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Juriul de decernare a premiilor Uniunii Ti
neretului Comunist pentru literatură pe anul 
1966. constituit din îon Bănuți, Constantin 
Ciopraga, Matei Câllnescu, Constantin Cbiriță. 
Geo Diimitrcscu, Alexandru Georgcscu, Ion 
Horea, Arnold Hauser, Horia Lovinescu, Ion 
Lungu. Erik Majtcnyi, Alexandru Piru, Eugen 
Simion și Ion Popescu, secretar al C. O. aJ 
U.T.C., in urma ședințelor sale de lucru pro
pune spre dezbatere în presă următoarele lu
crări :

POEZIE
Ana Blandiana — „CALCÎIUL VULNERA

BIL“, Cezar Baltag — „R ASFRÎNGERI" ; 
Ștefan Augustin Doinaș — „OMUL CU COM
PASUL" : Geo Dumitrescu — „NEVOIA DE 
CERCURI" : Kânyâdj Sândor — „RELACSA-

RE“ ; Oscar Pașilor — „VERSURI" ; Nichlta 
Stăncsru — „11 ELEGII".

PROZA

Nicolae Breban — „ÎN ABSENȚA STAPT- 
NILOR" ; Gcorge Bălăiță — „COVERSÎND 
DESPRE IONESCU" ; Constantin Chiriță — 
„TRANDAFIRUL ALB" ; Gertrud Gregor — 
.ZIDURI" ; Sinziana Pop — „NU TE LAȘA 
NICIODATĂ" ; Vasile Rcbreanu — „DE CHE
MAT BĂRBATUL PE STELE" : Radu Tudo- 
ran — „AL OPTZECI ȘI DOILEA".

DRAMATURGIE

I. Omcscu — „VEAC DE IARNA" ; D. R. 
Popescu — „VARA IMPOSIBILEI IUBIRI“.

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

In paginile ziarului „Seînlcia tinerelului" vor fi publicate opinii ale scriitorilor și cri
ticilor literari cu privire la lucrările propuse de juriu premierii, stenograme ale unor 
dezbateri ce vor avea loc în întreprinderi. Instituții, școli șl facultăți, precum și puncte 
de vedere care vor fl transmise redacției de către cititori. Intervențiile au menirea de. a 
reliefa calitățile artistice ale lucrărilor, valoarea lor de documente ale epocii și sensibili
tății contemporane, in scopul premierii celui mai valoros volum de poezie, proză și 
celei mai bune piese de teatru dintre operele propuse de juriu.

k ---_________ _____ IM- J
Irin înfăptuirea Hotar irii Plenarei C. C. al P.C.R. din 27-28 martie

RIDICAREA PE 0 TREAPTA
SUPERIOARA A MUNCII

Șl PRODUCȚIEI IN UNITĂȚILE

UN DAR .FIERBINTE

DEVA (dc 
tul nostru)

In cinstea 
aniversări a 
tulul Comunist, elevii grupu
lui școlar al Combinatului 
siderurgic din Hunedoara 
și-au adus un original pri
nos dc recunoștință. La ini
țiativa comitetului U.T.C. al 
grupului școlar, elevii clasei 
III G supravegheați dc mais
tru Toma Safta și de topi
torii! șef. Grigore Popică, 
de la oțclaria Martin nr. 2. 
au elaborat o șarjă dc oțel 
Ia unnl din cuptoarele dc 
400 dc tone, iar elevii care 
lac practică la secția I for
năie, au elaborat — sub în
drumarea maistrului Gheor
ghe Negru o șarjă de fontă. 
Este darul cel mai „fierbin
te" pe caic ci îl oferă patriei 
în cinstea importantei ani
versări.

la corcspondcn-

celei de a 45-a 
Uniunii Tinere-

2000000 Iei
reclamă

pentru produse
inexistente

AGRICOLE
DE STAT

Ca vechi lucrător al sectorului 
Gostat aș vrea de Ia început să 
îmi exprim deplina mea satisfac
ție și profundul interes cu care 
am primit Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 27—28 martie, 
privind îmbunătățirea conducerii, 
planificării, finanțării și organiză
rii gospodăriilor agricole de stat, 
convins fiind, că noile măsuri vor 
duce la creșterea producției și 
■productivității muncii, la întă
rirea economică a acestui impor
tant sector al economiei națio
nale.

Fiecare prevedere din Hotărîre 
are o importanță deosebită și 
izvorăște din necesitatea obiec
tivă a dezvoltării în perspectivă 
a unităților agricole de stat ~~Eu

EDIȚIA A 3-A

Serile „Scinteii tineretului“. 
Ediția a IlI-a dedicată mu
zicii ușoare se va desfășura în 
sala Conserva toni lui Ciprian 
Porumbescu, str. Știrbei Vodă 
nr. 33 la 16 aprilie orele 18.

ÎN PROGRAM :

• Ancheta în sunet și ima
gini : ce loc ocupă muzica 
ușoară în viața dv. ?

• Masa rotundă : stil, 
sonalitate și imitație în 
zică ușoară. Participă : Geor- 
ge Grigoriu, Radu Șerban, 
Valeriu Lazarov, Comei Fu
gara.

per- 
mu-

nm să mâ refer numai Ia două 
probleme. Actualul sistem de fi
nanțare și creditare, excesiv cen
tralizat, are un caracter rigid, nu 
poate să țină seama de cerințele 
și condițiile specifice unităților 
de producție, este complicat și 
necesită un mare volum de 
muncă. Verificarea gajului bancar 
și a necesarului de credite pentru 
producția lunară și trimestrială, 
de exemplu, sustrage cadrele teh
nice și economice de la urmă
rirea directă a procesului de pro
ducție. De asemenea, deși urmă
rirea se face pe fiecare sector în 
parte, compensarea economiilor 
pe totalul unităților nu este po
sibilă, iar cheltuielile neproduc
tive cresc. Actualul sistem de 
relații între bancă și gospodărie 
îl consider greoi și în ce pri
vește finanțarea investițiilor cen
tralizate ale G.A.S., care se face 
în prezent din mai multe surse. 
Aceasta obligă unitățile la evi
dențe suplimentare, separat pe 
fonduri, ceea ce influențează 
negativ asupra timpului de 
muncă al specialiștilor.

Complicată la ora actuală este 
și calcularea planurilor de amor
tismente, precum și a modului de 
decontare a animalelor de pro
ducție și adulte. Toate acestea nu 
dau posibilitatea unităților să 
dispună direct de fondurile ne
cesare pentru a putea acționa 
eficient și operativ în executarea 
lucrărilor agricole și a investi
țiilor. Un rezultat nedorit al 
acestor stări de fapt este și acela 
că se frinează buna desfășurare 
a procesului de producție și se 
fac cheltuieli neproductive (do- 
bînzi la creditele restante, întîr- 
ziere în executarea investițiilor). 
Noul sistem de finanțare și cre
ditare, prin care se prevăd o serie 
întreagă de simplificări de urmă
rire trimestrială a garanțiilor, a 
creditelor, precum și creșterea

Ing. MIRCEA CEAUȘESCU 
directorul Trustului teritorial 

ol G.A.S. regiunea Argeș

©

• Cîntă : formația Sincron 
condusă de Cornel Fugara și 
formația de muzică ușoară 
condusă de Horia Nicolaescu.

• Soliști vocali : Arida Că- 
lugăreanu, Pompilia Stoian, 
Ileana Popovici, Luminița 
Dobrescu, Gabriela Teodo- 
rescu.

a Actorii cinta : Magda Po- 
povici, Dumitru Bucareanu.

• Danseazà : Adrian 
racaj, Rose-Marie Bodh. 
lena Moldoveanu de la 
trai de opera și balet.

Ca-
Va-

Tea-

• Concurs 
bun interpret 
zică ușoară.

pentru cel mai 
(amator) de mu-

în pauza „serii", la standul 
cu discuri organizat de maua- 
zinul „Muzica“, interpreții 
prezent! vor oferi autografe.

în magazine
Știți ce este textin-plastin ? Aceste două denumiri, evident 

sugestive, au fost date celor mai recente creații de încălțăminte 
realizate de întreprinderile industriei ușoare. La confecționarea 
lor se folosesc fețe de materialo textile — țesături din in și ci- 
nepă, împletituri dc fire sintetice, țesături brocat, lamé ele — pre
cum și imitații reușite de piele — p.v.c., expandat pe suport tex
til, skay ctc.

p.v.c., expandat pe suport tex-

,Start“ unei noi zile de 
muncă

Fotot ION GUGU
(Continuare in pag. a 111-a)

In fața jocului care naște metalul țarii

'tEXtiri'

Așadar, noutatea sezonului și 
de ce nu am spune, și a anului : 
lextin și plastin. Numeroasele re
clame apărute în ultimul timp 
ne îndeamnă : „Ce e nou, prac
tic și fin ? Rețineți : Textin 
„Elegant, comod și fin : rețineți : 
Plastin 1"

Am reținut și iată-ne pe 1 a- 
prilie la magazinul de încălță
minte nr. 39 din Piața Dorobanți. 
Sîntem în rindul care s-a format, 
cam ai 60-lea. Surprindem frîn- 
turi de conversație.

— Știți ce bine se poartă ?!
— Pînă nu văd nu cred. Am

un ghinion... am stat pînă acum 
la vreo trei cozi și tot n-am a- 
pucat— _

Ghinionul se adeverește și de 
data aceasta : la ora deschiderii, 
responsabilul magazinului ne a- 
nunță că i-au mai rămas doar 
șase perechi : două numărul 36 
și patru numărul 38.

— Cine Ie vrea ?
Vă imaginați ce a urmat.
— Din trei clienți care intră 

în magazin, doi ne întreabă de 
textin-plastin — se plînge tova
rășul Silviu Drăgan, responsabi
lul. Unii vin de la celălalt capăt
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ÎN EDITURA 
POLITICĂ 

A APĂRUT

Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 
27-28 martie 1967 
cu privire la îmbună
tățirea conducerii, 
planificării, finan
țării și organizării 
gospodăriilor agri

cole de stat

ȘA‘DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RASPI ADERI

CU CINE 164
U

Șantlerul Naval Giurgiu : Par
cul de reparații și revizie a 

vaselor fluviale.

Foto: AGERPRES

SFĂ TUIȚI DESPRE CĂSNICIE ?
Mulți sînt înclinați să creadă că adolescent poate fi considerat 

numai un licean sau o liceana, că băieții și fetele care, la 16 sau 
18 ani sînt muncitori, se încadrează unui colectiv de muncă serios, 
au depășit această frumoasă vîrstă a adolescenței, maturizîndu-se 
prin preocupările lor. Este un neadevăr. Un ucenic într-o uzină, 
un foarte tînăr strungar de 18 ani, o țesătoare sau o tricoteră 
caro poartă încă codițe, rămîn adolescenți chiar dacă au o meserie, 
chiar dacă cî.șligă un salariu, chiar dacă sînt, prin natura ocupației 
lor, mai puțin naivi, mai puțin copilăroși... Rămîn adolescenți și 
romantici, cu aceleași visuri, aceleași nedumeriri, aceleași fru
moase și colorate perspective do viitor...

Cu ei se înlîmplă o nllă transformare. Salariul, viața indepen
dentă, atmosfera do muncă îi situează foarte aproape (le oamenii 
maturi, nu numai în propriile lor atitudini și gînduri, ci mai ales 
în optica celorlalți despre ei. Colectivul de muncă în care s-au 
încadrat îi asimilează, cum e și firesc, aceluiași regim de viață, 
aceluiași program, acelorași norme de producție. Dar, dincolo de 
aceste coordonate de producție, adolescenții rămîn ceea co sînt și 
e nedrept ca și din punct de vedere al orelor din afara locului

de muncă să fie încadrați aceluiași regim de viață, să nu li se 
ofere, pentru ci și numai pentru ei, cunoscîndu-li-se preferințele, 
aspirațiile, alte activități, alto ocupații.

Ancheta realizată Ia lași, printre tinerele și foarte tinerele 
muncitoare din cele două întreprinderi vecine: „Țesătura" și 
„Moldova-tricotaje" a urmărit, din multitudinea problemelor pe 
care le ridică adolescenții, 
„vîrsta primului sănii“, 
a descoperirii dragostei, 
regăsesc, pe ei înșiși . r .
lor de viață... Orice psiholog și pedagog va recunoaște în această 
vîrstă trasaturile unui viitor cetățean, al unui viitor familist... Co 
se face pentru ca aceste trăsături să fie descoperite, cultivate, 
îndrumate spre o atitudine de înțelegere reală, justă a relațiilor 
între oameni, a conduitei sociale a celor astăzi adolescenți, mîine 
— oameni maturi ?

un singur aspect. Adolescența esto 
vîrsta cristalizării sentimentelor, 
este vîrsta în care tinerii sc 

sau pe cei care vor fi tovarășii

GALINA B.XDl’LESCU
(Continuare în pag. a lll-a)

al orașului. E o marfă care R 
prins foarte bine. Am avut 150 
de perechi solicitate de cîteva 
mii de cumpărători. Nici nu știu 
ce să răspund la întrebarea „cînd 
mai primiți ?“

încercăm noi să răspundem. 
Ne-am adresat, în primul rind, 
tovarășului ing. NICULESCU 
DUMITRU, secretar general în 
M.C.I.

— în cadrul ansamblului de 
măsuri pentru satisfacerea mai 
deplină a cererii de consum a 
populației cu încălțăminte, din 
punct de vedere cantitativ, cit și 
al sortimentelor, economisind în 
același timp pielea naturală (Ia 7 
milioane perechi încălțăminte — 
l milion m.p. de piele fețe, pen
tru care ar trebui să se importe 
5 000 tone piei brute) se înscrie 
și introducerea în consum a unor 
modele de încălțăminte cu fețe 
din materiale sintetice și țesături. 
Pentru anul 1967, sînt planificate 
8 000 000 perechi. Pentru trimes- 
ti ul I, contractele încheiate cu 
fabricile Ministerului Industriei 
Ușoare și unitățile UCECOM- 
ului se ridică la 1 450 00 po
reclii. Cifră care se pare că nu

VIORICA DIACONESCU
(Continuare în pag. a Iba)

CADRAN

UN „SEINI“
25 LEI,

DOI,,SFINII...“
Intortochiate sînt cără

rile Domnului ! Mai ales 
cînd intri în lanțul sur
prizelor care mai do 
care... Spunîndu-nii du
minică, din acest colț dc 
ziar, părerea despre in
fluentele nocive asupra 
unui anumit public (tele 
sau cinematograf) al fil
melor gen SFlNTU fă
ceam un gest sincer nu 
fără a fi suspectat apoi 
prin zîmbete complice dc 
unii și dc alții. Acum însă i 
regret că semnalul critic 
amintit nu l-am dus pînă 
Ia ultimele sale consecin
țe. E unul din motivele 
pentru care vă solicit din 
nou atenția asupra aces
tui gen periferie al lite- ' 
raturii și filmului de a- I 
venturi. Deci din nou des- i 
pre SFlNTU, BARONUL. 
FANTOMAS — un triptic 
câruia-i sincronizez trei , 
secvențe Droaspete.

La Brăila un grup de 
elevi gustînd din strachi
na acestei „arte" au for
țat, într-una din nopțile 
trecute, ușa cancelariei, 
au încercat să-și exerci
te cunoștințele căpătate

V. ARACHELIAN

(Continuare 
in pag. a IlI-a)
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Căutațl acul
Se vede treaba că, in 

sftrșit. s-a hotărft și el 
sâ adopte o poziție au
tocritică fajfi de propriile 
lipsuri, Că arc destule; 
nu-șt vede de lucru, 
nu-și respecți tovarășii 
de munci, cu fetele e ne
cuviincios — și altele. 
Îndată după adunarea 
generală s-o dus glonț 
la secretarul organizației 
U.T.C., care îl criticase 
St i-a înfipt mina în gu
ler : „Ce ai. mi cu mi
ne Cttm îndrăznești ? 
Ți-arăt eu țien. Și i-a 
arătat.

Nu e prima dată cind 
tinârul I. Constantin de 
la Fabrica „Flacăra ro
șie’' București procedează 
astfel. In secția ma.ro- 
chinărie se lucrează, e 
știut, și cu ace. Nu se 
poate găsi aici și un ac 
de... cojoc ?

A rezolvat-o!
Instructorul Comitetu

lui raional Roman al 
U.T.C., tovarășul Geor
gescu. povestește :

— Am avut aici., in co
muna Români, o fată 
care ne-a dat multă bă
taie de cap. Din cauza 
ei nu reușeam da loc să 
clarificăm evidența or
ganizației. Toate încer
cările mele — degeaba.

— Si cum ați rezol
vat-o ?

— A dat sfintu' și a 
plecat de aici. Am scă
pat de ea.

— Bine-bine, dar va 
face greutăți în altă par
te. acolo undo a ajuns.

— Da1 de unde. .4 ple
cat din raion... E tocmai 
la Tirgu-Neamț acum !

De la Roman pînă la 
Tirgu-Neamț greutățile 
au. probabil, tot timpul 
să mai scadă. Devin 
mai... ușoare.

„Ca la carte"
„Merge bine treaba la 

noi" susține de la bun 
început Ion Teodorescu, 
secretarul organizației 
U.T.C. din sectorul zoo
tehnic al cooperativei a- 
gricole de producție 
Dumbrăveni — raionul 
Botoșani. Și argumentea
ză : ședințele se țin re
gulat. tinerii sint activi 
la acțiuni, fruntașii sint 
popularizați — mă rog, 
s-a muncit cu ei în toate 
felurile".

Vorbește frumos se
cretarul. Ca la carte sau 
ca la instruire.

Discutăm și cu tinerii 
din sector. Vocea lor 
trădează regretul Acti
vitatea organizației
U.T.C. este foarte săracă. 
Nu se face aproape ni
mic. Secretarul dă sem
ne de nervozitate. Inter
vine. încercând să se 
salveze : „Ce știu ei...“.

Intr-adevăr, ei știu... 
ceea ce și spun.

Secretarul procedează 
la fel : spune ceea ce 
știe... dar nu face.

MICRO 
HIUKUttNTRALE 

PE ARGEȘ
PITEȘTI (de la cores

pondentul nostru).
La Oiești șl Albenl, pe 

șantierele micro-hidro- 
centralelor ce vor intra 
in funcțiune la sfirșitul 
acestui an, s-au atacat 
lucrările la toote obiec
tivele prevăzute. In clă
direa centralei electrice 
de la Oiești a început 
montajul podului rulant 
necesar la instalarea hi
dro agreg ațelor. Tot aici, 
s-a terminat- în întregi
me turnarea barajului 
deversor, precum și lu
crările la canalul de 
aducțiune, la casa vane
lor, la construcția bazi
nului de liniștire a apei, 
canalul de fugă etc.

La Albeni, fundația 
hidroagregatelor s-a 
turnat în întregime, s-au 
înălțat stilpii de susține
re ai centralei electrice, 
se lucrează la montajul 
grinzilor pentru podul 
rulant. Micro-hidrocen- 
tralele construite în ava
lul rîului Argeș vor fi 
dotate cu turbine de 7,5 
MW, echipamentul me
canic și electric fiind 
realizat in întregime in 
țară.

^cronica!

DE KAREL CAPEK

TEATRUL DE SȚAȚ 
DIN GALAȚI

„Kilometri de alb"

Foto: ION CUCU

Tema mașinii a obsedat o întreagă epocă. Pe 
unii i-a îngrozit, alții au văzut-o ca simbol al vre
mii. al energici și progresului. Spaima de mașină, 
de industrie, a fost o direcție a expresionismului 
în timp ce imnul dinamismului mașinii l-au înălțat 
futuriștii, iar al solidarității sale constructiviștii. 
Prezența mașinii era problema cheie față de care 
trebuia să se definească fiecare creator. Pe K. 
Capek îl terorizează, dar nu în sensul expresio
nist, căci nu c o apăsare terifiantă a prezentului, 
ci a perspectivelor civilizației. Pericolele se găsesc 
pentru el în viitor. Capek, în regiuni geografice 
izolate, construiește lumi fantastice. Aici se pune 
chestiunea perpetuării civilizației umane, depen
dentă de un număr restrîns de oameni ce posedă 
cheia unei mașini infernale. Rezolvarea este 
adusă de o încrezătoare regăsire a naturii umane 
originare. în R.U.R. dragostea salvează civilizația.

Pe o insulă, descoperindu-se secretul fabricației 
de roboți, se pare că cei ce le dețin se vor bucura 
de imense și eterne beneficii, căci, roboții nu su
feră și mai ales nu au capacitatea de a se revolta. 
Datorită unor experiențe prin care un medic cau
tă să le dea sensibilitate (nu din rațiuni uma
niste, ci pentru a le dezvolta instinctul de auto
conservare) roboții declanșează o distrugătoare 
mișcare. Capek, cu talent, ne creează sentimentul 
catastrofei universale, al dispariției. Este partea 
cea mai bine scrisă a piesei, cînd se obține un pu
ternic dramatism. Din proclamația roboților țîș- 
nesc spaimele lui Capek. El are viziuni chinui

ISTORIA VECHE
ȘI ARHEOLOGIA

jN^ICȚIONARULJNaCLOPEDICROMAN‘‘

în nici un alt gen de 
publicații nu este atît de 
imperios necesară o largă 
colaborare între autori și 
masele cititorilor, căci ni
căieri o eroare de infor
mație, o inadvertență, o 
explicație falsă nu compor
tă consecințe mai grave. 
O enciclopedie trebuie să 
fie o carte de impecabilă 
autoritate, nici o neglijen
ță netrebuind să fie lăsată 
a zdruncina încrederea ci
titorului, care ține să vadă 
într-o asemenea operă o 
casație a adevărului știin
țific. Stăruind în princi
piu asupra acestei condi
ții specifice genului, ne 
grăbim să precizăm că au
torii „Dicționarului enci
clopedic român“ au avut-o 
în vedere ca supremă că
lăuză, că lucrarea a fost 
efectuată cu multă îngriji
re și că străduința critică 
a cititorului de a spicui în 
cuprinsul său erori impor
tante este una din cele mai 
anevoioase. O atare stră
duință nu se poate solda 
decît cu impresia, care ni 
s-a impus și nouă, că gre
șelile propriu-zise, strecu
rate în tratarea celor pes
te 46.000 de voci (cuvinte 
și nume de dicționar) sînt 
cu totul excepționale. 
Mai numeroase pot apărea 
formulările insuficiente, 
dar și acestea sînt propor
țional destul de rare și 
ușor de pus la punct.

De asemenea, 
poate releva lipsa 
sau alteia dintre i 
noțiuni și numiri __
și-ar fi putut avea locul în 
lucrare. în această privin
ță, însă, trebuie să se țină 
seama de limitele inerente 
unei enciclopedii ca aceas
ta. de dimensiuni mijlocii, 
fatal supusă unei severe 
selecții. Nu tot ceea ce se 
cere cunoscut putea intra 
în cele doar patru volume. 
„Dicționarul enciclopedic 
român" este susceptibil de 
controverse sub acest ra
port, dar ceea ce s-ar pu
tea discuta cu folos nu 
este lista lipsurilor. care 
poate fi infinit de lungă, 
ci selecția însăși a terme
nilor tratați, care, oricît de 
competent și de stăruitoi 
făcută în colectiv, n-a pu
tut fi scutită de arbitrarul 
aprecierilor subiective. 
S-ar putea găsi că unele 
nume și noțiuni care lip
sesc ar fi meritat o precă
dere față de altele care 
au fost acceptate în lu
crare. îri această privință 
edițiile viitoare vor avea 
de făcut față, desigur, 
celor mai numeroase ob
servații și propuneri.

Domeniul lucrării care 
implică cele mai multe 
discuții este, firește cel is
toric, dată fiind, bogăția 
sa de fapte și de nume și 
importanta sa deosebită în 
inventarul unei culturi

oricine 
uneia 

multele 
i care

spirituale. Și mai exigent 
apare acest domeniu cînd 
e vorba de istoria patriei, 
unde cu greu se pot ad
mite o serie de sacrificii 
impuse de limitele practi
ce ale lucrării. Pe de altă 
parte, din Istoria Români
ei trebuie neapărat să fie 
cuprinse în lucrare și fapte 
asupra cărora știrile nu 
sînt suficente și nici inter
pretate în mod unanim 
acceptabil. Cu deosebire 
se resimt asemenea difi
cultăți în partea referitoa
re la istoria veche, care 
formează principala preo
cupare a articolului nostru 
de față.

N-avem intenția de a 
prezenta aici un repertoriu 
al erorilor și al lipsurilor, 
ci numai de a preciza a- 
serțiunile noastre generale 
de mai sus prin cîteva 
exemple luate din vocile 
referitoare la specialitatea 
care ne interesează direct : 
istoria veche și arheolo
gia.

începem cu formulările 
insuficiente și o luăm, în 
ordinea alfabetică a lu
crării. de la vocea Adam
clisi. Sculpturile Monu
mentului lui Traian de a- 
colo nu constituie docu
mente pentru populațiile 
antice din „sud-estul țării 
noastre", cum stă scris în 
explicație ci pentru popu
lații eterogene care inva
daseră Dobrogea venind 
tocmai din nordul Daciei, 
în alt loc. Alexandru Ma- 
cedon este prezentat cu 
principalele sale acțiuni, 
dar se trece sub tăcere ex
pediția lui la Dunăre îm
potriva tribalilor și ciocni
rea sa cu geții, deși e vor
ba de fapte care interesea
ză în mod deosebit istoria 
patriei noastre.

La Apulum ar fi fost 
util să se precizeze că au 
existat două orașe romane, 
vecine, dar cu organizații 
distincte.

în articolul Arheologia 
sînt omise numele unor 
personalități care au avut 
un rol cardinal în dezvol
tarea acestei științe, de 
pildă Winckelmann, Bou- 
cher de Perthes, Schlie- 
mann, Evans.

La Brețcu se vorbește 
de localitatea actuală, dar 
se omite importantul cas- 
tru roman de alături.

Burii antici sînt prezen
tați ca „un trib daco-ge- 
tic" de pe valea inferioa
ră a Oltului, menținîndu-se 
astfel o veche conjectuiă 
lipsită de temei, fără sâ 
se țină seama de izvoarele 
antice care, în unanimi
tate, îi situează exclusiv 
în nordul Daciei, atestîn- 
du-le o precisă origine 
germanică suebicâ.

Cavalerul trac nu era o 
divinitate „minoră" decît 
pentru greci și romani. 
Pentru băștinașii traci care

îl adorau era Zeul su
prem.

La Daci lipsește distinc
ția regională dintre geți și 
daci, procedîndu-se la o 
generalizare care nu poa
te da naștere decît la 
confuzii, de pildă ca afir
mația că Darius s-ar fi 
bătut, în sec. VI î.e.n., în 
Dobrogea, cu „dacii", pe 
cînd în realitate aceștia nu 
vor fi cunoscuți de izvoare 
decît abia cu patru 
veacuri mai tîrziu, pînă a- 
tunci scena istoriei la Du
nărea de Jos fiind deținu
tă numai de geți. Artico
lul despre Daci cuprinde 
și alte informații care s-ar 
cere mai precis circum
stantiate. La vocea Dacia 
citim afirmația inexactă că 
războiul cu Traiaft. din 
anul 101 ar fi izbucnit din 
inițiativa dacilor, pe cînd 
în realitate e bine știut că 
a fost pornit numai din 
voința împăratului roman.

La latrones putea să 
lipsească fără nici o pagu
bă (ba chiar cu profit) 
mențiunea că romanii ar 
fi fost curent numiți de 
către provinciali „jefuito
rii popoarelor". E vorba 
de o simplă figură de stil 
luată din imaginația reto
rică a unui scriitor roman 
de a doua mînă, care nu 
poate căpăta autoritatea 
unei știri reale demnă de 
a figura într-o lucrare se
rioasă și atît de parcimo
nioasă cu spațiul său, ca 
„Dicționarul enciclopedic". 
Dacă s-a rătăcit printre 
rindurile acestei lucrări a 
fost, probabil, numai ca 
prilej al unei supărătoare 
greșeli de tipar, căci for
ma latină a expresiei . la
trones gentium apare. I. 
genitum, ceea ce ar suna 
cam un fel de „jefuitorii 
nașterilor", total absurd 1

La municipium trebuiau 
adăugate, ca exemple din 
țara noastră, și orașele ro
mane din Dobrogea Tro- 
paeum Traiani și Troes- 
mis, care s-au bucurat de 
acest titlu.

Termenul
este prezentat ca aparți- 
nînd istoriografiei „bur
gheze", deși conținutul său 
n-are nici o semnificație 
ideologică specială, ci e 
vorba pur și simplu de o 
perioadă de la începutul 
oricărui fenomen istoric, 
precedînd faza de dezvol
tare a acestuia. în schimb 
despre Preistorie, autorul 
respectiv nu găsește nimic 
de spus, deși acest termen 
este astăzi din ce în ce 
mai puțin folosit, ca 
mare a progresului __
ceptului de „istorie", care 
se aplică întregii evoluții 
a omenirii, atît de cerce
tătorii burghezi cît și de 
cei marxiști, părăsindu-se 
definitiv criteriul de altă
dată al documentului scris. 
După ideile de azi, chiar

Prof. univ.
Radu Vulpe 

doctor-docent în științe

maimuțele hominide de 
acum două milioane de 
ani care au creat primele 
unelte fac parte tot din 
istorie.

Remaxos i-a apărat pe 
grecii pontici din Dobro- 
gea nu împotriva „sciți- 
lor", ci împotriva tracilor 
balcanici ai lui Zoltes.

Despre Rubobostes 
poate imagina că ar fi 
vut „calități deosebite 
organizator", dar nu 
această afirmație i-ar fi a- 
parținut lui Trogus, care 
nu spune decît că sub a- 
cest rege a început să 
crească puterea dacilor.

Din toponimicul Saci- 
dava n-avem dreptul să 
deducem existența sigură 
a unui trib cu numele de 
saci și nici din Sucidavu 
pe aceea a unor presupuși 
suci.

Sarmisegetuss. e tratată 
numai în accepțiunea sa 
principală de nume al ce
tății lui Decebal de la 
Grădiștea Muncelului, dar 
nu se arată nicăieri că a- 
cest nume a fost preluat 
și de Colonia Ulpia Tra- 
iana din șesul Hațegului.

înrudirea Sciților cu 
Sarmafii este precizată la 
fiecare din aceste două 
popoare, dar nu se spune 
că și unii și ceilalți erau 
de origine etnică iraniană.

La Sciția Minoră se 
spune că acest nume antic 
al Dobrogei ar fi fost dat 
de romani, pe cînd de 
fapt e cu mult mai vechi, 
fiind creat de grecii pon
tici. Pe de altă parte se 
omite faptul important că 
după Dioclețian numele 
de Scythia a devenit ofi-

se
a- 
de 
că

cial pentru Dobrogea, 
prin transformarea ei în 
provincie separată 
Moesia Inferioară.

La Tracia nu se preci
zează faptul esențial că 
partea propriu-zisă a a- 
cestei țări, cea de la sud 
de Balcani, a constituit în 
epoca romană provincia 
Thracia, separată de Moe
sia Inferioară.

Ca greșală mai gravă 
n-aveam de semnalat de
cît una singură, la vocea 
Grecia antică, unde, la 
pag. 607, se dă falsa in
formație că cetatea Calla- 
tis, de fapt colonie dorică 
heracleotă, ar fi fost înte
meiată „de coloniști din 
Milet".

Mai atragem atenția a- 
supra cîtorva forme de 

’termeni care nu sînt cele 
mai potrivite cu spiritul 
limbii noastre ori cu uza
jul curent, de pildă aheeni 
(franțuzește) în loc de 
ahei; osetlni (rusește) în 
loc de oseți (la vocea 
alani); odrizi (cu 
propriu) în loc 
(singular odris) ; 
(ca material de 
loc de papir.

Semnalăm cîteva lacune 
și în datele referitoare la 
activitatea unor personali
tăți care au contribuit la 
dezvoltarea arheologiei ro
mânești. Astfel, la Ion 
Andrieșescu se trec sub 
tăcere două din lucrările 
sale cele mai caracteristi
ce : despre așezarea neoli
tică de la Sultana și des
pre epoca de bronz în 
România. Din opera lui 
Teohari Antonescu lipseș
te cunoscutul studiu des
pre „Cultul Cabirilor în 
Dacia". Din activitatea 
lui Grigorie Tocilescu se 
omite complet considera
bila sa contribuție epigra- 
fică, iar din a lui George

de

caz numaiMurnu se face . 
de opera sa literară, igno- 
rîndu-se cu desăvîrșire 
valoroasele sale contribu
ții din domeniul arheolo
giei clasice, specialitatea 
sa de bază.

în ce privește omisiuni
le dintre vocile „Dicționa
rului enciclopedic", înțele
gem să ținem seama de 
inexorabila necesitate a 
selecției impuse lucrării și 
de aceea nu insistăm de
cît asupra cîtorva nume 
care, după părerea noas
tră, în nici un caz n-ar fi 
trebuit să cadă din lista 
celor acceptate. De pildă, 
s-ar fi cuvenit să figureze 
neapărat G. G. Mateescu, 
eminentul tracolog român, 
care merită tot atîta cinste 
ca și tracalogul bulgar 
Decev, menționat în lu
crare. De asemenea, ar fi 
meritat cîte o „voce" unii 
dintre arheologii care au 
contribuit la dezvoltarea 
activității arheologice din 
Transilvania în trecut, 
C. Goos, M. Roska, 
Kovâcs, F. Lăszl6.

Și mai multe sînt locali
tățile omise, dintre care 
n-ar fi trebuit să facă par
te Tanagra (cu vestitele 
statuete artistice de lut, 
„tanagre"), Apollonia (și 
cea <Un Tracia, si cea din 
Iliria), Olbla, Cliersonesos 
(Crimeea), Dyrrachium 
etc., iar din țara noastră 
Augustia, Trusești, Buigiu- 
lești, Căldăraru, Sucidava 
din Dobrogea, Brad 
(Tamasidava), Z i r i d a v a 
(Pecica), Admediam etc. 
De asemenea, nu văd 
cum s-ar putea justifica 
excluderea unei așezări 
getice atît de fruntașe ca 
Popești pe Argeș, cînd a- 
tîtea altele care îi stau în 
urmă figurează în lucrare.

Printre vocile cu nume 
de instituții lipsesc Mu-

zeul Național de Antichi
tăți, reprezentînd de peste 
o sută de ani baza activi
tății arheologice româ
nești, și Școlile Române 
din Roma și din Franța, 
care au avut un 
de însemnat în 
și perfecționarea 
meroase serii de 
și istorici români r 
interbelică. Iar printre vo
cile despre periodice s-ar 
fi cuvenit să figureze și 
publicații de mare presti
giu ca „Ephemeris Daco
româna", „Diplomatarium 
Italicum" și „Mélanges", 
anuarele celor două școli 
amintite. De asemenea nu 
trebuia să lipsească „Da
cia", revistă arheologică 
în limbi străine, înteme
iată de Vasile Pârvan în 
1924 și în curs de apariție 
și azi.

O ultimă categorie de 
observații o rezervăm ma
terialului ilustrativ. Plan
șele sînt foarte frumoase. 
De asemenea, hărțile. La 
planșa care ilustrează 
epoca pietrei ar fi tTebuit 
ca splendida ceramică pic
tată a culturii Cucuteni să 
fi fost reprezentată prin 
mai multe figuri. Fiind 
vorba de ornamente pic
tate policrom, uneori cu 
un rafinament artistic im
presionant, s-ar fi cuvenit 
să se consacre acestei cul
turi o planșă colorată. E 
doar, una din mîndriile 
arheologice ale țării noas
tre ! în ce privește ilus
trațiile din text, portretele 
reproduse în peniță lasă 
mult de dorit, apărînd sau 
inexpresive, sau de-a drep
tul desfigurate. Este ceea 
ce, de sigur, au observat 
și realizatorii lucrării, căci 
începînd cu volumul 3 s-a 
renunțat la această tehni
că. recurgîndu-se la foto-

rol atît 
formarea 
unor nu- 
arheologi 
în epoca

toare și la un moment dat se aude un strigăt 
anarhic : „Acuz știința I Acuz tehnica 1“. Pentru 
cl știința dirijată împotriva oamenilor nu perver
tește numai condiția umană, cum credeau ex 
nresioniștii, ci periclitează civilizația în totalitate 
în final Alquist, ca un Faust modem, caută za 
darnic secretul vieții. Nu știința este aptă să-l i 
găsească, ci iubirea — soluție edemica pentru 
acută dilemă. Capek este omul abstracțiunilor, 
teoriilor generale, el nu are lirism. Și de ace 
dincolo de naivitatea soluției finale îi lipsește 
un autentic fior poetic. R.U.R. este o piesă sti» 
legată de problemele unei anume epoci (azi ar 
te probleme sînt repuse într-un cu lotul alt se'- 
Aș numi-o o piesă-eseu. cu momente izbufc» 
atunci cînd apare ca tragedie a civilizației.

în piesă există două lumi : aceea a fabricai- 
lor și cea a roboților. In spectacolul Teatruluiin 
Galați, regizat de Ion Maximilian, se individ'li- 
zează destul de precis tipurile celor șase f>ri- 
canți. Ei au încrederea în sine pe care le-o dăeu- 
șita afacerii, dar în fața primejdiei își pierd<gu- 
ranța. Eugen Tănase în Harry Domin ved un 
gentleman care stăpînește autoritar, fără a-ștrăda 
puterea prin gesturi violente. Harry are sigtanțâ, 
se știe stăpîn și de aceea nici nu crede î' posi
bilitatea vreunui eșec. Dr. Gali (Ghoorhe V. 
Gheorghe) se mișcă precis, cu exactitate, sorieta- 
tea lui neascunzîndu-i însă întreaga pustii?. inte
rioară. Dr. Gali pare unul din acei medic al la
gărelor fasciste, care-și îndeplineau sarciile cu 
convingerea împlinirii unor nobile dezideate ale 
umanității. Alquist (Marcel Hîrjoghe) în ultimul 
act caută tenace, dar liniștit, secretul vieți. P* el, 
cel mai puțin periculos dintre toți, robeții l-au 
lăsat viu. Alquist aduce aceeași credinți a lui 
Capek în resursele umane existente în ființele iim- 
ple. Actorul încheie spectacolul cu un morolog 
rostit frumos. Ing. Fabry (E. Popescu-Cosmri) și 
dr. Hallemaier (Viorel Popescu). se disting prin 
jovialitate primul, iar celălalt prin rigiditate. Rsgia, 
intuind în text o posibilă simbolică a nurselor, a 
accentuat-o fără ostentație. Bus man (Doîel Ban- 
taș) este cel mai puțin precizat. Tînăra actriță 
Ileana Ccmat în Helena cucerește prin dezinvol
tura și siguranța nuanțării. Ileana Cernat este o 
plăcută și autentică prezență scenică. Ea aduce la 
început aerul ușor monden de domnișoară mem
bră a unei societăți ce se dedică salvării umani
tății, pentru ca apoi cu finețe să se maturizeze 
alături de Harry. Ileana Cernat în Roboțina Hele
na, cea prin care se regenerează lumea, are o 
candoare și un mers asemănător aceluia al copii
lor ce deabia învață să se miște. Ea ne convinge 
mai subtil decît Romeo Stavăr (Protos) că ne 
aflăm la începutul Universului. Acesta cu excesivă 
siguranță și energie ne face să-l simțim doar băr
bat, dar nu și îndrăgostit.

Cea de a doua dimensiune a textului, mai pu
țin realizată, este lumea roboților. Regizorul nu 
desfășoară un destul de laig arsenal de miiloace 
pentru ca revolta acestora să atingă amploarea 
dorită de Capek. Sentimentul unei uriașe puteri 
eliberate, imposibil de a fi reținută, trebuia să 
atingă intensitatea unui coșmar. O mai largă și 
dramatică utilizare a mijloacelor tehnice în spec
tacol putea crea atmosfera catastrofei la care 
asistăm. Pentru aceasta scenograful Benedict Gă- 
nescu a realizat un decor bine conceput, dominat 
de spirale ce sugerează periculoase turbine elec
trice. Alăturînd de această izbutită rezolvare și 
pe aceea din actul I, se poate vorbi de un succes 
scenografic. O mai mare mobilitate a elementelo 
scenice ar fi ritmat și dinamizat imaginea.

GEORGE BANU

un z im- 
de odriși 

papirus 
scris) în

ca
Șt.

magazine
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(Urmare din pag. 1)

satisface cererile consumatorilor. 
Dar nici aceasta nu este respec
tată. Adrese, telefoane, telegra
me, expediate de furnizori cer a- 
proape zilnic decalarea termene
lor de livrare invocîndu-se „ca
zuri de forță majoră".

încă din trimestrul III al anu
lui trecut s-au încheiat contracte, 
se știa exact cu ce și cît va tre
bui să producă fiecare unitate. 
Deci, timpul pentru organizarea 
procesului tehnologic, pregătirea 
oamenilor, aprovizionarea cu ma
teriale a fost suficient. Așa-zisele 
cazuri de forță majoră sînt după 
părerea mea, cazuri de proastă 
organizare.

Continuăm ancheta.
— Alo, Fabrica „Partizanul“- 

Bacău ? Tovarășe director sîn- 
teți dator o explicație cititorilor 
ziarului nostru, cumpărători ai 
produselor dv. Restanța de

50 000 perechi se resimte în ma
gazinele bucureștene.

— Cauze sînt foarte multe. 
N-am avut pregătită fabricația, 
lipsa materiilor prime, oamenii 
noi care nu au dat randamentul 
așteptat... Toate acestea au pro
dus greutăți, au dus la nereali- 
zarea contractelor. Dar în urmă
toarea perioadă vom căuta să li
vrăm masiv.

Aici se încheie convorbirea 
noastră cu tovarășul DAN PRI- 
COP.

Avem în față două adrese ale 
Fabricii „8 Mai" Mediaș, expedi
ate la 18 și la 23 martie. în pri
ma, nr. 3055 se cere o decalare de 
5 zile, cea de a doua, 3 270, ma
jorează decalarea pînă la 1 apri
lie. Ambele se încheie : „aștep
tăm răspunsul dv. chiar și nefa
vorabil. Vă mulțumim anticipat".

Cumpărătorii, tovarăși de la 
Mediaș, nu vă pot mulțumi pen
tru animările și drumu :le pe

care-i obligați să le facă la ma
gazine, din contră...

La întrebarea cînd credeți că 
veți recupera restanța la sandale 
— plasă — relon, inginerul ȘTE
FAN MIRCEA, directorul fabri
cii „Modem"-Timișoara ne răs
punde :

— Pînă la 15 ale lunii aces
teia.

La UCECOM, din cantitatea 
de 231 000 perechi contractate 
pe trimestrul I, nu s-a livrat de
cît o foarte mică cantitate, apro
ximativ 10 la sută.

— E o adevărată derutare a or
ganelor de comerț ne spunea EL- 
VIRA SCHVARTZ, șef de servi
ciu la I.C.R.T.I. și în ultimă in- . 
stanță a cumpărătorilor. Sînt aduși 
merceologii din toată țara, ni se 
prezintă o colecție de modele, 
alegem, discutăm îndelung, co
mandăm, deci un volum enorm 
de muncă și de cheltuieli pentru 
ca după aceea în loc de marfă să

ni se ofere motivări, amînări, jus
tificări.

Am încercat de patru ori să 
stăm de vorbă cu tovarășul di
rector Liveanu de la UCECOM. 
Ultima dată secretara ne-a spus :

— Acum e plecat în țară, toc
mai pentru această problemă.

Am renunțat.
Ar fi însă cu totul nedrept, să 

încheiem relatarea acestor fapte 
fără a aminti încă unul, poate 
cel mai de necrezut din toate : 
pentru reclama unor mărfuri 
(produse din materialele citate) 
— pînă la 1 aprilie s-au cheltuit 
2 064 000 lei. Partea UCECOM- 
ului este de 165 000. O reclamă 
fără acoperire care pune sub 
semnul întrebării seriozitatea ce
lor care iscălesc asemenea invi
tații la... nimic. Totuși, pentru 
„păcăleala" asta pe care în mo
mentul de față o suportă statul 
cineva ar trebui să fie tras Ia 
răspundere.
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Plecarea unei delegații
a C. C. al P. C. R. in Austria

PC din 
C C. al

La Invitația C.C. al 
Austria, o delegație a 
F C.R a plecat joi dimineața 
la Viena.

Delegația este compusă din 
tovarășii Alexandru Drăghici. 
membru al Comitetului Exe
cutiv, ai Prezidiului Perma
nent. secretar al C.C. al P.C.R., 
conducătorul delegației, Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Gheorghe Pană, prim- 
secretar al Comitetului regio-

nai Brașov al F.C.R., 
Ștefan, prlm-adjunct de 
secție la C.C. al P.C.R.

La plecare, delegația 
salutată de tovarășii 
Rodnaraș, Manca Mănescu, de 
Ghlzela Vass, Andrei Păcu
rarii. Gheorghe Roșu, Vasile 
Vlad, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Andrei 
șef de

a fost 
Emil

(Agerpres)

Joi la ami=ză a plecat spre Te
heran o delegație condusă de 
Ni colse Griosan, președintele 
Consiliului Superior al Agricul
turii, care, la invitația genera
lului Tsmail Riyahf, ministrul a- 
griculturii al Iranului, va face 
c vizită oficială în aceaslă țară.

La plecare, ne aeroportul Bă
noasa, au fost prezenți Mihai 
Suder, ministrul economiei fo
restiere. Petre Moldo van si 
Barbu Pone«cu. prim vicepreșe
dinți ai Consiliului Superior al 
Agriculturii și alte persoane ofi
ciale. A fost de fată Soltan 
H. V. Sananda.ii, ambasadorul 
Iranului la București.

(Agerpres)

25 LEI,

din filme despre forțarea 
casei de fier, risipind in 
jur cîteva scule și zgiriind 
pe alocuri cușca de fier. 
.Lecția" încă neinvățată 
a refuzat performanța 
nocturnă. Atunci s-au 
semnat pe pagina albă a 
catalogului, nici mai mult • 
nici mai puțin. FANTO
MAS. Sincer să fiu. am 
zîmbit regăsindu-mi la 
alte proporții copilăria. 
Căci cine dintre noi nu 
s-a jucat de-a hoții și 
vardiștii ? Ar fi trebuit 
să zîmbesc in schimb 
acru, așa cum am făcut 
apoi auzind o altă întim- 
plare petrecută mai îna
inte la Tecuci.

Cîțiva elevi — unii din
tre ei aflu că și cu note 
hnnc la învățătură și. bi
neînțeles, șl la 
și-au convertit 
tehnice într-una 
roasă, 
bani ?
ideea 
dintre 
dascăl 
gerat obținerea ilicită

INFORMA TH

A doua tinerețe
a băieților din Giulești.,.

In șaptezeci de minute, băieții lui Jean 
Ponova au surclasat pretențioasa formație 
pragheză Ruda Zvezda. învingătoare acasă 
cu 3—1. în mai puțin de două ore, bucuria 
victoriei ne-a umplut inima chinuită pînă 
atunci de speranțe și incertitudini și-a 
spulberat cu 3—0 visurile de aur ale... atle- 
ților din orașul de pe VItava.

Dincolo de Podul Grant au început 
chiar a doua zi repetițiile pentru finală, 
deși gurile rele spun că așa cum au jucat 
giuleștenii miercuri seara, al doilea preten
dent la titlul euiopean, Dinamo București 
sau S. K. Lcipzig (vești bune se aud și din 
șoseaua Ștefan cel Mare), 
la start pentru a îndeplini 
malitate. 
părere, 
gerată. 
numi, ca 
inima și creierul echipei, ca și ceilalți com
ponență ai sextetului finalist, n-au precupe-

se va prezenta 
_____  _ o simplă for-

Oricît de ciudată ar fi această 
lauda rapidiștilor nu-i chiar e.xa- 
Horațiu Nicolau, de ce nu l-am 
pe Constantin, profesorul, Drăgan

țit eforturile și de ce am fi noi zgîrciți ? 
Așa cum acolo în sală, o sală plină, ini
moasă, cum ne-a fost dat adesea să întâl
nim — și totuși miercuri seara a avut o 
notă în plus — i-a condus la victorie, tot 
așa se cuvine acum să acoidăm cezarului 
ceea ce merită cu prisosință, căci nu-i la 
îndemîna oricui să conducă într-un set, al 
doilea, cu 11—1 și să cîștige cu 15—2.

Filmul meciului desfășurat în numai 70 
de minute pe cît de dinamic, pe atît de 
sec. Un 3—0 drastic (15—9, 15—2, 15—12) 
care mi se pare un avertisment pentru ad
versarul din finală, o promisiune și o in
vitație pentru iubitorii voleiului la un spec
tacol de gală, căci așa cum spuneau foarte 
mulți dintre cei aflați la Floreasca, băieții 
din Giulești au renăscut, trăiesc a doua ti
nerețe, o tinerețe de aur.

La mulți ani I

V. RANGA

Blocajul sigur, efectuat de data aceasta de 
Plocon, pune din nou în inferioritate ata

cul advers.
Foto : VIOREL RABA

SCURTE ȘTIRI
• în proba de dublu bărbați a turneului 

internațional de tenis de la San Juan 
(Porto Rico), cuplul Ion Tiriac (România). 
Istvan Gulyas (Ungaria) a învins cu 6—2, 
6—4 perechea americană Donald Dell, 
Mike Grcen.

• Echipa masculină de volei a Mexicu
lui. care se pregătește pentru Jocurile o- 
limpice, efectuînd un lung turneu în Eu
ropa. a jucat la Sofia cu formația studen
țească Akademik. Sportivii mexicani au 
obtinut victoria cu scorul de 3—1.

O Șahistul iugoslav Bojan Kurajîța. 
campion mondial de juniori, se menține 
lider în turneul internațional de la Bog- 
nor Regis (Anglia), totalizînd 7 puncte 
după consumarea a 8 runde. Pe locul doi 
se află Kottnauer — 6.5 puncte, iar 
locul trei șahistul român D. Drimer 
6 puncte.

pe 
cu

• Astăzi are loc la Cluj, meciul inter
național de polo pe apă între reprezenta
tivele României și Italiei, apoi cele două 
echipe se vor întîlni într-un nou meci, 
programat duminică în Capitală.

CU CINE VĂ SFÂTU1ȚI
V

DESPRE CĂSNICIE ?
(Urmare din pag. 1)

Fetele despre
însele

•I»

vrea să-și 
pentru că < 
De greutăți

continue liceul la seral 
el e... .»foarte cult“.

i nu se teme.

Fetele de la secția mașini- 
bază a Fabricii de tricotaje 
„Moldova" sînt aproape toate 
foarte tinere. îmi vorbesc despre 
prietenii lor, despre viitorii lor 
soți cu emoție, cu căldură...

Unele încearcă să se cunoască 
bine, fiindu-le teamă să nu gre
șească în alegere, altele „zboară" 
de la un prieten la altul, convin
se fiind că numai prin compara
ție vor găsi omul potrivit... Al
tele, la 18 ani sînt deja căsăto
rite, cîteva cu copil.

Le întreb, pa cele necăsătorite, 
care este vîrstâ potrivită pentru 
a întemeia o familie. Toate o si
tuează pînă în 20 de ani, unele 
la 18, 19 ani. Nu știu să-mi 
explice de ce. Tălmaciu Vera s-a 
căsătorit la 15 ani, acum are 19 
și un copil de 2 ani. Nu din 
voința ci s-a măritat, ci din a 
părinților. A avuț noroc să ia un 
băiat bun, dar îmi mărturisește 
stingherită, că tot îi pare rău. 
Din copil, a devenit dintr-odată 
mamă, n-a avut timp să se des- 
meticeascăj să deschidă ochii 
asupra lumii, asupra oamenilor, 
să-i cunoască, să se distreze 
chiar... Grijile au venit prea re
pede, căsnicia i-a răpit adoles
cența n-a avut timp să viseze, 
să-și închipuie viitorul. Este în 
ea o maturizare precoce.

D. Elena are 18 ani, îi place 
să danseze, să se distreze, să 
cînte... Nu crede în statornicie 
și „fuga“ ei după aventuri, după 
cunoștințe de-o seară sau de-o 
săptămînă, e o dovadă a propriei 
nestatornicii.

C. Angela s-a căsătorit de 3 
luni. Pe băiat l-a cunoscut cu 
2 luni înainte printr-o prietenă. 
Era vărul acesteia și s-a gîndit 
că nu e necesar să-l cunoască pe 
el prea bine ; avînd încredere în 
prietena ei a considerat că acest 
lucru este o garanție și pentru el, 
soțul ei.

Pădure Elena are un 
inginer. El amină mereu 
ria, ea nu știe bine de 
nu-i place cartea, abia

etia mașini- 
de tricotaje

prieten 
căsăto- 
ce. Ei 

acum

Discuții, mărturisiri...
Le întreb cu cine discută ele 

despre căsnicie... Cu părinții ? 
Multe dintre ele au familiile la 
țară, locuiesc la rude sau în 
gazdă, altele nu îndrăznesc să le 
ceară părerea, ei sînt „bătrîni", 
gîndesc altfel, nu înțeleg...

In secția mașini-bazâ lucrează 
404 femei dintre care 80 la sută 
sînt foarte tinere. Unele adoles
cente. altele abia trecute dc 20 
de ani, îmi mărturisesc că ar 
dori să discute numai ele, fetele, 
despre prietenie, despre dragoste, 
despre felul în care trebuie să 
se poarte cu băieții, despre 
viitoarea lor căsnicie... Intre ele 
sînt și unele muncitoare despre 
care nu se spun lucruri bune, 
și-au părăsit familiile, se amestecă 
în căsnicia altora, privesc viața 
prea ușor.

— Ar fi bine, mi-a spus Bal
tag Georgela, să se discute în 
adunările U.T.C. despre atitudi
nea lor, ar fi bine pentru clc, ar 
învăța și celelalte cum trebuie să 
se poarte...

Bolea Margareta fusese propu
să pentru a fi aleasă în comitetul 
U.T.C., dar fetele au spus că de 
la ca n-au ce învăța, că și-a pără
sit bărbatul și copilul, plecînd cu 
altul... Se vorbește ba despre 
una, ba despre cealaltă, dar 
la colțuri, pentru că nimănui 
i-a trecut prin cap că viața, 
particulară ar putea constitui 
biect de discuție în colectiv.

— Le-ar fi și lor rușine, spune 
o tricoteră, dar noi, cele tinere, 
am fi prevenite asupra unor con
cepții de viață, care ne dăunea
ză... Sînt în secție unele fete 
neserioase care nu știu să rămînă 
demne și să trezească respect în 
relațiile cu băieții.

— Ce faceți în adunările 
U.T.C. ? întreb totuși, contrariată 
de faptul că nici una nu-și amin
tește de o singură adunare inte
resantă.

— Aproape nimic. Ni se pre
zintă un referat, noi ascultăm, 
sau nu ascultăm și gata... Ținem 
ședințe odată pe lună, dar dese
ori e o pierdere de vreme... 
(Pădure Elena).

— Ar trebui să ne cunoaștem 
mai bine, sin tem atîtea fete 
tinere aici... Reuniuni nu facem, 
problemele noastre, care ne inte-

resează acum foarte mult, nu se 
discută... (Dintlu Elena).

Secretar a! organizației U.T.C. 
este un fînăr maistru. Petru 
Năștase. De ce nu o fata ? în
treb, doar unui bărbat îi este 
mai greu să discute cu fetele 
deschis despre problemele lor 
personale. Ca să aibă autoritate 
în strîngerea cotizațiilor, mi se 
răspunde.

Planul de activități 
ți fetele

pe 
nu 
lor 
su-

Rog să mi se arate planul de 
activitate Ihtocmit de biroul or
ganizației U.T.C. In fabrică 
muncesc 642 de fete între 16— 
26 ani, peste 60 la sută între 
16—20 de ani. Citez din planul 
trimestrial do acțiuni pe care mi 
l-a prezentat tovarășa secretară, 
Dodu Eugenia. „Ne propunem : 
1. creșterea numărului <le utc- 
ciști. 2. întărirea disciplinei și 
perfecționarea cunoștințelor pro
fesionale. 3. acțiuni pentru fo
losirea instructivă a timpului li
ber (concurs : „Cine știe, cîștigă", 
reuniuni, vizitarea Palatului Cul
turii). 4. munca culturnl-artisti- 
că (brigăzi artistice, echipe de 
dansuri)".

Urmăresc în continuare, tema
tica adunărilor generale și a re
feratelor propuse : „creșterea
rîndurilor U.T.C. : pregătirea 
firofesională ; activitatea și mobi- 
izarca în munca 

tică și folosirea 
ASTA E TOT. 
tul pentru 642 
xal, dar planul 
de sindicat, cu 
cut, cu cel de 
putea tot atît de bine, cu bună
voința necesară, să figureze pen
tru o casă de pensionari...

— Dar acțiuni anume pentru 
fete nu ați prevăzut ? întreb.

— In acest sens n-am primit 
dispoziții de la comitetul orășe
nesc al U.T.C. decît în luna de
cembrie... N’e-aru gindit să che
măm o doctoriță să le vorbească 
fetelor despre igiena personală...

Nu insist cu comentariul... 
Dacă „dispozițiile“ de la Comi
tetul orășenesc Iași al U.T.C. au 
aflat atît de tîrziu de profilul fe
minin al Fabricii „Țesătura"... ?

Continui, cu tovarășa secreta
ră. Dodu Eugenia, un dialog tot 
despre fete. Știe multe. Poves
tește cu seriozitate „aventurile" 
amoroase ale unora dintre fete. 
Una a stricat casa alteia, alta a 
divorțat de 3 ori 
de ani, alta și-a 
„Atît de tinere !“

știu cum
s-a observat legătura în

tre acest record și celălalt, al 
planului de activități care este 
searbăd, inexistent, putem spune.

S-ar impune cîteva concluzii, 
sau sugestii, sau întrebări. De ce 
este neglijată, uitată educația 
pentru familie a fetelor ?

Pentru ca să înțeleagă acest 
lucru comitetul U.T.C. de la 
„Țesătura" are nevoie de „dis
poziții" ? I

cultural-artis- 
timpuliii liber“. 

Intr-adevăr, to- 
de fete. Parado- 
seamănă cu cel 
cel de anul tre- 
acum 10 ani, ar

PUTERE

LEMN USCATDE MEMORIZARE
AEROSTAT URIAȘ ÎNTR-0 ORĂ

BETONUL LA 20 KM

s-a

COSMETICE MILENARELAPTE

CARE NU SE STRICA
625 ANI

DE CONSTRUCȚIE

Foto: C. CONSTANTIN

PETOATE

DE TOATE

material ștlin- 
mare valoare.

moges (Franța), care a în
ceput in 1275, s-a terminat 
abia în anul 1900. Ea a 
durat, deci, 625 de ani.

care 
află 
care 
lovi*

Pulkovo un 
tific

și are doar 22 
părăsit copilul, 
se miră dînsa.
se face că

CONSTRUIREA cate
dralei St. Etienne din Li-

de o

(Agerpres)

Ridicarea pe o treaptă superioară a muncii
și producției in unitățile agricole de stat

(Urmare din pag. 1, CINEMATOGRAFE

purtare 
pasiunile 

aventu- 
Dar aventură fără 
Și atunci a coborît 
salvatoare : unul 
adolescenți fiu de 
de biserică a su- 

a 
banilor din casa parohia
lă. Și aici a fost invocat 
Fantomas. Desigur că lu
crurile ajungind aici a 
intervenit miliția, iar a- 
venturoșii elevi cu note 
foarte bune la purtare se 
află în pragul Instanței. 

Reîntors la București, 
un coleg îmi arată o cra
vată. O cravată ordinară, 
cn o pictură ne potrivă. 
(Cravata cumpărată de la 
unicul magazin de artiza
nat din Curtea de Argeș) 
Dacă chipul alcătuit 
cîrmăz 
frat ai 
..Roger 
Si mal 
cestuia 
frînte. 
amănunt, deloc 
hil : firma 
Ini : Cnop. Tehnica 
lecției. Iași. ~ 
lei. Halal comerț, 
firmă. Comentariile 
greu de făcut din moment 
ce mînia te face mut.

cu 
r greu de desci- 
legenda dedesubt : 
Monre. Sfinți'", 
jos scheletul a- 
alcătuit în linii 

Pe verso încă un 
ncglija- 

prodncătoru- 
con- 

Prețu) : 25 
halal 
sînt

atribuțiilor și răspunderilor spe
cialistului (a șefului de fermă) in 
folosirea mijloacelor bănești în 
funcție de necesitățile reale ale 
procesului producției, dau posi
bilitatea rezolvării mai operative 
a diverselor probleme specifice 
fiecărui loc de muncă. Unifi
carea urmăririi fondurilor de in
vestiții, pe o singură sursă va 
duce la operativitate în finanțare 
și execuție a fondurilor 
în acest sens.

O a doua problemă 
care vreau să-mi spun 
erte aceea a prevederii 
privind • alorificarea produselor 
întreprinderilor agricole de stat. 
Sistemul actual de valorificare cu 
multe verigi intermediare între 

-producător și consumator, este 
greoi și în cele mai multe cazuri 
duce la pierderi, de Ioc neglija
bile atît din punct de vedere can
titativ cît și calitativ.

Extinderea livrărilor directe.

alocate

despre 
părerea 
hotâririi

așa cum prevede hotărârea va 
aduce importante îmbunătățiri 
prin organizarea unui sector de 
desenare la nivelul întreprinderii 
pentru aprovizionarea și valori
ficarea produselor din toate fer
mele. în aceste condiții, conducă
torul de fermă este interesat să 
se ocupe direct de organizarea 
procesului de producție, purtînd 
răspunderea nu numai a cantită
ții, ci și a calității produselor li
vrate. Extinderea desfacerii prin 
magazine proprii va duce la creș
terea prestigiului unităților pro
ducătoare. Competitivitatea va 
stimula, neîndoios interesul lucră
torilor din fiecare fermă pentru 
calitatea bunurilor pe care le 
oferă pieții. Unitatea va putea 
astfel cunoaște permanent ce
rințele consumatorilor și adapta 
sortimentele de producție la 
nevoile acestora. Prin înlăturarea 
verigilor intermediare, mărfurile 
vor ajunge la consumatori în stare 
proaspătă. înlăturindu-se depozi
tarea Iot adesea necomsDunzătoa- 
re, în magaziile diverselor unități 
din rețeaua comercială.

RADIOUNDELF DISTRUG

Construcțiile din beton, 
care urmează să fie demo
late, pot fi dărîmate nu 
numai de o greutate ata
șată de brațul unei maca
rale sau printr-o explozie, 
ci și cu ajutorul radioun- 
delor.

La o iradiere a construc
ției din beton cu unde de 
12,2 cm de la un genera
tor de 5 kW, betonul cra
pă instantaneu.

Dacă se iradiază plăci, 
coloane, grinzi, acestea se 
fărîmă pur și simplu. 
Blocurile monolitice,

masive, zidurile și temeliile 
se desfac în bucăți.

Metoda sfărîmării beto
nului cu ajutorul undelor 
radio este indicată mai a- 
les cind construcțiile 
trebuie demolate se 
alături de construcții 
nu suportă vibrații și 
turi.

Specialiștii englezi au 
cercetat ce se întîmplă cu 
laptele în condiții de igie
nă excepțională.

Ei au construit o mașină 
specială, în care sticlele

Parafi..j colorată

Un colectiv de la Institutul 
de cercetări pentru prelucrarea 
țițeiului din Ploiești a realizat 
pentru prima oară în țară para
fina colorată — materie primă 
cu acțiune complexă care se 
utilizează la fabricarea aditivi
lor pentru uleiurile de extremă 
presiune.

Creșterea ponderii de desfa
cere cu amănuntul de către în
treprinderile agricole de stat, 
cred că va stimula și celelalte 
unități de desfacere în activi
tatea de îmbunătățire a calității 
mărfurilor și a modului de pre
zentare. Prin existența unui ra
port direct între întreprinderile 
agricole de stat cu marile unități 
de alimentație publică se va pu
tea asigura prezentarea unor sor
timente de calitate constantă, co
respunzător cerințelor acestora 
(vinuri din anumite podgorii cu 
renume, diverse produse).

O deosebită importanță pre
zintă și relațiile directe între în
treprinderile agricole de stat și 
clienți externi, punîndu-se în 
aceste condiții, unitățile în situa
ția de a răspunde direct de cali
tatea produselor, de realizarea în 
termen a contractelor, precum și 
de cunoașterea nemijlocită a ce
rințelor piețelor externe. Specia
lizarea unor întreprinderi pe li
vrări, ne produse la export, va 
duce, fără îndoială, la îmbunătă
țirea muncii în acest sector.

sînt sterilizate cu abur în
călzit la 150°C, după care 
ele sînt umplute imediat 
cu lapte pasteurizat. Lap
tele astfel îmbuteliat a stat 
în cameră timp de două 
săptămîni, fără să se strice. 
Ca să nu-și piardă mirosul 
și gustul, specialiștii au fo
losit sticle de culoare în- 
chisă. Se pare că lumina 
soarelui, chiar cind nu este 
vie, este dăunătoare lap
telui.

UN CUFĂR confecțio
nat din trestie pentru re
gina Mentu llotep a Egip
tului acum 4 200 de ani, 
a fost găsit intact în cripta 
reginei. El conține borcane 
cu cosmetice care 
păstrat parfumul.

ISTORICUL polonez 
Jan Alfertrandy (1731— 
1808), căruia i se interzi
sese să copieze documente 
istorice din bibliotecile din 
Upsala și Stockholm (Sue
dia) a memorizat întregul 
conținut a 100 de volume. 
El le citea cu atenție în 
timpul zilei, iar noaptea le 
transcria din memorie, fără 
cea mai mică eroare.

LA LENINGRAD 
înălțat, la o altitudine de 
20 km, un aerostat uriaș 
încărcat cu aparataj cîn- 
tărind aproape 8 tone — 
un puternic telescop, un 
spectrograf, aparate pen
tru fotografierea Soarelui. 
Stația stratosferică a furni- 

astronomilor de la

USCAREA lemnului, 
pentru obținerea materia
lului lemnos de calitate 
superioară, durează ani de 
zile. Specialiștii americani 
au propus ca lemnul să 
fie uscat sub presă. In fe
lul acesta, seîndurile de 
stejar se usucă în numai 
o oră. In acest scop este 
necesară o presiune de 4 
kg/cmp și o temperatură 
dc 2S0°C. Inainte de începerea orelor 

in acest ultim trimestru 
școlar, elevii clasei a Xl-a 
B a liceului „M. Sado- 
veanu" într-o discuție cole

gială

Pagini din istoria 
muzicii românești

Puține nume au în is
toria muzicii românești 
prestigiul muzicologului 
George Breazul.

Format la școala unor 
reputați muzicieni euro
peni, George Breazul a 
desfășurat timp de cîteva 
decenii neobosite străda
nii. pe cele mai diverse 
planuri — (didactic, știin
țific, publicistic, folclo
ristic, organizatoric) — 
pentru a pune bazele is
toriografiei muzicale ro
mânești, pentru promova
rea creației autohtone.

Pe linia valorificării 
moștenirii valorilor pu
blicistice ale profesorului

• GEORGE 
BREAZUL

Atractiva colecție 
popularizare a muzicii — 
„Viața în imagini" — s-a 
îmbogățit în sfirșit (după 
ani în șir în care redac
torii editurii s-au mărgi
nit doar la traducerea 
unor lucrări similare stră
ine) cu un volum dedi
cat unuia dintre îna
intașii muzicii românești : 
Teodor Burada.

După îndelungate In
vestigații. Viorel Cosma 
ne oferă cîteva date și o 
bogată iconografie legată 
de vasta și multilaterala 
activitate desfășurată în 
veacul trecut de Teodor 
Burada.

• TEODOR 
BURADA

Breazul, Editura Muzica
lă a avut lăudabila iniția
tivă de a oferi zilele a- 
cestea un prim volum în 
care pe parcursul a aproa
pe 600 de pagini găsim 
cîteva dintre marile stu
dii ale muzicologului, 
(„Muzica românească". 
„Valorificarea artistică a 
folclorului", „Lăutarii", 
„Unirea Țărilor Române 
și muzica", „Alecsandrl șl 
muzica", „Anton Pann") 
și suita de articole închi
nate unora dintre cei mai 
reprezentativi muzicieni 
români în presa vremii 
printre care cîteva vi
brante pagini dedicate ar
tei enesciene.

Ediția îngrijită de Va- 
sile Tomescu este prefa
țată de un amplu studiu 
introductiv în care sînt a- 
nalizate rînd pe rînd țoa
le fațetele enciclopedicei 
activități a profesorului 
G. Breazul.

Profunzimea analize! 
făcute creației Iui Burada, 
suma informațiilor vehi
culate, oferă cititorilor nu 
numai „explicația" unor 
fotografii ci o reală lu
crare de sinteză asupra u- 
nuia dintre deschizătorii 
de drumuri din muzico
logia românească.

Volumul numit obligă 
desigur editura în ur
gentarea augmentării 
colecției „Viața în ima
gini" cu o largă sultă de 
lucrări care să prezinte 
coordonatele vieții și 
creației marilor creatori 
și interpreti care au ilus
trat istoria muzicii româ
nești.

IOSIF SAVA

RĂZBOI ȘI PACE — film pen
tru ecran panoramlo — (seria 
a Il-a)

rulează la Patria
11,15; 13,45; 16,15; 18,45;

SĂRMANII FLĂCĂI 
rulează la Republica 
9,45; 12; 14,15; 16,30;
21).

RIO CONCHOS — olnemascop — 
rulează la București (orele 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21),
Luceafărul (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21), Excelsior 
(orele 10,15; 12.30; 15; 17,30;
20), Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21), Modern 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,30;
18,45; 21).

ZORBA GRECUL
rulează la Capitol (orele 9,15; 
12; 14.45; 17.45; 20.-30).

NUME STRĂIN 
rulează la Festival (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). Me
lodia (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18.30: 21).

UNCHIUL MEU

(orele 9; 
* 21,15).

(orele 
18,45;

rulează la Central (orele 9; 
11,45; 14,45; 17,45; 20,45).

OMUL DIN RIO
rulează la Union (orele 16; 
17,45; 20,30).

JUANA GALLO
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20,45).

OMUL CARE L-A UCI8 PE 
LIBERTY VALANCE

rulează ' ' , 1
15,30; 18; 20,30), Miorița (orele 
8,30; 11;
Lira (orele 15,30; 18; 20,30). 
Lumina (orele 9,30; 15; 19).

UN MARTOR IN ORAȘ 
rulează ' * ' * ‘
popoare

NU SÎNT
rulează
13.30 în ...
21), Progresul (orele 15,30; 18; 
20,30).

UN FILM CU O FATA FERME
CĂTOARE

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

BĂTĂLIA PENTRU ȘANHAI 
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18,30; 20,45).

la Giulești (orele

13,30; 16; 18,30; 21).

la înfrățirea între 
(orele 14; 16; 18; 20). 
DEMN DE TINE 
la Dacia (orele 8,45- 
continuare ; 16; 18^0;

JANDARMUL DIN SAINT 
TROPEZ

rulează la Grivița (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

CĂSĂTORIE IN STIL ITALIAN 
rulează la Bucegi (orele 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30),
Gloria (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). 

ZILE RECI
rulează la Victoria (orele 20,45). 

TREIZECI ȘI TREI
rulează Ia Unirea (orele 15,30; 
18; 20,30).

SCARA CURAJULUI
rulează la Arta (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Volga (orele 9,30; 11,45; 16; 
18,15, 20.30).

A FOST CÎNDVA HOT — cine
mascop —

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

DACII — cinemascop — 
rulează la Popular (orele 
15,30; 18; 20,30), Drumul Sării 
(orele 11; 15.30; 18; 20,30), Vii
torul (orele 10; 15,30; 18;
20,30).



• Știri însem 
nări comentarii 

• Știri Însemnări com 
entarii • Știri însemnări

ZILNIC

Aden situația continuă sn 
mențină încordata. In

Reformă

Danemarca

In
se
pofida inundațiilor, trupele 
britanice patrulează pe străzile 

orașului.

Puternice atacuri 
ale patrioților 

sud-vietnamezi

F. D. I. deține noi dovezi 
privind asasinatul de la Dallas 1

„PROGRES“
STIL PRETORIA

tru el. „în conformitate cu 
politica de apartheid — 
subliniază autorii raportu
lui — africanii, asiaticii, 
oamenii dc culoare și albii 
Sînt educați în institute 
școlare și dc învățămint 
superior separate și noțiu
nea «dezvoltării separate* 
a raselor este accentuată 
de structura administrati
vă a învățămînlului, a me
todelor dc finanțare, a 
deosebirilor de programă 
analitica și a nivelurilor 
dc calificare". „Tn dome
niul educației —. continuă 
raportul — africanii din 
R.S.A. formează grupul de 
populație cel mai puțin 
favorizat".

Aceste concluzii ale ra
portului U.N.E.S.C.O. sînt 
însoțite de exemple con
crete. In timp ce un mare 
număr de copii dc culoare 
din R.S.A. continua să nu 
aibă acces la educație, la 
nivelul școlilor secundare 
..progresul" despre care 
vorbește guvernul dc la 
Pretoria s-a concretizat, 
într-adevăr, printr-o spo-

rire a numărului elevilor 
de la 30838 în 1953 la 
54 484 în 1963 (date mai 
recente nu au fost furnizate 
do autoritățile sud-afri- 
canc N.N.). Dar în raport 
cu numărul total al copiilor 
de Vîrstă școlară, procentul 
elevilor de culoare din licee 
a scăzut în această peri
oadă dc la 3,47 la sulă 
la 3,02 la sută. Dealt
fel, nimic nu poate fi 
mai edificator în ce pri
vește situația existentă in 
domeniul învățămînlului 
decît faptul că din 
1.764150 elevi de culoare 
înscriși în instituțiile șco
lare ele toate gradele nu
mai 53,444 (3,02 la suta) 
frecventează primele pa
tru clase ale școlilor secun
dare și... J 040 (0.059 la
sută) se află în clasa a 
V-a. Astfel în mod practic 
tinerii de culoare peste 14 
ani nu mai au nici un ac
ces la învățătură, lucru de
monstrat prin faptul că 
la examenul de bacalau
reat din anul 1963 s-au 
prezentat numai... 334 can-

didați. Șl aceasta raportat 
la o populație africană dc 
aproape 10 milioane locui
tori.

„Progresele" în dome
niul educației africanilor 
din R.S.A. despre care vor
bește Jean de Clerk, pot 
fi văzute și in alte aspec
te ale învățărnîntuhii din 
această țarii. Pentru a ri
dica o nouă -barieră in 
calea tincrilor^dc culoare, 
guvernul dc la Pretoria a 
instituit măsura taxelor dc 
înscriere a copiilor africani 
în școlile .secundare, taxe 
care nu sînt percepute de 
la copiii albi. în cc pri
vește învățămîntnl supe
rior, începind din 1959 an 
fost create cîteva mici u- 
niversități „rezervate nu
mai studenților de culoa
re“. organizate pc baza di
viziunilor tribale’.

în realitate, asa- cum se 
poate constata din rapor
tul dat publicității la Paris, 
urmările apartheidului nu 
fac decît să se amplifice 
în domeniul învățămîntu- 
lui din R.S.A.

I. RETEGAN

FolketingUl
aprobat cu o majoritate 
numai de patru voturi 
una dintre cele mai im
portante reforme fiscalo 
din ultimele decenii care 
a fost adoptată în acea
stă țară.

Pentru această reformă au vo
tat deputății partidului de guver
nământ (Partidul social-democrat) 
și deputății Partidului socialist 
popular. Noua lege fiscală pre
vede introducerea unui impozit 
dc zece la sută pc cifra de afa
ceri și urmează să intre în vi
goare cu începere de la 3 iulie. 
Guvernul danez așteaptă ca in
troducerea acestui impozit să a- 
ducă statului un venit de 4 mili
arde coroane.

Observatorii politici din capi
tala daneză consideră rezultatul 
votului din Folketing ca un semn 
al unei noi regrupări politice în 
Danemarca.

Guvernul minoritar social-de
mocrat pentru a-și asigura majo
ritatea în Parlament, în vederea 
adoptării acestei reforme, a dus 
tratative cu Partidul conservator. 
Intrucît conservatorii au pus con
diții considerate de social-demo- 
crați inacceptabile, aceștia din 
urmă au cerut și obținut sprijinul 
Partidului socialist popular. Com
promisul realizat între social-de- 
mocrați și socialiști populari este 
considerat semnificativ în efortu
rile social-democraților de a cău
ta parteneri în vederea formării 
unui guvern de coaliție pentru 
a-și asigura o majoritate perma
nentă în parlament.

S-ar putea spune că membrii echipei mini
steriale a premierului sud-african Voerster 
sînt caracterizați printr-o trăsătură comună: 
simțul umorului. Ca să confirme parcă acest 
lucru, ministrul educației, Jean de Clerk, a 
declarat cu toată seninătatea la începutul a- 
nului că „educația în rîndurile populației a- 
fricane se află pe calea unui progres rapid“.
Jean de Clerk și-a făcut 

declarațiile la Pretoria. Or, 
printr-o coincidență, pu
țin mai tîrziu la Paris avea 
să fie dat publicității un ra
port al U.N.E.S.C.O. asu
pra efectelor politicii de a- 
partheid din Republica

Sud-African;! în domeniul 
învățământului, științei, cul
turii și informațiilor. Pro
babil că și funcționarii Mi
nisterului Educației din 
R.S.A. și-au aruncat privi
rile asupra raportului. Ce 
deziluzie amară, însă, pen-

a-
în

Corespondenții agențiilor occidentale de presa semna
lează noi atacuri lansate de patrioții sud-vietnamezi împo
triva trupelor americano-saigoncze.

Corespondenții agențiilor occidentale de presa

Pielea artificială

ÎN ATELIERUL
LUI SIQUEIROS

pielea 
a fost 
numele 

Acest 
cum

de lire sterline, 
reevaluare a

și concurența

CLAY SHAW, fostul director al companiei „Internaționale 
Trade Mart“ din New Orleans, a compărut miercuri 
unui tribunal din acest 
ficial de participare la 
dintelui Kennedy.

în fața 
oraș unde a fost inculpat în mod o- 
un complot vizînd asasinarea preșe-

Shaw, care a fost arestat 
cursul anchetei întreprinse 
procurorul districtului Orleans, 
]un Garrison, se află în libertate 
în schimbul unei cauțiuni de 
10 000 dolari. A vocații lui au
pretins din nou că clientul lor 
este nevinovat Potrivit relatări
lor agențiilor americane de pre
să, procesul lui Clav Shaw nu va 
începe decît peste 5 sau 6 luni.

Pe de altă parte, Joseph Rault 
Jr., președintele unei companii 
petroliere din New Orleans. care 
se afla la Ciudad de Mexico a 
declarat că Biroul federal de in
vestigații al S.U.A. (F.B.I.) deține 
în prezent noi dovezi în legătură 
cu asasinarea președintelui Ken
nedy. El a adăugat că procurorul 
general al S.U.A.. Ramsev Clark, 
a fost pus în încurcătură de an
cheta întreprinsă dc procurorul 
Garrison. Rault a declarat că 
F.B.I-ul ar putea să „redeschidă" 
întreaga afacere, ceea ce ar avea 
drept rezultat eventual o respin
gere a concluziilor Comisiei War- 
ren, potrivit căreia Lee Harvev 
Oswald a acționat singur în asa
sinarea președintelui Kennedy. El 
a adăugat că în orașul New Or
leans a fost înființat un comitet 
de sprijinire a anchetei procuro
rului Garrison din care fac parte 
peste 50 de oameni de afaceri.

Tn 
do

dintelui Kennedy, împreună cu 
David Ferrie, mort în circum
stanțe misterioase în februarie, 
a.c., și un oarecare Alvin Beau- 
boeuf. Acuzați de activități sub
versive, cei trei fuseseră elibe
rați a doua zi.

La o lună după moartea lui 
Ferrie, procurorul Garrison l-a 
citat pe Martens și a cerut să 
fie audiat de Marele juriu din 
New Orleans la 29 martie. In 
cursul audierii, el a afirmat că 
nu l-a cunoscut pe Gordon No
vei, acuzat de a fi fost unul din 
organizatorii unei spargeri la 
un depozit de explozibili din 
Louisiana în anul 1961, împo
triva căruia a fost lansat, de 
asemenea, un mandat de ares
tare fiind considerat drept „un 
martor important“. în ancheta 
procurorului Garrison. Martens 
a revenit însă asupra depoziții
lor sale și a recunoscut că a 
participat, alături de Novei, la 
spargerea depozitului de explo-

Miercuri, o companie ameri
cană care operează împreună cu 
o unitate saigoneză în zona de 
coastă, a fost atacată de patrioți 
în apropierea localității Phan 
Thiet, la 150 kilometri nord-est 
de Saigon. Tot miercuri, la 50 
kilometri sud-vest dc Pleiku, 
patrioții au rănit 14 soldați ame
ricani. Alți doi soldați saigonezi 
au fost uciși, iar 33 de militari 
și polițiști răniți. în satul Di An, 
la aproximativ 25 kilometri nord 
do Saigon, în cursul unui atac cu 
grenade al patrioților.

Corespondentul agenției Reu- 
ter, transmitea miercuri că Sai- 
gonul a fost, practic, în stare de 
alarmă, în urma unui puternic 
atac întreprins de patrioți, împo
triva unui post de poliție, bine 
păzit, dir. cartierul Cholon. Ime
diat după atac, grupul de patrioți 
s-a făcut nevăzut.

Dificultàfi la Freetown
Luînd cuvîntul la postul de 

radio Freetown, colonelul Juxon- 
Smith, președintele Consiliului 
Național al Reformei, a declarat 
că „Sierra Leone se află într-o 
situație financiară critică“. El a 
relevat că atît instituțiile guverna
mentale cît și întreprinderile par
ticulare au greutăți în privința 
plății salariilor și a datoriilor care 
au crescut foarte mult în ultimii 

„Țara are, de asemenea, o

seric dc datorii pe plan extern 
și întâmpină dificultăți în achita
rea acestora. Datoria publică a- 
tinge astăzi suma de 65 milioane 
leones, față de 27 milioane leo- 
nes cît era în 1963“, a adăugat el.

Președintele Consiliului Na
țional al Reformei a spus că situa
ția ce s-a creat se datorește unor 
măsuri necorespunzătoare luate 
de guvernul țării după obținerea 
independenței. R. P. UNGARĂ — Aspect din Budapesta

I 
î

Sfârșitul lui martie a marcat și scadența ultimatumului pe care 
Ojukwu, guvernatorul militar al provinciei nigericne de est, l-a 
adresat conducătorilor federali de la Lagos. Aceștia din urma au 
avut prilejul să constate cu acest prilej că liderul de la Enugu nu 
glumește și că, dimpotrivă, cu o meticulozitate deosebită — 
izvorîtă, poate, din condiția sa de militar — ține să aducă la 
îndeplinire tot ce și-a propus.

De fapt, în actuala fază a conflictului, centrul gravitațional 
pare să-l constituie misterioasele acorduri de la Aburi, ținuto în 
același strict secret ca și preceptele masonice. După cum am re. 
tat la timpul cuvenit, Ojukwu, in faimosul său ultimatum, cerea 
tocmai îndeplinirea acestor acorduri care ar fi prevăzut, printre 
altele, o mai largă autonomie a provinciilor, desemnarea unui 
succesor al lui Ironsi, fostul președinte al Consiliului Militar 
Suprem (guvernul țării), reforme în armata și în administrația 
civilă. Dacă locotenent-colonelul Gowon, actualul șef al guvernului 
federal de la Lagos, n-a publicat și, cu atît mai mult, n-a pus in 
practică — în ciuda unei hotăriri în acest sens — acordurile de 
Ia Aburi, se poate deduce că prevederile acestora nu-i convin. De 
ce atunci le-a semnat ? E de presupus că Gowon și ceilalți 
conducători federali au sperat că simplul acord de principiu 
îl va mulțumi pe Ojukwu care nu va insista ulterior pentru 
materializarea Iui sau se va declara de acord cu o aplicare selec
tivă.

Dar n-a fost de loc așa. Guvernatorul provinciei orientale a 
făcut din îndeplinirea „întocmai și Ia timp“ — cum glăsuiesc 
regulamentele militare — a acordurilor de la Aburi condiția sine 
qua non a con
cilierii sale cu 
Lagosul. Și ca 
lucrurile să fie 
foarte clare, a 
emis ultimatu
mul amintit.

Din nou Go
won a sperat ca 
răspunzînd Ia ce
rerile venite din 
Enugu prin une
le promisiuni, O- 
jukwu se va de
clara satisfăcut. 
Ceea ce iarăși 
nu s-a întâmplat. 
Se știe că, în

Decretul

guvernatorului

Un tribunal din New Orleans 
a lansat miercuri un mandat 
de arestare împotriva lui Lay- 
ten Martens. care a fost acuzat 
de mărturie falsă în ancheta 
întreprinsă de procurorul Jim 
Garrison, privind existența unui 
complot vizînd asasinarea pre
ședintelui Kennedy. Martens. în 
vîrstă de 24 de ani, fusese ares
tat de F.B.I. la New Orleans, la 
trei zile după asasinarea preșe-

• CONSILIUL municipal 
orașului Atena a adoptat 
miercuri scara o moțiune in 
care cerc „organizarea dc ale
geri libere și cinstite de către 
un guvern de serviciu“. Moțiu
nea a fost votată dc 17 consi
lieri aparținînd partidelor Uniu
nii de centru și E.D.A.

• COSTUL proiectului fabri
cării de către Franța și Marea 
Britanie a aerobuzului „Con
corde“ este apreciat în prezent 
la 250 milioane 
Această ultimă

Revolta
texanelor

In Statele Unite este 
o vorbă : „Texasul e un 
rai pentru bărbați și 
cai. și un iad pentru fe
mei și cîini". ” 
de spus ce 
fi avind 
Texas. Cit 
mei, ele au 
de indurat 
Jurisdicția texană 
mără nu mai puțin dc 
44 de legi care limi
tează drepturile econo
mice. politice și cetă
țenești ale femeilor. 
Astfel- femeia nu poate, 
fără aprobarea soțului, 
să închirieze o locuință, 
să cumpere un imobil 
sau un bun oarecare a 
cărui valoare depășește 
1 000 de dolari : ea nu 
poate să vîndâ bunu
rile sale personale, moș
tenite de la părinți sau

E greu 
necazuri or 
cîinii din 
despre fe
in tr-adevăr 
neajunsuri.

nu-

agoniși te prin muncă 
proprie. Femeia nu 
poate adresa tribunalu
lui o plîngere (nici 
chiar in cazul unei vă
tămări corporale) dacă 
aceasta nu e semnată și 
de soț, ea nu arc. in 
genere, personalitate ju
ridică. La asemenea 
anacronisme, se adaugă 
și discriminarea în do
meniul salarizării. Nici 
măcar în instituțiile de 
stat femeile nu se bu
cură de dreptul la sala
rii egale cu cele ale 
bărbaților la o muncă 
și o calificare similare.

Persistența acestei si
tuații, la aproape jumă
tate de secol după a- 
doptarea „celui de-al 
19-Jea amendament“ la 
Constituția americană

proiectului depășește cu 50 
milioane costul prevăzut inițial.

Prețul unitar al fiecărui apa
rat a trecut de la 1.5 milioane 
lire sterline, la 1.75 milioane.

• CONDUCEREA grupului 
parlamentar al partidului de 
guvernămînt din India. Congre
sul Național Indian. a liotărit 
să însărcineze pe președintele 
partidului Kamaraj, și pe pri
mul ministru Indira Gandhi, cu 
desemnarea candidaților la pos
turile de președinte și vicepre
ședinte al Republicii India.

• JOSE LUIS BUSTAMAN- 
TE y RIVERO, fost președinte al 
Perului, a fost aleS președinte 
al Curții Internaționale dc Jus
tiție de la Haga. anunță un co
municat oficial dat publicității 
în aceeași zi. Bustamante y Ri- 
vero, este judecător la Curtea 
Internațională de la Haga din 
1961. El are titlurile de doctor 
in drept, doctor în litere, și 
doctor in științe politice și eco
nomice.

(amendament care sta
bilește egalitatea în 
drepturi a femeii) a 
provocat efervescență 
crescândă în rindul 
populației feminine a 
Texasului. In ultimele 
luni mișcarea pentru a- 
b oii rea anomaliilor din 
jurisdicția texană a luat 
o asemenea amploare 
incit presa americană 
folosește termenul „re
volta femeilor din 
Texas“. Mișcarea aceas
ta a fost inițiată de 
asociația „femeilor de 
afaceri și a femeilor li
ber profesioniste“ (Busi- 
ness and Profesional 
Women) care numără 
peste IU 000 de mem
bre. Ea și-a propus să 
determine \dunarca 
Legislativă să abroge 
în bloc toate legile care 
limitează drepturile fe
meilor prin adoptarea 
unui amendament la 
constituția statului Te
xas privind egalitatea 
deplină în fața legilor 
a tuturor cetățenilor 
fără deosebire de sex. 
S-a pornit o întreagă 
campanie in acest sens. 
S-au strâns fonduri a- 
prcciabile și a lost ti
părită o broșură-mani- 
fesl în peste un milion

de exemplare. Au urmat 
o serie do mitinguri și 
adunări ale femeilor în 
Texas și celelalte state 
ale S.U.A. Mii de fe
mei au depus așa-nu- 
mitul „legămint al celor 
24 de ore“, fiecare an- 
gajindu-se să consacre 
cel pulin 24 de ore pro
pagandei pentru egali
tatea deplină în drep
turi.

„Femeile de afaceri“ 
au reușit să stirncască 
o zarvă apreciabilă în 
presă și să mobilizeze 
opinia publică. Ca ur
mare. Ia începutul Iui 
martie. Camera repre
zentanților din Texas a 
adoptat „bill-ul egalită
ții în drepturi". Cînd 
însă proiectul a ajuns 
in Senat s-a găsit ime
diat un pretext pentru 
a fi trimis înapoi „sub
comitetului constituțio
nal" al Adunării legis
lative texane. Există 
șanse ca acest proiect 
să zacă multă vreme în 
dosarele voluminoase 
ale subcomitetului.

Pînă una alta „scan
dalul amendamentului" 
continuă. Populația fe
minina a Texasului nu 
se dă bătută.

• BUGETUL record destinat 
acțiunilor militare ale Portuga
liei în coloniile sale in anul fis
cal curent va fi sporit cu încă 
1 100 milioane scuzi, stipulează 
decretul publicat miercuri în 
buletinul guvernului de la Lisa
bona. Suma prevăzută pină a- 
cum era de 5 347 milioane scuzi 
și ea constituia un fond aparte 
de celelalte cheltuieli militare 
ale Portugaliei.

Cheltuielile portugheze pentru 
întreținerea trupelor din colonii 
sînt în prezent încă o dată și 
ceva mai mari decît în 1961. 
cînd mișcarea de aici a început 
să-și intensifice activitatea, re
levă agenția Reuter.

S-a scris în presă 
în urmă cu vreo doi 
—trei ani despre 
noul produs al uzi
nelor chimice ame
ricane „Du Pont de 
Nemours“ : 
sintetică ce 
botezată cu 
de „Corfam". 
produs, după 
s-a stabilit prin nu
meroase experimen
te, are calitățile pie
lei naturale și, în 
plus, pe acela de a 
li perfect lavabil. 
Intre timp, producția 
de „Corfam“ crescînd 
iar neîncrederea 
consumatorilor în 
mare parte biruită, 
în ultimul an s-au 
vîndut pe piața a- 
mericană 12 mili
oane perechi de

încălțăminte fabri
cate din această pie
le sintetică.

In ultima vreme 
producătorii ameri
cani de „Corfam“ 
încearcă să-și extin
dă activitatea și pe 
piața vest-europeană. 
S-au și încheiat o 
serie de contracte și 
pînă la începutul a- 
nului viitor, „Cor- 
fam“-ul urmează să 
apai'ă în magazinele 
pariziene, londone
ze etc. Americanii, 
punîrid la punct 
facerea, contau
special pe lipsa ori
cărei concurențe în 
acest domeniu. Iată 
însă că, recent, două 
firme britanice — 
printre care și puter
nicul trust chimic

I.C.C. — au anunțat 
că au pus la punct 
fabricarea unor pro
duse similare „Cor- 
fam“-ului. Lansarea 
produsului american 
pc piața vest-euro- 
peană va fi urmată, 
la foarte scurt inter
val de timp, de lan
sarea celor două 
produse similare 
tanice. Si încă 
„mic“ amănunt : 
bele sortimente 
piele artificială 
glezească vor fi 
ieftine decît „< 
fam"-ul american. 
Amănunt menit a 
complica mult soco
telile producătorilor 
de peste ocean, care 
considerau că în 
acest domeniu 'dețin 
monopolul absolut.

conformitate din prezumtivele
puncte ale înțelegerii de la Aburi, care prevedea com
pensații materiale pentru cei care au avut de suferit in timpul 
măcelurilor din nord, Ojukwu a cerut ca provinciei sale să-i fie 
alocate 10 000 000 lire sterline. Guvernul federal a oferit doar 
jumătatea sumei solicitate. Atunci, ținînd cont că acordurile dc la 
Aburi n-au fost nici aplicate și nici măcar publicate, că reven
dicarea financiară n-a fost acceptată în întregime și că totodată, 
ultimatumul a ajuns la scadență, guvernatorul provinciei orientale 
a trecut, conform promisiunilor anterioare, la măsuri „pe cont 
propriu". Printr-un decret publicat vineri, el a liotărit ca trezoreria 
de la Enugu să rețină toate taxele fiscale și alte încasări care pină 
acum erau vărsate guvernului federal. Decretul a stârnit vîlvă, iar 
Cowen l-a calificat drept „ilegal și neconstituțional“. După păre
rea trimisului special al agenției FRANCE PRESSE, în momentul 
de față „asistăm la un război economic angajat între Lagos și pro
vincia orientală“.

Situația creată în urma decretului este iarăși deosebit de 
critică. La fel ca și alte dăți, unii observatori, care il consideră pe 
Ojukwu secesionist, cred a fi găsit proba materială de căpetenie 
pentru teza lor. Alții sînt însă de altă părere. Ei văd în duelul 
Gowon — Ojukwu o luptă pentru putere, în care ultimul nu este 
interesat în desmembrarea țării ci în slăbirea pozițiilor celui dinții. 
Insă și aceasta e doar o ipoteză. Deocamdată, pc prim plan se 
pune, așa cum am mai subliniat și eu alte prilejuri, problema 
menținerii unității țării. Gowon și-a reafirmat, recent, intenția de 
a soluționa disensiunile interne prin tratative și nu cu forța. 
Desigur, chestiunea acordurilor de la Aburi, care reprezintă astăzi 
pentru guvernul federal un fel de călcîi al lui Achilc, va trebui 
soluționată. La rindul său, Ojukwu n-a respins ideea unor reuniuni 
interregionale, la care să se discute și să se soluționeze neînțele
gerile. dar a cerut, ca o condiție preliminară, ca guvernatorul 
provinciei nordice să-și exprime regretul „în legătură cu actele 
de sălbăticie comise în nord împotriva cetățenilor de origine 
estică". Condiția poate fi lesne îndeplinită.

ION D. GOIA

Represiuni
în Bolivia

E. R.

Tinărul pictor italian Carlo Quattrucci s-a întors de curînd In 
Italia, după ce timp de șase luni a lucrat cu renumitul pictor me
xican Daoid Alfaro Siqueiros. El a fost membru al echipei de ar
tiști a lui Siqueiros, compusă din șase mexicani, un guatemalez, 
doi izraelieni, un nord-american și un italian. Ei au colaborat la 
o uriașă pictură murală, care prezintă istoria omenirii și care va 
împodobi Sala Congresului din localitatea Cuernavaca.

„Cînd am pășit pentru prima dală in studioul din Cuernavaca, 
a spus Quattrucci, primele melc impresii despre opera deja în
cepută au depășit toate așteptările. Am văzut șase sau șapte pa
nouri care erau agățate cu lanțuri de tavan... La început am crezut 
că este vorba de enorme picturi abstracte. Mai tîrziu mi-am dat 
scama că erau părți ale picturii murale care va acoperi o suprafață 
de 4 500 metri patrați".

Potrivit relatării pictorului italian, studioul lui Siqueiros are 
o lungime de 35 de metri, o lățime de 16 metri și este înalt de 
0 metri. Sub plafon sînt instalate macarale electrice pentru trans
portul panourilor grele. Intr-un colț al studioului se află un atelier 
prevăzut cu compresoare, mașini electrice de amestecat culorile, 
pistoale cu aer comprimat și altele. Doi chimiști se ocupă în per
manență cu experimentarea de noi procedee tehnice și materiale. 
Siqueiros nu folosește niciodată materialele tradiționale.

R.P.D. COREFANÄ — Obiectivul fotografic a surprins o imagine 
din Phenian

Șeful statului major al forțelor 
armate din Bolivia, colonelul Juan 
Jose Torres, a anunțat că tru
pele boliviene au declanșat o o- 
fensivă împotriva partizanilor din 
regiunea Nancahuazu. La opera
țiile forțelor guvernamentale par
ticipă unități terestre, de aviație 
și parașutiști. Regiunea în care 
se bănuiește că se află partizanii 
este supusă dc cîteva zile unui 
bombardament intens de aviație.

Pe de altă parte, autoritățile 
boliviene au anulat cenzura insti
tuită la două posturi de rzdio din 
orașul Sacre. Cele două stații de 
radio fuseseră plasate sub cen
zura militară după ce, potrivit a- 
firmațiilor autorităților, au difuzat 
informații „inexacte" cu privire 
la partizani.
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