 
clipe, într-o gară 
cîmpie lasă 
troznind în 
rașele sînt 
sori, peste
cad anevoie respinse de căl
dură și sînt, mai mult, 
bur.

O fabrică de pîine este va
tra unor miresme din alt a- 
notimp. pe străzi femeile își 
duc meritatele și tulburătoa
rele voaluri ale sensului 
ale armoniei lor.

...Este iarnă. Este 1967. 
Este 

rității
Este 

rității.
fierbinți și cu sufletele, locui
te de fulgi enormi, puri, zi
lele și nopțile 1

zăpada, și 
și aerul îm- 
1967 de ani. 
noi. tinerii

micS" 'de 
să se audă focul 
sobele satului. O- 
purificate de nin- 

oțelării zăpezile

a-

și

pu-iarna tinereții, a 
noastre.
1967 al tinereții, al 
Să-i străbatem cu ochii

pu-

Prelegere sau dezbatere
cu studenții ? m
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lată de ce cred că ar 
fi binevenită înlocuirea 
expunerii orale a pro
fesorului prin prezen
tarea de lecții litogra
fiate (nu tipărite 1) ca 
bază a studiului indivi
dual și dezbaterea prin
cipalelor probleme din 
aceste lecții de către 
studenți, sub controlul 
direct al profesorului 
(cadrului de predare), 
în orele rezervate astăzi 
cursului oral.

Pentru a pune în 
practică această meto
dă, este necesar ca stu
denții să primească, la 
îneeputul' fiecărui se
mestru, fascicolele lito
grafiate, cuprinzînd to
talitatea lecțiilor care 
alcătuiesc cursul respec
tiv. Textul trebuie să 
fie redactat cît mai 
clar cu putință, nu re
zumativ, pentru a per
mite studenților înțele
gerea ușoară și, deci, a- 
similarea rapidă a cu
noștințelor prin studiu 
individual.

în prima ședință de 
„curs" profesorul tre
buie să țină lecția de 
deschidere, al cărei con
ținut reflectă personali
tatea didactică și știin
țifică a cadrului de pre
dare respectiv. La sfîr- 
șitul expunerii, profeso
rul urmează să anunțe 
că, în ședința viitoare, 
se va trece la analiza 
conținutului primei fas
cicole, făcînd studenți
lor recomandarea de a 
consacra acestei 
cole un temeinic 
individual.

La următoarea
ță, profesorul Invită pe 
unul din studenți să ex
pună prima problemă 
din fascicola studiată, 
după care se poartă dis
cuții, în cazul cînd exis
tă nelămuriri sau sînt 
necesare completări. Lă
muririle și completările 
pot să fie făcute atît de 
studenți, cît și de pro
fesor. Și tot așa mai de
parte cu celelalte teme 
cuprinse în fascicola 
propusă pentru studiul

fasci- 
studiu

ședin-

individual. La discipli
nele care comportă de
monstrații experimen
tale, se vor putea face 
în aceste ședințe expe
riențele corespunzătoare 
temelor tratate.

Folosul acestei teh
nici a cursului ar duce 
la următoarele îmbună
tățiri : cele două ore de 
curs tradițional, în care 
studenții scriu ce pot. la 
repezeală, fără să caute 
să înțeleagă bine ceea 
ce se rostește de ia ca
tedră, se înlocuiesc cu 
două ore^care pot fi re
duse chiar la una sin
gură) de analiză a cu
noștințelor căpătate a- 
casă, prin studiu indi
vidual, făcut în cele 
mai bune condiții (în 
cazul cînd cadrul de 
predare are reale cali
tăți didactice). în felul 
acesta, munca de desci
frare a notelor de curs 
este complet eliminată, 
fiind înlocuită cu mun
ca de înțelegere și de 
însușire a cunoștințelor, 
pe baza unor texte al
cătuite cu o deosebită 
grijă. în plus, această 
muncă este supusă unei 
verificări serioase, prin 
discuții purtate între 
studenți, sub controlul 
direct al profesorului. 
Studenții care nu au în
țeles unele chestiuni 
prin studiul individual, 
au acum prilejul să-și 
lămurească noțiunile 
neînțelese, ascultînd ex
punerile colegilor și pre
cizările profesorului.

Introducerea acestei 
metode dialectice de 
predare în învățămîntul 
superior întîmpină cîte
va greutăți. Astfel, unii 
profesori universitari 
sînt împotriva cursului 
scris, invocînd o serie 
de argumente : ba că 
expunerea orală este 
mai îndreptățită în în
vățămîntul superior (cu- 
vîntul „prelegere" nu 
evocă o expunere ora
lă ?), ba că trebuie să 
ținem seamă de sponta
neitatea expunerii (ar
gument valabil la o con-

de prof. dr. docent
H. Bdrbulescu
decanul Facultății 

de fizici 
de la Universitatea 

din Bucurețti 

ferință publică, nu la un 
curs universitar), de in
tonația și gesturile pro
fesorului de pe catedră, 
ba că trebuie să avem 
în vedere memoria au
ditivă a studenților etc. 

în realitate, pentru 
însușirea temeinică a 
oricărei discipline, ho- 
tărîtor este numai stu
diul individual ; studen
ții sînt cu toții de acord 
asupra primatului stu
diului individual. O ex
periență decisivă în a- 
ceastă privință a fost 
efectuată la noi în țară 
de prof. Edmond Nico- 
lau de la Institutul po
litehnic din București : 
„Personal am făcut de 
mai multe ori o expe
riență simplă : întreru- 
pînd expunerea, am dat 
scurte probe de sondaj 
prin care studenții ur
mau să aplice cîteva 
noțiuni simple, predate 
cu puțin timp înainte, 
în majoritatea cazurilor, 
ei nu au putut răspun
de 
puse, întrucît atitudinea 
lor psihică fusese axată 
pe memorizare și nu pe 
înțelegere, efortul 
principal fiind acela de 
notare a expunerii — 
lucru de altminteri inu
til cînd avem la dispo
ziție un curs tipărit (Re
vista învățămîntului 
Superior, Nr. 7, pag. 44, 
1964). Astfel, experien
ța prof. Ed. Nicolau con
firmă punctul de vedere 
pe care l-am prezentat.

Centrul de greutate 
al propunerii mele îl 
constituie lecția scrisă, 
în măsura în care a- 
ceastă lecție este bine 
redactată, cu maximum 
de claritate, cursul pro
fesorului își atinge pe 
deplin scopul. De aceea, 
toate eforturile trebu
ie îndreptate pentru 
obținerea lecțiilor scrl-

ia întrebările pro-

lor

se, de cea mai bună ca
litate, de la toate cadre
le didactice de predare. 
E drept că nu toate ca
drele de predare au po
sibilitatea să-și scrie 
cursul respectiv (nu în
țeleg dorința Ministeru
lui învățămîntului ca 
toate cadrele de predare 
să scrie cîte un curs, 
chiar dacă nu au talen
tul corespunzător !). U- 
nii profesori, avînd o 
activitate intensă în a- 
fara catedrei, nu dispun 
de timpul necesar re
dactării cursului. Solu
ția ce o propunem este 
ca, în aceste cazuri, e- 
laborarea lecțiilor să re
vină asistenților sau 
preparatorilor catedrei 
respective. Cîte unul 
din cadrele tinere ale 
catedrei trebuie să par
ticipe regulat la cursul 
profesorului și să ia 
note cit mai complete, 
pe baza cărora să re
dacteze lecțiile. Textul 
astfel elaborat, va fi a- 
poi prezentat profesoru
lui pentru acceptare, 
după care va fi dat la 
multiplicare. Eu am fă
cut această experiență 
în anul trecut, cu doi 
tineri preparatori de la 
catedra de Fizică mole
culară, Rodica Moldo
van-Velniceriu și Vasile 
Dima, rezultatele fiind 
extrem de mulțumi
toare.

Tirajul exemplarelor 
nu trebuie să fie mare 
(ca la cărțile tipărite), 
pentru ca epuizarea lor 
să se facă în decurs de 
doi, cel mult trei ani. 
Căci cursul universitar 
trebuie să fie o operă 
în continuă prefacere, 
tinzînd mereu la îmbu
nătățiri de formă și de 
fond. Un adevărat pro
fesor universitar, care 
este pasionat de activi
tatea lui didactică, își 
îmbunătățește cursul în 
flecare an, țlnînd sea
ma de progresul științei 
șl al didacticei respec
tive. Pentru rapiditatea 
multiplicării lecțiilor, 
este necesar ca Minis
terul învățămîntului să 
redea unităților de în- 
vățămînt superior insta-

lațiile ce le-au avut în 
trecut (dacă se poate, 
Instalații mai moderne) 
deoarece actualul sistem 
de litografiere al Edi
turii Didactice și Peda
gogice este greoi și cere 
o prea mare pierdere de 
timp.

în concluzie, avem 
convingerea că îmbună
tățirea muncii didactice 
din învățămîntul supe
rior se poate face numai 
prin renunțarea la ve
chea metodă de predare, 
care nu mai corespunde 
cu cerințele vremii. în 
felul acesta vom putea 
trece de la faza de me
morizare mecanică a 
cunoștințelor de către 
studenți la faza de înțe
legere dialectică, o în
țelegere superioară că
pătată chiar pe băncile 
școlii, ceea ce va con
tribui din plin la progre
sul științific și tehnic din 
patria noastră.

Ne-am obișnuit cu reacția 
promptă a presei, a cronica
rilor, intr-un cuvînt a celor 
care comentează fenomenul 
artistic românesc, la orice 
tendință în creație, la orice 
realizare. De ce n-am spune-o, 
lucrurile nu stau tocmai așa 
cînd e vorba de arta compo
nistică românească. Discuțiile 
sînt rare, sporadice, se co
mentează puțin bucățile cîn- 
tate în concerte și... cam atît. 
în felul acesta, publicul larg, 
consumatorul de muzică, știe 
destul de puțin despre ce se 
întîmplă în acest domeniu în 
țară. Cum vă explicați, tova
rășe Istrate această „liniște". 
Credeți că ea este cauzată de o 
sărăcire a creației ca atare ?

— Nu, dimpotrivă, cred că 
muzica originală românească 
nu se găsește deloc în declin. 
Sînt compozitori foarte inte- 
resanți, e suficient să citez cî
teva nume — Aurel Stroia, 
Ștefan Niculescu, Tiberiu 
Olah, Anatol Vieru, Al. Hri- 
sanide. Theodor Grigoriu — 
ca să nu vorbesc decît de cei 
tineri, care, în ceea ce com
pun, dovedesc maturitate ar
tistică, inovație, căldură. Defi
ciența, dacă vreți, stă, cum 
spuneți, în popularizare — și 
nu numai atît. Fenomenul 
muzical, complex și pasionant 
trebuie studiat cu grijă și mai 
ales cu discernămînt. Erorile 
de apreciere sint încă frec
vente, după cum și o anumită 
inerție, care frînează promo
varea, curajul, în ultimă in
stanță, în fața noului. In ge
neral se cîntă partituri veri
ficate, sigur bune, care nu pot 
genera „surprize". Dar nu 
trebuie să ne ferim atît de 
surprize. După cum o apreci
ere, numai după o singură au
diție, poate să fie pripită.

— Desigur, muzica și-a în
noit modalitățile de expri
mare, ca orice artă care nu 
poate sta pe loc. Dar mi se 
pare că folosirea nediferen
țiată a descoperirilor muzicii 
moderne fie ea serialistă sau 
concretă, lasă destul loc im
posturilor.

— Evident, dar mie mi se 
par ușor de depistat. Golită de 
sensuri, rece și exactă, mu
zica încetează să mai existe. 
Indiferent de curentul artis
tic care o înglobează, muzica 
trebuie să vorbească limbajul 
superior al marilor sentimente.

— Adrian Leverkuhn — 
personajul lui Thomas Mann 
din „Doctor Faustus" — vor
bește la un moment dat de 
faptul că în epoca modernă 
muzica trebuie să înceteze de 
a fi o exprimare a pasiunilor 
omenești doar, ea trebuie să 
se apropie de domeniul știin- 

■ tei, să devină „cunoaștere lu- 
cjdă" — dialog, cu ascuțita 
conștiință umana.

— Atît numai că muzica 
posedă ceea ce știința nici nu 
poate avea, 
descoperirii 
transcripție 
buie să se 
oamenilor.
matematică, pe 
zează muzica, este, firește, ne
cesară. Și ea nici nu este o 
descoperire a muzicii moderne. 
Nici un mare compozitor din 
nici un timp, nu a scris altfel :

CARNET
DE
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La prima vedere s-ar părea 
că totul a decurs normal. In 
ziarul nostru a apărut o notă 
intitulată „I s-a rupt căruța-n 
drum" (de fapt, era o remor
că) în care era vorba despre 
acest util mijloc de transport 
abandonat, fără o roată, pe 
marginea drumului. După cî- 
teva zile, conducerea gospodăriei agri
cole de stat Tărtășești, raionul Răcari 
ne-a trimis următorul răspuns :
....vă comunicăm că într-adevăr 

ziua respectivă (n. n. — rămîne între 
noi, remorca stătea acolo de cîteva 
zile), a existat o remorcă defectă, pro
prietate a G.A.S. Tărtășești, însă în a- 
ceeași zi (n. n. — adică în ziua apari
ției articolului) a fost transportată la 
atelierul mecanic pentru a fi reparată. 
Conducerea gospodăriei vă mulțilmește 
pentru ajutorul acordat".

Să reținem această ultimă frază pen
tru a vedea ce se ascunde, sau mai 
bine zis ce se află dincolo de acel „vă 
mulțumește".

Dacă lucrurile ar fi început și s-ar 
fi terminat aici, ar fi fost poate un fel 
de rezolvare operativă a unei deficien-

LUCRU că înțeleg destul

această aparatură 
necesară pentr«

simțul nedefinit al 
artistice, în acea 

inefabilă care tre- 
adreseze sufletului 
Relația riguroasă, 

care se ba-

Mircea
Istrate

altfel. anuli 
premiul cel 
pentru mu- 
„Haiducii'.

com- 
foarte 
fac t> 
melo-

filaiului 
scrise

câ este obișnuit cu o anumită 
muzică, bun cîștigat de-a lun
gul secolelor. Pătrunderea, a- 
similarea noului limbaj mu
zical nu se face ușor, este un 
proces care durează. De alt
fel, nu mi se pare că in alte 
domenii ale artei — sculptura, 
chiar literatura, pictura, lucru
rile se petrec altfel. Aeelași 
lucru se întîmplă cu creatorii 
înșiși. Inovatori sînt puțini. 
Ceilalți, cei de după tei, trebuie 
in primul rind să asimileze 
noul, toți murii compozitori au 
fost și mari asimilatori. Cei 
care îmbracă exterior un gol 
de gîndire și sentimente intr-o 
formă fie ea orieît de moder
nă — ratează. în orice caz. 
mi se pare esențial ca în per
ceperea unei creații, să se ple
ce de la acceptare, de la re

4

La articolele publicate in „Scinteia tineretului11

Să nu rămînă între noi!
țe semnalate de ziar. Dar nu s-a în
tîmplat astfel. S-a început cu căuta
rea autorului. N-a fost greu de găsit, 
mai ales că medicul veterinar Octavian 
Milea, vechi corespondent al ziarului 
nostru, spusese inginerului șef că va 
scrie despre remorca părăsită. Condu
cerea gospodăriei (a se înțelege direc
torul, inginerul șef și contabilul șef) 
l-a chemat pentru a-1 trage la răspun
dere. Nu redăm dialogul 
tor și corespondent, din 
lipsit cuvintele „să-ți fie 
iubești gospodăria", „cum 
să scrii fără aprobarea 
mai departe. Am 
să cercetăm din 
acest incident (ca 
todă de a închide 
tică unele neajunsuri).

dintre direc- 
care 
rușine", 
ți-ai 

mea" 
că e
fața
spunem me-

nu au 
„nu 

permis 
și așa 

necesar 
locului

socotit 
nou la 
să nu-i 
gura celor care crl-

Cu toate că tovarășul Ionescu Dezi- 
deriu, contabilul șef, poate reține pe 
de rost zeci de cifre, „a avut un lap
sus" și nu mai ținea minte dacă a par
ticipat la discuția cu pricina sau nu. 
Ulterior și-a amintit chiar și unele a- 
mănunte care, inevitabil, puteau scăpa 
din vedere oricui. Aprecierea dînsului 
despre modul cum a încercat direc
torul să reducă la tăcere pe cores
pondentul nostru a fost și așa, și așa. 
Adică în nici un fel. Era și rău, dar 
era și bine „în fond ce mare lucru i-a 
spus" I

De la tovarășul inginer șef Vences- 
lav Mateevici aflăm că tovarășul di
rector e tînăr și din acest motiv une
ori e impulsiv. Datorită tot tinereții, nu 
știe să se poarte cu oamenii, nu știe să 
se apropie de ei, să lucreze împreună. 
Dar a avut grijă șl tovarășul inginer

șef să ne recomande că cele discutate... 
„să rămînă între noi". Dovadă că nu 
dorim ca cele relatate de dînsul să ră
mînă între noi. le redăm aici, socotind 
că dacă nu am Droceda așa, ar însem
na să stimulăm comportarea, nu cea 
mai potrivită, a directorului față de 
oamenii cu care lucrează. Mai mult 
chiar, i-am aminti că nu după multă 
vreme de la numirea dînsului 
ția de director, comitetul de 
pus în discuția comuniștilor 
tarea sa față de specialiști și 
citori.

Revenind la cele relatate
trebuie să amintim tovarășului direc
tor că articolele corespondenților vo
luntari nu trebuie să 
meni. E un drept, ba 
fiecărui cetățean din 
sesizeze lipsurile, să

în func- 
partid a 
compor- 
de mun-

mai sus,

fie vizate de ni- 
chiar o datorie a 
tara noastră să 

ia atitudine îm-

pot găsi 
artistice 
si frue-

în orice

SMARANDA JELESCU

intr-o sate a Muzeului 
regional Ruin Mare unde 
este oflzdmfd exDn-rtfia 
artiștilor ola-Uici mara

mureșeni

H
i

potriva cauzelor care le ge
nerează Pentru a scrie ziaru
lui np trebuie cerută aprobarea 
nici unui director Redacția a e 
obligația (lucru pe care il face 
permanent) de a verifica sem
nalele critice ale coresponden
ților voluntari înainte de a- 
pariția acestora.

Tînărul medic veterinar a scris zia
rului tocmai pentru că iubește gospo
dăria. pentru că nu dorea ca un bun 
obștesc să zacă pe marginea drumu
lui, să se deterioreze în loc ca tova
rășii din conducerea GAS Tărtășești 
să aprecieze așa cum se cuvine gestul 
tînărului. au trecut nu numai la mus
trări. ci la 
petrecute la
..să
la 
să 
nu

rămînă 
Trustul

jigniri grosolane Faptele 
G A S Tărtășești nu dorim 
intre noi". Iar tovarășii de 
regional Gostat București

ia măsurile 
are dreptul 

denții voluntari

ce se impun Nimeni 
să împiedice corespon- 
să scrie ziarului.

LIDIA POPESCU
GH. NEAGU

*
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înfi- 
stat 
po- 
ob-

General-maior
EMIL PANAITE 

locțiitor al directorului general 
a! miliției

ACTUALITATEA
Campionatul mondial de handbal

nostru special,
Corespondență telefonică de la trimisul 

Va sile Căbulea
Vineri a fost aici la Văsteras o 

zi senină și la propriu și la figu
rat, o zi de calmare a nervilor su
prasolicitați. Trăim deja atmosfera 
de încheiere a celei mai spectacu
loase ediții a Campionatului mon
dial de handbal. Cele 10 zile ne-au 
oferit Intr-adevăr, în toate clipele 
lor, spectacole sportive de o rară 
dîrzenie, victoriile erau mereu sub 
semnul incertitudinii. La ora clnd 
transmit această corespondență, 
înfruntările finale din partea a 
doua a clasamentului, adică cele 
pentru ocuparea locurilor 5—8 s-taj 
încheiat în orașul Eskilstuna, si
tuat la o distanță de circa 40 de 
km de Văsteras. Suedia a întilnlt 
pentru locul 5—6 echipa R. F. Ger
mane și a învins-o cu scorul de 
24—22 după un meci splendid. De 
fapt, așa cum declara și președin
tele comisiei tehnice din cadrul 
FI.H.A., danezul Emil Horle, la o 
conferință de presă, nivelul cali
tativ al jocurilor s-a situat deasu
pra celor de la Praga care, după 
cum se știe. întrecuse pe cel de la 
Dortmund, tn celelalte meciuri, de 
o factură tehnică ți nivel spectacu
lar mediocru au învins handballș- 
til iugoslavi pe cei maghiari cu 
scorul de 24—20 c!asîndu-se astfel 
pe locul 7. Mai facem mențiunea 
că echipa care a cîțtigat Fair-play 
asa numitul trofeu al „cumințeni
ei* pe teren, este R. F. Germană 
sr din rîndul ei Jucătorul Liibklng 
e cel de golgeter al campionatu- 
il, cu 38 de goluri marcate.
tn tabăra noastră după o tăcere 

și tristețe care au durat multe ore, 
plutește speranța unei victorii tn 
ultimul meci cu sovieticii pentru 
cucerirea medaliei de bronz. Des
pre finalisli. mai ales despre cehi, 
știm mai . puține amănunte. Meciul

care îl așteaptă nu le dă răgaz să 
se arate. Cit despre danezi, vineri 
după amiază antrenorul lor se
cund Per Theicman ne declara că 
nu sînt deloc pesimiști. Important 
de reținut este faptul că în meciul 
cu cehii din grupă, în echipa da
neză nu au figurat 5 titulari. Nu a 
jucat nici fenomenalul portar Holst, 
în finală vor juca. Oricum, deocam
dată echipa daneză este favorita 
specialiștilor, a ziariștilor, a pre
sei suedeze. Fotografii pe cîte o 
jumătate de pagină, titluri cit man
șeta ziarelor țin trează atenția pu
blicului asupra C.M. 
cîteva titluri : „Cine 
că Danemarca va fi 
„Fenomenalul 
este autoarea 
surprize*.

Finala este 
legitim, Pentru a se deconecta de 
amalgamul de impresii adunate In 
cele 9 zile, pentru ziariști a fost 
organizat un tur al orașului cu 
autobuzele. Organizatorii s-or fi 
gîndit că în felul acesta, organl- 
ztnd excursia, ziariștii vor avea o 
recompensă pentru că au fost a- 
nunțațt cu acea tipică răceală sue
deză, că nu vor participa la ban
chetul ce se dă In cinstea tuturor 
delegațiilor sportive sțmbătă seara, 
dar că li se oferă posibilitatea să 
urmărească tot ce se petrece aco
lo la... televiziune.

Leopold Stokowski, în mij
locul corului „Madrigal"

Holst", 
unei

Am decupat 
ar fi crezut 
in finală 
„Danemarca 
senzaționale

așteptată cu interes

Sosirea noului ambasador al Greciei
in Republica Socialistă România

Sîmbătă a sosit în Capitală, 
Ioannis Christos Cambiotls, 
noul ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Greciei în 
Republica Socialistă România.

(Agerpres)

Leopold Stokowski 
la Conservatorul

„Ciprian 
Porumbescu"

a

De la Ministerul învățământului

„La trecutu-ti 
mare, 
mare viitor

(Urmare din pag. I) 
este, prin fapta lor nobilă șl 
dezinteresată, majoră. Băl- 
cescn, Kogălnlceanu, Bol- 
liac, Alecsandrl, Costache 
Negri, Al. I. Cuza ți mulți 
alții sînt apelative care au 
dat drept de nemurire erou
lui colectiv a! epocii, mul
țimile. Ele sînt dintre cele 
mal fericite răspunsuri 
care le-a dat firea 
nească solicitatorilor 
epoci devenită, ea

pe 
româ- 

unel 
însăși, 

în perspectivă istorică, eroi
că. Din Unirea Principate
lor, Kogălnlceanu tșl făcuse 
— ca toți din generația sa, 
de mari tnvățațl — „religl- 
une politică*. La 1837 în 
Histolre de la Valachie, de 
la Moldavie et des 
ques Transdanubiens,

Vala- 
Ko- 

gălniceanu a pledat cauza 
Unirii, la 1840, prin fonda
rea Daciei literare, a în
scris limpede imperativul 
timpului „unirea Intre deo
sebitele ramuri ale familiei 
române* la 1848, tn Dorin
ța partidelor naționale din 
Moldova, pledoaria sa an
ticipa eforturile practice, 
devenite faptă eroică tn to
iul evenimentelor de Ia 1858 
—1859. Ca o demonstrație a 
ideii că nici un mare act 
national nu se poate realiza 
fără participarea maselor, 
Bolliac, tn poemul Domnul 
Tudor, reînvia zilele de glo
rie ale mișcării acestuia. 
„La reforme mari pentru 
țară, trebuiesc și fapte șl 
Inimă mare* proclama cre
zul democratic al generației 
sale Costache Negri, pro
poziție cu implicită valoare 
de autoportret. La 5 Ianua
rie 1859, prietenul acestuia, 
V. Alecsandri, treetnd pes
te vanități personale, era 
primul care rostea de la 
tribună numele aceluia pe 
care țara apoi, alegtndu-1, 
tl va numi Vodă Cuza. 
Dimitrie Bolintineanu, ca- 
re-și pusese serviciile tn 
slujba partidei unioniste 
mai ales prin presă, coloa
na de șoc al acestui act, 
avea să zică profetic : 
„Din înălțimea zilei de as
tăzi se vede marele viitor 
al țării... Onoare și laudă 
nației române I Ea si-a luat 
locul ei de strălucire intre 
nații*.

Marii bărbați al mijlocu
lui veacului trecut, nu a- 
veau numai conștiința isto
riei glorioase a neamului 
românesc și Înregimentarea 
lor totală și necesară actu
lui de la 24 Ianuarie, dar 
șl conștiința virtuților etni
ce care pot face numele de 
român tn renume. Conștiin
ța aceasta o sintetiza tn 
versul său Mihai Emlnescu: 
„Ce-ți doresc eu țle / dulce 
Românie, / Țara mea de 
glorii, / tara mea de dor ? / 
Brațele nervoase, ! Arma 
de tărie, / La trecutu-țl 
țjare, / Mare viitor*.

rilor în toate Împrejurările, au 
dus la creșterea prestigiului, 
dragostei și Încrederii cetățe
nilor în instituția noastră.

Militia Iși aduce în același 
timp contribuția la educarea 
cetățenilor și In special a ti
neretului, In spiritul respectă
rii legilor statului nostru, al 
normelor de conviețuire socia
listă. Organele de miliție pre
țuiesc sprijinul pe care 11 pri
mesc din partea tineretului, a 
organizațiilor U.T.C. și de pio
nieri în prevenirea sau înlătu
rarea unor fapte incompatibile 
cu atitudinea omului nou al 
societății noastre, fapte pe care 
le mai săvîrșesc unii țineri.

Organele miliției colaborează 
permanent, în mod activ, cu 
școlile, organizațiile U.T.C. și 
de pionieri, cu părinții, comi
tetele de stradă și cu numeroși 
cetățeni conștienți pentru a 
contribui cit mai mult la edu
carea tinerei generații, făcind 
eforturi pentru a aduce pe dru
mul drept pașii acelor tineri 
care, datorită anumitor îm
prejurări, se abat de la el. Ofi
țerii și subofițerii de miliție 
popularizează în rîndul elevilor 
prevederile unor acte norma
tive — în special pe linie de 
circulație —, organizează adu
nări cu părinții pentru dezba- 

din 
dis-

cu 
în- 

car-

Au trecut 18 ani de la 
ianuarie 1949, etnd a fost 
intată miliția, organ de 
menit să apere cuceririle 
porului muncitor, avutul
ștesc si personal al cetățeni
lor, ordinea și liniștea publică.

în cele aproape două decenii 
de existentă, militia, creată și 
educată .de Partidul Comunisl 
Român, activind neobosit pen
tru a traduce în viată sarcinile 
de mare răspundere ce i-au 
fost încredințate 
un 
rinaul oamenilor

Manifestîndu-și 
de succesele dobindite de 
porul nostru în desăvîrșirea 
construirii socialismului și mo
bilizați de prevederile Docu
mentelor celui de al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân, ofițerii, subofițerii și an- 
gajații civili din organele de 
miliție muncesc necontenit 
pentru ridicarea activității lor 
la nivelul cerințelor actuale.

Proveniti din rîndurile mun
citorilor, țăranilor și intelectu
alilor, ofițerii și subofițerii de 
miliție — printre care multi 
tineri — dovedesc prin efortu
rile depuse în menținerea or- 
dinei ne drept socialiste, în 
combaterea fenomenului In
fracțional, prin perfecționarea 
necontenită a stilului și metode
lor de muncă, a pregătirii poli- 
tico-ideologice și de speciali
tate, profundul lor atașament 
față de patrie și popor.

O preocupare deosebită a 
conducerilor organelor noastre, 
a organizațiilor oe partid și 
U.T.C., a cadrelor cu expe 
riență îndelungată, o constituie 
grija pentru formarea și edu
carea tinerilor ofițeri și sub
ofițeri. Cu aceștia se des
fășoară o intensă activitate e- 
ducativă în scopul cultivării 
unor înalte calități de patrio- 
tism, umanism, curaj și devo
tament față de poporul român, 
intransigentă și vigilentă fată 
de elementele dușmănoase și 
descompuse.

Credincioși jurămintulul dai 
patriei, numeroși tineri ofițeri 
și subofițeri au dat dovadă de 
pricepere, pasiune și curaj In 
Îndeplinirea sarcinilor profesio, 
nale.

în acest sens este edificator 
exemplul uteclstului locot.

și-a cîștigal 
binemeritat prestigiu în 

muncii.
mindria față 

po-

major Mariescu Mlhal de la 
Militia orașului Craiova, care, 
într-o după-amiază, trecînd prin 
apropierea unui magazin, a vă
zut un individ fugind urmărit 
de strigătele cetățenilor : „Prin
deți hoțul*!. Tînărul ofițer, a 
pornit în urmărirea infractoru
lui st escaladind mai multe 
garduri a oejucat intenția ace
stuia de a scăpa, prinzîndu-1. 
Asupra infractorului, s-a găsit 
suma de 70 000 lei furată din a- 
vutul obștesc, care a 
dată unității păgubite. Merită, 
de asemenea amintită 
nărului serg. major

fost re-

fapta tî-
Golban

18 ani de la crearea
miliției populare

Costică de la Miliția orașului 
Timișoara, care, auzind strigătul 
unei fetite amenințată de un in
fractor periculos ce intrase în 
casă cu intenția de a jefui, a in
tervenit cu curaj, salvîndu-i 
viata.

Pilda de curaj și înalt uma
nism a tovarășilor plut. Moldo
van Grigore și Mardare Ion — 
care lnfruntind furia apelor 
crescînde ale rîului Strîmba, 
au salvat de la înec șapte co
pii, riseîndu-și viața, nu va fi 
uitată niciodată de oamenii din 
comuna IIva-Mică, raionul Nă- 
săud.

Asemenea exemple care ates
tă sentimentul înalt al datoriei, 
umanismul, răspunderea pro
fund cetățenească a lucrătorilor 
de miliție, nu sint izolate în 
rîndurile tinerilor ofițeri și sub
ofițeri de miliție.

în lupta pentru apărarea cu
ceririlor revoluționare ale po
porului, organele de miliție au 
primit întotoeauna sprijinul e- 
fectlv al 
teni, a! 
gâturile 
faptele 
cum și 
nă a ofițerilor și subofițe-

terea faptelor negative 
comportarea unor tineri, 
cută cu corpul profesoral, 
diriqintii, posibilitățile de 
dreptare a unor elevi. în 
[icre, se iau măsuri pentru a 
crea o opinie puternică împo
triva elementelor huliqanice, 
retrograde, ale căror fapte con
travin legilor tării si îndatori
rilor cetățenești, mobilizînd ti
neretul la dezbaterea publică 
a unor asemenea manifestări.

Sărbătorirea celei de a 
XVIII-a aniversări a miliției, 
care are loc în condițiile a- 
vîntului genera] în muncă al 
întregului popor pentru înae- 
pllnirea și depășirea mărețelor 
sarcini trasate de Partidul Co
munist Român, găsește cadrele 
de miliție hotărîte să îndepli
nească cu răspundere sarcinile 
ce le revin, să nu-și precupe
țească eforturile pentru a răs
plăti, prin rezultatele muncii 
lor, încrederea și stima de care 
se bucură.

maselor largi de cetă- 
tineretului nostru. Le- 
zilnice cu populația, 
pline de curaj pre- 

i comportarea dem-

După ce a dirijat filarmo
nica bucureșteană pentru 
publicul Capitalei, cunoscu
tul dirijor american Leopold 
Stokowski și-a exprimat do
rința de a vizita lăcașul in 
care iși desăvirșesc măes- 
tria viitorii interprefi, diri
jori și compozitori români.

Primit cu căldură de 
gazde, oaspetele a fost tot
odată spectatorul improvt. 
zat al unor valoroase mani
festări muzicale 
studenții 
Astfel, i 

corală 
gal", 
Marin 
pretat 
riești. Studenta din anul 
Marina 
la festivalurile de la Bru
xelles și Hertogembosch — 
Olanda — cu marele premiu 
și „Magna cum laudae" — 
a interpretat cîteva piese 
vocale, iar formația de ca
meră „Camerala", condusă 
de conferențiarul universi
tar D. Pop, a interpretat o 
dificilă partitură a genului. 
Evoluțiile studenților au 
cucerit admirația oaspetelui 
care a finul să-și exprime 
entuziasmul în cartea de 
onoare a Conservatorului.
Tot ca semn de prețuire 
pentru talentul tinerilor in
terpret!, dirijorul Leopold 
Stokowski a rugat fotorepor
terii prezenfi la această in- 
tUnire să-l fotografieze In 
mijlocul studenților.

siunea mai—iunie
1967, sesiunea a II-a 
a examenelor fără 
frecvență pentru e- 
levii din ci. Xl-a se 
va desfășura 
23 martie — 5 
lie a.c.

în perioada
prilie — 15 mai, li
ceele cu secții fără

frecvență vor orga
niza pregătirea pen
tru examenul de 
bacalaureat.

Pentru celelalte 
clase (V—X) sesiu
nea a II-a la învă- 
țămîntul fără frec
vență se va desfă
șura între 16 iunie 
și 5 iulie.

Ministerul învă- 
țămintului comuni
că :

Pentru a da po
sibilitatea persoane
lor care urmează cl. 
Xl-a prin învăță- 
mîntul fără frec
vență, să se prezin
te la examenul de 
bacalaureat din se-

10 a-

r-

£

între 
apri-

★
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Ce ritm asigurați construcțiilor
in primul trimestru ?

(Urmare din pag. I)

Se lucrează In cartierul Tătărași din lași
în drum spre casă 
Foto: T. DUMITRESCU

să 
foc 
de
Și 

a-

tn meciul pentru locurile 
trei și patru, după un joc 
spectaculos, în urma prelungi
rilor, echipa noastră a învins 
echipa . Lțniunii Sovietice, cu 
21 la 19.

Ideea Unirii a fertilizat
înalta conștiință națională

a
(Urmare din pag. I) 

să schimbe viitorul țării, 
revoluției de la 1848 nu 

nici după terminarea

care 
căra 
stins, 
cesteia, ea a continuat să lumineze pe 
mai departe reușind să orienteze aspi
rațiile naționale, răzlețite într-o parte 
sau alta a țării, intr-un unic sens, care 
viza Unirea mult dorită de români.

în tonul acestor frămîntări, Cezar 
Bolliac. într-o lucrare care apare la Pa
ris, referindu-se la originea, unitatea 
de limbă, moravuri și religie a Vala- 
hiei și Moldovei scria : „Unirea într-un 
singur stat a fost sentimentul națio
nal în toate părțile României de cind 
istoria a început a ne spune ceva des
pre Dacia". Un astfel de sentiment pa
triotic a însoțit pe cei mai mari cărtu
rari ai vremii din perioada premergă
toare Unirii, sau după înfăptuirea aces
teia, fie, că unii dintre ei se aflau în 
țară, ori în emigrație, ajungînd sau nu. 
să vadă cu ochii lor împlinită Unirea 
pentru care și-au dăruit tot ce
mai de preț. Oriunde se aflau, ei 
țeau nevoia deșteptării naționale, 
unirea românilor într-un singur 
puternic și neatîrnat. Pe această
rămîn pilduitoare apelurile lor către 
popor de la tribună ori prin scris, che
mările la Unire în numele progresului 
social, dorința lor arăzătoare ca pretu
tindeni suflul Unirii să lege pe români

Fia- 
s-a 
a-

gînditorilor români

aveau 
sim- 
prin 
stat 
cale

ca frați, asemuind virtuțile mari ale 
poporului român cu ale altor popoare 
numai și numai pentru a întări dreptul 
lor la Unire. Toate acestea sînt mărtu
rii ale înaltei conștiințe naționale de 
care acești gînditori au fost animați. în 
numele acestei conștiințe demne de ur
mat, în discursul său din 1857 în șe
dința Adunării ad-hoc a Moldovei, Mi
hail Kogăiniceanu considera că „Dorin
ța cea mare, cea mai generală, acea 
hrănită de toate generațiile trecute, acea 
care este sufletul generației actuale, 
acea care, împlinită, va face fericirea 
generațiilor viitoare, este Unirea 
cipatelor".

Semnificativă este atitudinea 
mai reprezentativi cărturari față i 
bertatea reală a cărei înfăptuire 
legată tot de actul Unirii. Din 
punct de vedere C. A. Rosetti 
„România nu va fi liberă pînă 
va proclama Unirea nației întregi' 
Prin legătura pe care o face cu trecu
tul de luptă al românilor, Bălcescu 
sublinia că de fapt concepția unității 
naționale o găsim ca fiind „visarea 
iubită a voievozilor noștri cei viteji". 
Preluînd cu același sentiment de încre
dere ideea Unirii. Heliade Rădulescu, 
pleda pentru o Unire bazată pe o de
mocrație, în stare să înlăture orice 
tendințe absolutiste. în considerațiile 
lor, cei mai de seamă reprezentanți 
convinși de necesitatea Unirii, aveau 
în vedere cerințele vitale ale poporului

Prin-

celor 
de li- 

este 
acest 
scria 

nu

oferite de 
Conservatorului, 

cunoscuta lorma(ie 
de cameră „Madrl- 

condusă de dirijorul 
Constantin, a inter- 

vechi cintece româ- 
V 

Krilovici, distinsă

(Urmare din pag. I) 
cuviință decît să 
vină să facă contes
tație : „lasă fiule, te 
scap eu“. Dar dacă 
se simte cu fruntea 
sus, dacă poate 
bage mina în 
pentru fiul său, 
ce se rușinează 
coboară vocea
tunel cind trebuie 
să-i justifice „ispră
vile?!" Chiar dacă 
simte ceva pe obra
zul său de părinte

nu vrea însă să-l 
afle lumea și cre
de că asta-i tot.

Și acum o altă Is
torioară plină de 
învățăminte. De cu- 
rînd, în fața cine
matografului Lucea
fărul, tînărul Con
stantin Petre din 
strada Văcărești 111 
a făcut cunoștință 
cu miliția în timp 
ce încerca să vîn- 
dă cu suprapreț bi
lete de spectacol.

Asupra lui s-au gă
sit 34 de bilete 1 
(și mai vînduse pînă 
atunci). întrucît s-a 
constatat din proce
sele verbale că mai 
avusese asemenea 
„activități" în holu
rile cinematografe
lor. tînărul în cauză 
a fost deferit justi
ției. Și este foarte 
probabil ca el să-și 
schimbe domiciliu : 
tot pe aceeași stradă, 
dar ceva mai sus.

cum arătau J. Michelet, E. Qui-

român, 
actului 
tanții 
Bărnuțiu, A. Mureșanu, Al. Papiu ila- 
rian, T. Cipariu și alții.
Barițiu în ~ 
condusă de 
este 
din toate 
rile cu 
Europei 
că tăria 
baza sa, prezentul și vitorul său zac în 
Unirea națională". Sensibil la eveni
mentele epocii sale, convins că Unirea 
repezintă înaintarea României pe calea 
suveranității și progresului național. 
Bărnuțiu iși exprima convingerea că 
„toți românii să se oblige a nu acorda 
la străini suveranitatea națiunii româ
ne, nici teritoriul 
suflețire militează 
presă, Alecsandri, 
Alecsandrescu, Al.
C. Negri, E. Angelescu în reviste ca 
România Literară, Dacia Literară, Ro
mânul, Naționalul etc.

Unirea, reprezintă pentru aceștia în
săși conștiința unității de neam, prelu- 
înd și continuînd în acest scop tot ce a 
avut mai valoros îndelungatul curs al 
istoriei noastre naționale în acest fel 
s-au făcut auzite ecourile despre Unire 
și dincolo de hotarele țării, unde a fost 
subliniată în repetate rînduri îndreptă
țită aspirație a românilor spre Unire —

O importanță deosebită acordă 
de la 24 Ianuarie reprezen- 

ardeleni precum C. Barițiu, S.

„Foaia 
el : 

frumoasa 
părțile 
putere 
pricep 
și

Iată ce scria 
pentru minte" 

„Unirea națională, 
deviză ce răsună 
și deșteaptă duhu- 

multă, Popoarele 
și cunosc cum 

puterea unui popor,

ei". Cu aceeași în- 
pent.ru Unire, prin 
Bolintineanu, Gr. 

Russo, St. Golescu.

după
net, E. Regnault, H. Desprez.’ Ultimul 
dintre aceștia nota cu evidentă con
vingere că „românii din Moldova, Țara 

au 
se- 
un 

, - ... ... ---------- il
locuiesc se numește România, dacă nu 
in limba tratatelor, atunci în cea a pa
triotismului".

Importanța pe care o acordă Unirii 
cărturarii, patrioți prin scrierile lor, 
este însoțită de o largă și susținută ac
tivitate practică în această direcție, prin 
înființarea de mișcări unioniste, adu
nări, grupări în favoarea Unirii etc. 
Activind prin intermediul acestora, de 
cele mai multe ori punîndu-și viața In 
pericol, acești cărturari erau convinși 
de justețea ideilor pe care le promovau, 
și mal ales de faptul că numai pe ca
lea Unirii tuturor românilor într-un 
stat „se va putea clădi ziua de mîine". 
Referindu-se la semnificația pe care o 
are pentru noi cunoașterea acestui tre
cut de luptă — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Raportul cu 
proiectul de Constituție al 
Socialiste România spunea :

„Focul luptei naționale și 
ars necontenit, cînd cu vîlvătăi 
făceau pe asupritori să se cutremure, 
cind mai potolit, ca apoi să se întețeas
că și mai puternic. Multe pagini glo
rioase a înscris poporul român în lupta 
pentru libertate și socialism. Graiul nu 
poate reda măreția acestor lupte; ele 
adeveresc și vor adeveri peste veacuri 
vitalitatea și înțelepciunea poporului 
nostru care, trecînd prin grele încer
cări, a rămas neclintit și a prins de fie 
care dată noi puteri, ridieîndu-se ase 
menea stejarului după furtună, și mai 
mîndru spre soare".

Din acest context desprindem și fi
gurile înaintate ale culturii noastre 
naționale, care și-au dăruit toate forțele 
lor — ridicării poporului românesc pe 
cele mai înalte dimensiuni ale istoriei.

Românească și Transilvania, care 
supraviețuit timp de șaptesprezece 
cole unor încercări crude formează 
singur corp, iar teritoriul pe care

privire la 
Republicii

sociale a
care

anului 1966 noi am avut pla
nificat aft realizăm 19,7 ia su
tă din producția anului. Dar 
am realizat numai 16,2 la 
sută. Răminerile în urmă au 
putut fi recuperate, valoric, 
abia în trimestrele III șl IV, 
Apreciind că condițiile clima
terice ale acestui trimestru nu 
si deosebesc în general prea 
mult de ultimele luni din 1966, 
pentru primele luni ale lui 
1967 a fost planificată o pro
ducție valorică la nivelul ul
timului trimestru al anului 
trecut. Din sarcina noastră 
globală pe acest an, procen
tual, primului trimestru II re
vine 21 la sută.

— Există perspectiva înde
plinirii integrale a sarcinilor 
trimestrului I ?

— Avem toate condițiile 
pentru aceasta! S-a asigurat, 
in primul rînd, documentația 
la toate lucrările care se exe
cută in perioada la care ne 
referim. Avem, de asemenea, 
documentația la circa 60 la 
sută din lucrările de construc- 
ții-montaj ale întregului an. 
Mai avem insă, din pădate, 
beneficiari ce intirzie docu
mentația, care, deși nu afec
tează volumul producției noas
tre pe primul trimestru, va in
fluența negativ lucrările ur
mătoarelor perioade. Unul din 
aceștia, Ministerul Industriei 
Ușoare, nu are încă studii teh- 
hico-economice aprobate la 25 
la sută din obiectivele sale, 
pe care le realizează Ministe
rul Industriei Construcțiilor. 
In aceeași situație ne aflăm și 
cu un 
rea in 
de apă 
rașului 
mas in 
trecut), 
'ucrări 
triei Alimentare 
popular regional Oltenia.

Majoritatea beneficiarilor au 
asigurat utilajele care urmea
ză să fie încorporate in aceas
tă perioadă. S-au luat măsuri 
pentru asigurarea unui volum 
corespunzător de lucrări inte
rioare (la fabricile de mobilă 
din Constanța și Vaslui, la 
Uzinele „Republica". C.I.L. 
Bacău, șantierul de locuințe 
Țiglina III Galați, etc.

proiect privind pune- 
funcțiune a conductei 
pentru alimentarea o- 
Caracal (proiect ră- 
restantă încă de anul 

Beneficiarii acestei 
sînt Ministerul Indus- 

și Sfatul

Una din direcțiile principale 
asupra căreia ne-am concen
trat eforturile a fost asigura
rea șantierelor cu forța de 
muncă necesară. A fost ela
borat un plan la nivelul mi
nisterului (care preconizează, 
printre altele, menținerea pe 
șantiere a aceluiași număr de 
angajați ca în ultima perioadă 
a anului I960. Maiștrii și ingi
nerii au fost degrevați de o 
serie de sarcini care Ie reve
neau ]a începutul fiecărui an 
dîndu-le astfel posibilitatea să 
se ocupe mai bine de organi
zarea, conducerea și suprave
gherea producției. Este o mă
sură inclusă pentru prima oa
ră in activitatea noastră. A 
fost analizat, concret, proce
sul de producție al șantierelor, 
trecindu-se în urma concluzi
ilor la organizarea muncii tn 
2 sau 3 schimburi acolo unde 
a rezultat că este posibil acest 
lucru. Pentru urmărirea și 
controlul executării planului 
pe trimestrul în curs, specia
liștii din 
partizani 
șantiere.

— Pe

min’ster au fost re- 
să ajute principalele

șantiere lucrează un 
număr însemnat de tineri con
structori. Cum credeți că ar 
putea crește aportul lor la în
deplinirea în termen a lucră
rilor de care ați vorbit ?

— Mulți dintre tinerii lu
crători de pe șantiere se re
marcă in activitatea lor prin 
seriozitate în muncă, prin ca
litatea lucrărilor pe care le 
execută. Insă nu putem spune 
că această situație este gene
rală. Sînt două direcții pe care 
va trebui să se acționeze în 
mod deosebit : disciplina și 
calificarea oamenilor. Și la a- 
cest capitol am putea fi spri
jiniți în mod substantial de 
către organizațiile U.T.C.

Noi considerăm — ne-a spus 
în încheiere tovarășul PETRE 
ENE — că pașii intreprinși 
pentru a asigura toate condi
țiile necesare îndeplinirii pla
nului pe primul trimestru al 
acestui an nu vor intirzia sa 
dea roade. In acest mod se va 
putea asigura un ritm susți
nut al lucrărilor și în cele
lalte trimestre ale anului, fapt 
deosebit de important pentru 
îndeplinirea planului ce ne re
vine pe 1967.

pent.ru


• Știri însem 
nări comentarii

• Știri Însemnări com 
entarii < Știri însemnări
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cheia politicii 
externe franceze

Răspunzînd la televiziunea 
franceză unor întrebări puse 
de redactorul ziarului „LE 
MONDE", Viansson Ponte, 
primul ministru al Franței, 
Georges Pompidou, a declarat 
că „cheia politicii externe a 
guvernului francez este apăra
rea independenței țării. Ți- 
nînd seama de aceste conside
rente, a precizat Pompidou, 
Franța a manifestat o oare- 
eare îndepărtare față de 
S.U.A". Referindu-se la even
tuala intrare a Angliei în 
Piața comună, primul minis
tru francez a subliniat că nu 
se poate pronunța asupra 
acestei probleme decît după 
vizita premierului britanic la 
Paris. Agenția France Presse 
menționează că la ultima 
vizită făcută de Pompidou la 
Londra, între cele două gu
verne s-au constatat diver
gențe importante în abordarea 
unor probleme politice și eco
nomice. Apropiata vizită a lui 
Wilson în capitala Franței va 
arăta dacă, între timp, au 
apărut anumite schimbări in 
orientarea politică a guvernu
lui Wilson.

La rtndul său, ministrul de 
externe Couve de Murville, 
aflat la Lyon, a arătat că 
„sîntem martorii unei emanci
pări progresive a țărilor 
vest-europene față de S.U.A. 
Ținînd seama de această si
tuație, a precizat el, se poate 
afirma că sint întrunite con
dițiile pentru o orientare poli
tică a statelor europene în 
mod diferit de cea existentă 
în ultimii 20 de ani, în ve
derea asigurării unei destin
deri ți poate chiar pentru a 
se începe discutarea marilor 
probleme europene rămase în 
suspensie".

indepen

Declarațiile

Pompidou
premierului

Tranzacții
Apărarea

Martori oculari
vest-germani despre agresiuneaZiariști

în Vietnamamericanâ

că Frontul

Dusseldorf a a/vut 
adunare publică

această 
cuvîntul 
publicist

vizitat recent 
de Sud.

VIETNAMUL DE SUD. — 
Tanc amfibiu al interven- 
(ioniștilor americani distrus 

de forțele patriotice

Sud-coreenii au aflat cu surprindere că la Seul și-ar 
fi făcut apariția zeița mult visată a prosperității. Autori 
cu imaginație dar cu o vizibilă lipsă de respect față de 
adevăr au afirmat în coloanele unor ziare apusene că o 
„minune" ar fi pe cale să se producă în economia Co
reei de sud. Dar „minunea" există doar în articolele ce
lor care au cunoscut realitățile sud-coreene din... bule
tinele serviciilor de propagandă de la Seul.
Poveștile de acest gen sint 

dezmințite chiar de trimișii 
speciali ai unor ziare situate, 
prin opiniile lor. către dreapta 
vieții politice. Aflăm din 
NEUE ZURCHER ZEITUNG : 
„Tendințele inflaționiste din 
economie persistă. Prețurile 
cresc continuu. Cifra șomeri
lor totali este apreciată la 
2 000 000, în timp ce aceea a 
angajaților parțiali este dublă. 
Calculînd chiar după unitățile 
de măsură asiatice, salariile și 
veniturile sint destul de scă
zute".

Cum rămîne cu „prosperita
tea" ? Washingtonul se stră
duiește de mulți ani, cu prețul 
multor sute de milioane de do- 

să transforme Seulul În

tr-o „vitrină" de tip american. 
Eforturile s-au vădit infruc
tuoase. Coreea de sud se zbate 
in plasa unor dificultăți eco
nomice pe care scurgerea tim
pului le agravează. Din multi
ple considerente Washingtonul 
încearcă să înfrumusețeze ta
bloul sud-coreean, să creeze 
impresia că in partea sudică 
a Coreei mizeria ar fi de do
meniul trecutului. Popoarelor 
asiatice tutela americană tre
buie să li se înfățișeze drept... 
atrăgătoare, iar solicitatul con
tribuabil din S.U.A. trebuie 
convins că milioanele de dolari 
care iau drumul Seulului ar fi 
o investiție utilă. Or, realita
tea se încăpățînează să de
monstreze contrariul.

In planurile asiatice ale Pen
tagonului, regimul lui Pak Ci- 
jan Hi joacă un rol special. 
„Aliatul" de la Seul este che
mat să ia parte la dificila o- 
perațiune menită să mascheze 
izolarea S.U.A. in războiul 
vietnamez. In plus, Pak Cijan 
Hi trebuie să livreze carne de 
tun. Liderii sud-coreeni nu fac 
greutăți protectorilor lor de 
peste ocean. Au însă meteahna 
de a cere dolari. Cum scria 
FIGARO „Pak Cijan Hi este 
dispus să pună la dispoziția 
Washingtonului și mai mulți 
oameni. Este suficient ca ace
sta să plătească". Seulul pre
zintă mereu „note de plată". 
Conducătorii sud-coreeni a- 
mintesc volumul cheltuielilor 
militare la care ii obligă sub
ordonarea față de Washington. 
In acest an bugetul militar re
prezintă 48 miliarde hwani. 
ceea ce înseamnă o creștere de 
25 la sută in raport cu anul 
precedent. Cheltuielile directe 
și indirecte in scopuri militare 
reprezintă 70 la sută din bu
getul general al țării. Cui fo
losesc aceste uriașe cheltuieli ?

45 000 de soldați și ofițeri 
sud-coreeni au fost expediați 
pe frontul vietnamez. Autori
tățile de la Seul n-au ținut 
seama de protestele opiniei pu
blice și au trimis unități care 
să sprijine aventura Washing
tonului. Soarta lor ? Din jun
gla vietnameză se întorc la 
Seul pe calea aerului nume
roase coșciuge. Tinerii sud-co
reeni mor inutil pentru o cau
ză străină, departe de patria 
lor. Comandamentul american

folosește unitățile sud-coreene 
in bătăliile cele mai nimicitoa
re. Locul lor este totdeauna in 
prima linie a frontului. Dacă 
există perspectiva unor pier
deri grave, sud-coreenii sint 
cei hărăziți vărsării de singe. 
Pak Cijan Hi calculează, însă, 
totul în dolari. Pentru cei 
45 000 de militari sud-coreeni 
S.U.A. plătesc 150 000 000 do
lari pe an. O tranzacție cum
plită, care îmbogățește un 
pumn de privileglați de la 
Seul. Probabil, lor le dă tîr- 
coale zeița prosperității...

Promisiunile de valută forte 
stimulează „devotamentul" 
Seulului față de cauza ameri
cană in Vietnam. Autoritățile 
au anunțat că vor trimite in 
Vietnamul de sud și ,,un corp 
de muncă" compus din 20 000 
de persoane — civili și rezer
viști. Autorii planului n-au 
fost prea darnici cu ..detalii
le tehnice". S-a pomenit vag 
despre niște lucrări care ar ur
mai să fie efectuate în spatele 
frontului. Dar, ciudat, mini
strul sud-coreean al apărării a 
afirmat că „serviciile pe care 
le for face reclamă rezerviști
lor să poarte asupra lor arme". 
Deci, vor munci cu ...arma in 
mină. Pușca — unealtă de 
muncă. „Corpul de muncă" 
este fără îndoială o armată 
botezată altfel.

Dislocarea 
urma să fie 
Washington. 
S.U.A. Dar

celor 20 000 ar 
Întreținută tot de

Dolarii vin din 
anunțurile mor

tuare au adresa Seul.

M. RAMURA

ce l-au devo- 
Johnny Holli- 

cu toate tncer- 
disperate 
— mașina de

La 
loc o 
care s-a desfășurat sub 
deviza „vorbesc martori 
oculari ai războiului din 
Vietnam". Cu 
ocazie a luat 
cunoscutul 
vest-german, I. Fedder
sen, care a 
Vietnamul

E1 a declarat
Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud este singura 
mișcare națională care se 
bucură de sprijinul majorită
ții covîrșitoare a populației. In 
prezent, a relevat el, Frontul 
național controlează peste 75 
la sută din teritoriul țării.

în ceea ce privește guvernul 
Ky, care își exercită autorita
tea pe un teritoriu controlat 
de trupele americane, acesta 
reprezintă de fapt „o clică 
feudală coruptă și în descom
punere" care nu are nimic co
mun cu poporul din Vietna
mul de sud, sprijinindu-se 
doar pe baionetele americane.

In legătură cu aceasta, Fed
dersen a subliniat că în anul 
1966 peste 100 000 de soldați 
saigonezi au trecut de partea 
luptătorilor din Frontul Na
țional de Eliberare.

La adunare a luat, de ase
menea, cuvîntul Egon Lutz, 
redactor la ziarul „Niirnber- 
ger Nachrichten" care a vizi
tat Republica Democrată Viet
nam, împreună cu pastorul 
Martin Niemoller. El a decla
rat că pentru poporul vietna
mez actualul război este un 
război împotriva neocolonia- 
lismului american. După cum 
a relevat Lutz, repetatele 
bombardamente asupra terito
riului R.D. Vietnam sint în
dreptate împotriva populației 
pașnice și reprezintă unul din 
elementele războiului de dis
trugere pe care îl duc S.U.A. 
în Vietnam. Faptele atestă, 
a subliniat ziaristul vest-ger- 
man, că bombardarea de către 
americani a capitalei Repu
blicii Democrate Vietnam „are 
un caracter premeditat și nici 
de cum întîmplător". REPUBLICA AFRICA CENTRALĂ. — Vedere din Bangui

„Noi singuri ne-am inivitat în Vietnam... Fără aju
torul militar și financiar al Statelor Unite, regimul sai- 
gonez nu s-ar menține la putere nici măcar cinci mi- 
nute“. Declarația senatorului Gruening nu are, în e- 
sență, nimic inedit. Nu e primul om politic american 
care își exprimă o asemenea părere foarte puțin reve- 
rențioasă despre marionetele sud-vietnameze.
Am reținut-o însă, pentru 

că ea constituie o recunoaște
re, din sursă competentă, a 
însuși caracterului, a Însuși 
fondului prezenței americane 
pe pămintul vietnamez.

Un nou contingent de 10.000 
de soldați americani este ac
tualmente in drum spre Viet
namul de sud. La Washington 
nu se ascunde că in 1967 nu
mărul militarilor S.U.A. în 
Vietnam va depăși 500,000. 
Buletinul Casei Albe preci
zează că „efortul militar a- 
merioan va fi continuat, chiar 
dsci va trebui ca America 
■ă-și asume întregul dispozi
tiv". Generalul Westmoreland 
declară Ia Saigon : „Nu văd 
•ftrșitul războiului... Vor mai 
trebui poate doi, trei, zece 
ani". Toate aceste cifre, pre
parative, declarații, pot fi În
cadrate in ceea oe in limbaj

curent denumim „escaladare". 
Există totuși aci un element 
care ni se pare demn de sub
liniat. O recunoaștere aproa
pe nevoalată a ceea ce este 
în realitate politica vietname-

shington" prezentată ca pro
venind din „surse foarte bine 
informate". Ne vom permite 
să cităm în extenso : „Tn pri
mele zile ale anului a fost or
ganizată o nouă consultare a 
N.S.C. (Național Security 
Council — Consiliul Securită
ții Naționale — n.n.). Preșe
dintele Johnson a interogat 
conducătorii Pentagonului și 
ai Departamentului de stat. El 
le-a pus în principal urmă
toarea întrebare: autoritățile

judecă (și se și vorbește) în ter
meni : corp expediționar, pre
zență militară permanentă. 
Este tocmai ceea ce observă 
într-o corespondență din capi
tala americană NEUE ZUR- 
CHER ZEITUNG: „Chiar dacă 
nu e denumit astfel, războiul 
din Vietnam apare deja a- 
proape oficial ca un lung 
război colonial dus cu un mare 
corp expediționar, la care se 
dorește adăogarea de merce-

Reformă constituțională
in Chile

După 
ral pe 
day — 
cările 
salvare 
fabricat idoli s-a 
dreptat acum tn scop 
distructiv 
vedete a 
venită 
clntărețul 
toine. La 
an de strălucire - 
drept, nemeritată 
„rapsodul" cu plete 
pînă la genunchi, e- 
roul a peste 500 000 
discuri a Intrat tntr-uu 
spital de boli nervoa
se. Motivul, etern ace- 
lăți : gloria efemeră. 
Antoine însuși consta
tă astăzi perplex : ,,A- 
cum 13 luni eram ne
cunoscut, acum 12 luni 
celebru, acum 10 luni 
în culmea succesului, 
acum șase luni ame
nințat, acum trei luni 
disperat. acum opt 
zile m-au lăsat ner
vii... într-o jumătate 
de an mi s-au întîm- 
plat mai multe decît 
lui Holliday în cinci 
ani. Ca să pot rezista 
ar fi trebuit să fiu de 
zece ori mai inteligent 
ca Johnny". Dar, după 
cum opiniază revista 
L’EXPRESS, n-a fost și 
nici alte calități ma
jore n-a dovedit. „Ci
ne e Antoine ? — în
treabă aceeași revistă 
— Un cîntăret cu far
mec ? Nu. Un cîntăret 
cu voce ? Și mai pu
țin... Antoine are doar 
un pic de vervă, un 
pic de insolență și răi 
sfătuitori". Adică, mi- 
nuitorii aceleiași ma
șini de fabricat idoli 
care, în scopuri one-

de

În

asupra altei 
discului, de- 

nerentabilă, 
francez An- 

sfîrșitul unui 
e

roase, profitabile lor, 
au creat o stea exclu
siv din exhibițlonisme, 
abil și stăruitor Încu
rajate. „Antotne, fă 
ceva nostim* — i se 
cerea. Antoine cum
păra de la solduri o 
bluză de damă înflo
rată, prea strimtă pen
tru el, peste care își 
revărsa părul și se fo
tografia. „Autoine, 
spune ceva nostim* —

bricanții de idoli (ren
tabili) s-a spulberat : 
Antoină a Început să 
fie parodiat, după a- 
ceea ridiculizat și tn 
cele din urmă fluierat. 
Un ultim turneu cu 
săli goale i-a marcat 
crahul carierei șl al 
nervilor. Sic transit 
gloria... Mal ales ctnd 
e falsă.

„M-ațn bălăcit des
tul tn această mlaștl-

„Nici cinci

La rincLx

se solicita. Antoine 
străduia. Nu reușea

1 
se
întotdeauna. Dar cînta 
tn schimb cu exacer
bare melodia „Elucu
brații", lnterpretînd 
„încărcat de sensuri" 
o trivialitate plasată 
in încheiere. Sau lan
sa cite un refren ab
surd, ca de pildă : 
„Mă privește un eîe- 
iant"... Și Antoine în
registra, iar discurile 
se vindeau Apoi spec
tatorii s-au lămurit, 
iar mitul creat de fa-

nă de idloțl", reflec
tează Antoine devenit 
subit înțelept. Norocul 
face însă că tn timpul 
său liber de star, An
toine și-a păstrat cali
tatea de student care, 
volens-nolens va de
veni, în condițiile vi
trege ale celebrității 
crepusculare, ocupația 
principală. Ocupație în 
tot cazul, deocamdată, 
mai puțin nesigură...

Președintele Republi
cii Chile, Eduardo Frei, a 
semnat și a trimis vineri 
după-amiază Camerei 
Deputaților un proiect 
de lege privind o refor
mă constituțională care 
să-i permită să dizolve 
Congresul și să organi
zeze noi alegeri gene
rale.

VIORICA 
TĂNÂSESCU

ză a Americii: un război colo
nial. In precizările Buletinu
lui Caael Albe și ale lui West
moreland răsună ceva straniu, 
ceva ce amintește faimoasa 
„diplomație a canonierelor".

Dacă mai era nevoie de com
pletări in acest sens, ele ne 
sint furnizate de BALTI
MORE SUN într-o „corespon
dență confidențială din Wa-

de Ia Saigon vor fi capabile 
într-un viitor previzibil, să 
administreze Vietnamul de 
sud ? Răspunsurile primite au 
fost mai mult decît evazive. 
Concluzia netă a constat din 
necesitatea absolută a unei 
prezențe militare permanente 
americane pentru păstrarea 
controlului regiunii".

Așadar, la Washington se

denari botezați cu termenul 
allați".

Este insă absolut clar că 
zilele noastre intervențiile 
tip oolonial nu au nici o per
spectivă de succes. Optica prin 
care Washingtonul privește 
Vietnamul este optica secolu
lui trecut.

în 
de

Proiectul conține de fapt un 
singur articol care prevede că 
dizolvarea Congresului poate 
interveni o singură dată în 
timpul unui mandat preziden
țial. Frei a declarat miniștri
lor și ziariștilor care au asis
tat la momentul semnării pro
iectului că reforma preconiza
tă nu este de circumstanță, ci 
are un caracter definitiv, de
oarece ea este o necesitate 
vieții politice din Chile.

în Japonia au început simbătă 
lucrările Conferinței profesorilor și 
cadrelor didactice din învățămin- 
tul superior, 
participă 
persoane, 
serie de 
educarea

0 HOTĂRIRE A BĂNCII

„APOSTOLII"
55 de copii dațl dis

păruți In Quebec «ini 
căutați cu disperare 
de părinți, rude și... 
politie. De cttva timp 
soarta acestor copii 
fusese un motiv de a- 
prinse convorbiri intre 
autorități șl educatorii 
copiilor dispăruți — 
membrii unei secte re
ligioase destul de du
bioase. Locuitorii din 
orășelul St. Jerome 
par tncă nelămurit! in 
privința „misiunii” ei. 
Ceea ce știu ei, e că 
In 1958 părintele Jean 
de la Trlnltd și cu a- 
depții săi s-au insta
lat Intr-o minăstire 
veche, convingînd pe 
unii dintre părinți 
să-și trimită copiii la 
școala minăstirii. Mem
brii sectei lși spun 
„Apostoli ai iubirii in
finite*. ceea ce a pre
zentat o anumită sigu
ranță pentru părinți 
(care, desigur, n-au

dat Importanță faptu
lui că noii misionari 
din St. Jerome se de
clară „catolici despăr- 
țlțl de Roma"). Ctțiva 
ani treburile au mers tn 
general bine, numai 
că părinții Începuseră 
să se Îngrijoreze : co
piii încredințați educa
torilor tn sutană slă
beau văzind cu ochii. 
Misterul a fost dezle-, 
gat atunci ctnd părin
tele Jean a recunoscui 
că secta era... vegeta- 
riană, dar, a adăugat 
el. copiii nu pierdeau 
nimfe de vreme ce 
„slăbiciunea trupului 
era recompensată de 
tăria sufletească" pe 
care ei o primeau de 
la dascălii lor. Nemul
țumirile s-au amplifi
cat cind au devenit 
cunoscute condițiile 
nesănătoase de locul! 
din mtnăsttre. Și a- 
tnncl părinții s-au dus 
să bată la poarta mfnăs-

firii ci iă-și la copiii 
•casă. Dar tn van. Ei 
au fost refuzați cate
goric. Au intervenit 
oficialitățile, s-a pur
tat corespondență, s-au 
trimis emisari — poli
țiști dar... 55 de pupi
tre erau goale — au 
numărat polițiștii. Co
piii fuseseră, 
transportați In 
parte.

Părintele Jean 
șit acum de la 
soare după 4 zile 
arest și se 
mulțumit de ] 
gur tn care 
cuns micii 
poli. Vestul 
Statele Unite 1 Părin
ții și poliția caută cu 
disperare ascunzătoa
rea. „Apostolii iubirii 
infinite* au apucături 
care li plasează prin
tre colegii lui Al Ca
pone...

deci, 
altă

a ie- 
tnchi- 

de 
i declară 
locul sl- 

șt-a as- 
săi discl- 
Canadel 1

DOINA TOPOR

Conferința, la care 
aproximativ 10 000 de 

urmărește să dezbată o 
probleme referitoare la 
tinerei generații.

DE EXPORT-IMPORT
DIN S. U. A.

PLENARA C. C. AL UNIUNII
TINERETULUI IUGOSLAV

a

R. P, CHINEZA. — Pe o stradă din orașul Haikon, insula Hainan

Vineri a avut loc la Belgrad 
o plenară a C.C. al Uniunii 
Tineretului Iugoslav, care a 
adoptat programul de activi
tate și bugetul pe anul 1967. 
O atenție deosebită a fost a- 
cordată pregătirilor în vede
rea congresului U.T.I., care va 
avea loc în toamna acestui an.

Au fost, de asemenea, pro
puse o serie de măsuri orga
nizatorice avînd drept scop 
lărgirea democratizării orga
nizației tineretului iugoslav.

Banca de export-import din 
Statele Unite a anunțat vi
neri hotărîrea sa de a acorda 
credite pentru finanțarea vin- 
zărilor de mărfuri americane 
in cinci țări socialiste : Bul
garia, Cehoslovacia, Polo
nia, România și Unga
ria. Această bancă, o a- 
genție a guvernului S.U.A., 
care acordă credite de garan
ție pentru exportatorii ameri
cani, a extins programul său 
de credite și asupra celor cinci 
țări~ menționate ca urmare a 
hotărîrii Casei Albe de a dez
volta schimburile comerciale 
cu aceste țări. In mesajul său 
asupra „Stării Uniunii", pre
ședintele Jonhson a precizat 
că Banca de export-import 
din S.U.A. poate să acorde 
credite pentru exporturile a- 
mericane în cele cinci 
socialiste amintite.

In Uniunea Sovietică a fost con
struită o instalație automată în 
care se realizează condițiile de 
viață de pe alte planete. Partea 
principală a instalației constă din- 
tr-o cameră cu vid în care se ob
țin temperaturi specifice diferite
lor planete (plus 25—30 grade 
Celsius ziua și minus 20—25 grade 
Celsius noaptea), ca pe planeta 
Marte. Pe fondul variațiilor de 
temperatură se modelează In ca
meră și regimul atmosferic de pe 
diferite planete. Instalația permite, 
de asemenea, studierea acțiunii 
radiațiilor ultraviolete asupra or
ganismelor vii.

CLOROFILĂ ÎN SPAȚIU ?

în spațiu, și 
posibilitatea

Proiectul
„Cabinetul" lui Ian 

imlth a pus la punct 
un proiect de formare 
a unei noi „Confede- 
ațll rasiste albe" In

tre Rhodesia și două 
teritorii aflate sub do
minația portugheză — 
Mozambic șl Angola, 
tn prima fază a aces
tui proces, colonii albi 
din Angola și Mozam
bic ar urma să procla
me, la fel ca și seme
nii lor din Rhodesia, 
„independența unila
terală" față de metro
polă. O dată „Indepen
dente", cele două teri

torii ar urma să fie a-

țări

Smith
lipite la Rhodesia, 
pentru a se asigura 
colaborarea rasiștilor 
albi din cele trei țări 
împotriva populației 
africane. Observatorii 
africani consideră că 
Portugalia nu va pu
tea susține multă vre
me represiunile între
prinse Împotriva miș
cării de eliberare, co
ordonate de organiza
țiile Frelimo și M.P.L.A. 
De aceea, in previziu
nea unei evoluții care 
va duce Angola și 
Mozambicul la inde
pendență, colonii por
tughezi văd tn pro-

co-

tri- 
de 

opri 
ar

lectul lui Smith un 
lac de salvare.

„Confederația 
partită*, sugerată 
Smith, nu se va 
insă aici. La ea
urma să adere ulterior 
Republica Sud-Africa- 
nă și Africa de 
Vest.

„Dacă această 
șinațiune va 
scrie între altele, zia
rul „El Moudjahid*. 
atunci faptul va avea 
drept urmare consoli
darea pe plan econo
mic și politic a basti
onului rasist in toată 
regiunea de sud a A- 
fricii".

Sud-

ma- 
reuși,
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Clorofila există și 
acest fapt implică 
existenței vieții și pe alte plane
te, a declarat omul de știință ame
rican, Fred Johnson, la o confe
rință organizată la Universitatea 
din California. EI a anunțat că a 
depistat existența clorofilei in par
ticulele de praf din formațiile no- 
roase care voalează lumina stele
lor. Această descoperire, a spus el, 
înseamnă că o chimie a vieții se 
produce probabil în spațiu, și pro
dusul final al acesteia ar putea fi 
o formă de viață similară celei de 
pe Pămînt.

DEMONSTRAȚII ÎN ADEN

Vineri au avut loc în Aden 
noi demonstrații ale populației 
coloniale britanice. Ele ur
mează celor de joi prilejuite 
de împlinirea a 128 de ani de 
la ocuparea Adenului de către 
Marea Britanie. Poliția a făcut 
uz de gaze lacrimogene pentru 
a încerca să-i împrăștie pe 
demonstranți. între poliție și 
participanții la demonstrație 
au avut loc schimburi 
focuri. Trupele britanice 
mîn în stare de alarmă 
așteptarea altor tulburări.

de 
ră- 
în


