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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

PRIN CREȘTEREA
PRODUCTIVITĂȚII

MUNCII
SUCEAVA. — Din da

tele centralizate la Direc
ția regională de statistică 
Suceava rezultă că între- 
f;ul spor de producție rea- 
izat peste plan în 7 luni 

ale anului, circa 60 milioa
ne lei, au fost realizate 
prin creșterea productivi
tății muncii.

în această perioadă, 
planul productivității mun
cii a fost depășit cu 2,6 
la sută, produeîndu-se în 
plus 1 636 tone minereuri 
de mangan, 1 287 tone hîr- 
tie, peste 10 000 metri cubi 

^bușteni rășinoase, 72 000 
m.p. țesături, mobilă în 
valoare de peste 2 400 000 
lei etc.
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Victoriile de la Mărășt;,
«MMI

Mărășești și Oituz

jumătăți de veac
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Apa trece la doi pași, 
dar culturile duc lipsă

Ritm intens 
la Combinatul 

din cîmpia 
Mureșului

Pe șantierul de dez
voltare a Combinatului 
de îngrășăminte azo- 
toase din Tirgu Mureș 
lucrările de construcție 
și montaj se desfășoară 
Intr-un ritm intens. In 
prezent pe șantierul ce
lei de a două fabrici 
de amoniac locul con
structorilor a fost luat 
de mentori și instalatori 
zidarii, dulgherii și 
fierar-betoniștii mutin- 
du-se pe șantierele ce
lorlalte două importan
te obiective t fabricile 
de acad azotic și azo
tat de amoniu. în prin- 
opalrae secții de fabri
cație a amoniacului 
mașume și agregatele 
tecnoscgsce au .ost 
mootat» tn proporție de 
70 la rriă. ode mai a- 
vacssâe fend lucrările 
dm oirri balelor do
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Pe plmlntnl V ran cei ,1 al Șiretului, pa crestele Oitu- 
zulai Șl pe malurile Sușiței, «-a scris cu jumătate de veac 
in urmă o pagină măreață a istoriei noastre. S-a creat o 
tradiție care va dăinui cit țara și neamul care au făurit-o. 
Pe locurile acelea s-a desfășurat atunci, in vara anului 
1917, una din cele mai grele și sîngeroase bătălii din isto
ria războaielor României și s-a înfăptuit o biruință care 
— depășind eu mult importanța militară — a căpătat 
valoare de simbol al virtuților noastre naționale. Alături 
de Rovine. Podul înalt, Călugăreni, Plevna și Grivița, 
numele Oituzulnl. al Mărășeștilor și Mărăștilor trăiește 
și va trăi de-a pururi in toate cugetele românești.
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llSI UN POPOR TALENTAT
— a

“J 1. CE V-ADETER-

DE FANTEZIE
Există, la noi, un efort 

general, unanim recunos
cut, pentru inovație, pen
tru înoire. Bat de un 
sfert de veao vînturi 
proaspete, de continuă 
stare germinativă, peste 
acest pămînt dăruit, cum 
zice legenda, cu munți 
de talent, munți ale că
ror vîrfuri sînt armate 
interior prin zvîcnetul 
de nerv al hărniciei. Am 
făcut multe, facem mereu 
mai multe, și ne place să 
auzim rostindu-se peste 
meridiane semnul de ex
clamație al descoperirii 
de valori în aceste regiu
ni ale noastre, altădată 
privite peste umăr cu in
diferență ori îngăduință.

Dar poate că tocmai 
acest sentiment de legi
timă mîndrie ne îndeam
nă, ca pe tot omul serios, 
cu deprinderi de gospo
dar obișnuit să încrusteze 
în grindă creșterea, la re
flecția a ceea ce încă mai 
poate fi. Lingă lista succe
selor adăugăm listele ob
servațiilor, ale propune
rilor, și e firesc ca aces
tea din urmă să fie cu-

prinsătoare fiindcă țin do 
viitor și de legea progre
sului, pentru că reprezin
tă vis pus lingă vis și 
acel „ceva- mereu dorit, 
către care tindem să a- 
jungem.

Ce aș adăoga eu pe o 
asemenea listă pool bill, 
de subscriere meditativă ? 
înainte de toate credința 
că strădaniile privind am
ploarea fondului de * 
crări trebuie să fie 
mult și mai îndeaproape 
secondată și împlinită 
prin ceea ee se cheamă 
unda de vibrație a fan
teziei, a acelei imaginații 
care socotește pe azi aa 
nivel atins, și al cărat 
punct de echilibra «tă 
mereu eu aplecarea spre 
mîine. Nu e vorba ds-ir 
de poezie, eu care fante
zia găsește sene de Inser
ție firească, dar In egală 
măsură de prvdneția «et
nică cea mai uzuală-

la-

6eă âe

ea — ■ de trd cuvinte circulă, sîntem siguri, fără nici o dificul- 
! _4XVL ’WITWIK- rmXXATlON al-. Litoralul nostru simte și la propriu 
i fi^arac ^raocrte** aeesaar cwvinte. Turismul — această punte de cunoaștere 

<i pe litoralul românesc oaspeți din peste două- 
r despre țara noastră, in general, și despre litoral în spe
te rapid. întrebările adresate de noi:

„Sediul vacantei 
mele de vară“

Nestemate ale mîndrlel națio
nale, mărturii ale potențelor 
românești, manifestări ale vi
goare! etnosului nostru victorii
le din 1917 sînt destinate veșni
ciei ; la a 50-a vară inimile tu
turor românilor pulsează cu a- 
ceeași statornicie ca și atunci; 
și tot așa va fi șl peste o sută, 
și peste o mie de veri.

în inima cea mare a poporului 
va dăinui veșnic memoria ata
cului „cămășilor albe“ al celor 
din regimentul 32 Mircea, amin
tirea căpitanului Grigore Ignat 
țintuit de baionetele dușmane 
pe mitralieră, a caporalului Con
stantin Mușat aruncătorul de 
grenade fără o mină, a subloco
tenentului voluntar Ecaterina 
Teodoroiu „eroina de la Jiu“, și 
a altor mii și mii de fii ai țării 
care au căzut pentru țară. 
Victoriile din vara anului 
1917 au apărat ultimul petec de 
țară necălcat de dușman, au sal
vat ființa de stat a României, 
existența națională a poporului 
român. Aceste victorii sînt cu 
atît mai valoroase cu cît ele au 
răsărit dlntr-o mare tragedie, 
din clipe de mare restriște. Bi
lanțul campaniei din 1916 fu
sese teribil : pierderea celei mai 
mari părți din teritoriul și din 
populația țării, capturarea de 
către inamic a unei imense 
prăzi de război și a celei mai 
mari părți din bogata recoltă a 
anului 1916, pierderea grîna- 
rulul țării, a principalelor zone 
petroliere șl industriale, a majo
rității marilor orașe și porturi. 
Forța economică, materială a 
statului român, a poporului, și 
armatei sale, fusese greu, nes
pus de greu, lovită șl împu
ținată. Ceasurile de restriște din 
ultimele s&ptămîni ale anului 
1916, căderea Capitalei, sacrifi
ciile și suferințele retragerii, au 
lovit greu țara și armata, dar 
nu le-au distrus credința în 
viitor. Un ostaș-poet, căpitanul 
Petre Ștefănescu (căzut mai 
tîrziu la datorie) publica în a- 
cele zile tragice atrlgătul de 
luptă al României, rănite și mar
tirizată de vrăjmaș :
Copil iubiți al tării mele scumpe 
Ostași români și vînători. 
Priviți cum țara noastră-șl

rumpe 
Veșmîntul ei de sărbători. 
Căci, văduvită de feciori șl glie, 
Spre noi și-ndreaptă al ei glas,

MATEI IONESCU 
cercetător principal la Institutul 

de Istorie „N. Iorga"
al Academiei

SA DISCUTAM despre tinerețe, educație, răspunderi
I MINAT SĂ va PE-

TRECEȚI CONCE-

Cristian „acționa" în jurul că
minelor de studente. Intr-o 
seară, în luna aprilie, a 
acostat-o pe studenta D. Iată 
cum povestește ea această 
întîmplare : „S-a ținut după mi
ne. S-a recomandat Cristian. 
Mi-a spus că este student în a- 
nul trei „Arte plastice" (N. R. 
Cum vom vedea, Cristian nu avea 
nici în clin, nici în mînecă cu 
Institutul de Arte plastice). 
M-a invitat să ne plimbăm. Am 
acceptat. Era simpatic. In drep
tul barului „Tic-Tac" m-a invi
tat să intru să bem o cafea. La 
început nu am vrut. A insistat. 
Pînă la urmă am intrat. Am stat 
de vorbă. Am băut cite un co
niac. (N. R. : în Ioc de cafea 1). 
Acolo, în bar, mi-a făcut cunoș
tință cu un prieten al lui care 
s-a recomandat pe numele de 
Dan. Ulterior, Dan mi-a făcut 
cunoștință cu Mihai, care mi-a 
spus că este student în anul trei 
la I.C.F. (N.R. : Mihai, nici gînd 
să fie student; la ora aceea, în 
dreptul numelui său putea fi

IN DREPTUL BARULUI

scris : fără ocupație T) și Daa 
mi-a confirmat spumele iuL_“.

Au trecut cîteva săptâmim de 
la această întîmplare. Sintem e- 
cum în luna mai. Intr-o seară, 
cei trei fanți de bulevard hotă
răsc să se... distreze. Dau cu ba
nul ? Poate... Nu știm sigur. Ceea 
ce știm însă sigur este ci sorții 
au căzut pe studenta D. Mă duc 
eu I a zis Mihai. Mie nu mi-a 
rezistat pînă acum nici-o femeie— 
Cu asta n-am probleme, e cam 
străină de București... O păcă
lesc ușor...-. Tînăra D. acceptă 
să iasă la... plimbare (deși se afla 
în timpul pregătirilor pentru e-

99 TIC- TAC“.

TEODOR POGOCEANU

(Continuări tn pag. a IlI-a)
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DIUL ÎN ROMANIA ?

2. AȚI AVUT P0-

SIBILTTATEA, CU 0-

CAZIA EXCURSII-

LOR ORGANIZATE,

I SA CUNOAȘTEȚI 
j ROMÂNIA, CE IM- 

| PRESn V-A PRODUS 

I VIZITAREA EI ? — 

| primesc numeroa- 

I se răspunsuri.

„Pentru mine — ne spu
ne ROLT BOSSMARCK 
— publicist din Suedia — 
România este sediul va
canței de vară. Mă aflu 
în țara dv. pentru a 
cincea oară și sper că voi 
mai reveni. De ce vin atît 
de des pe litoralul dv. ? 
Mamaia oferă condiții ex
celente de odihnă — și, în 
primul rînd, liniște. Am 
început să devin un mar
tor ocular al creșterii lito
ralului dv. și sînt bucuros 
că găsesc în fiecare an 
multe noutăți.

Felicit organizatorii ex
cursiilor. Am făcut „Turul 
Carpaților", am fost în 
Delia și de mai multe ori 
în București. Marele merit 
al turismului este că pune 
în contact oameni din di
ferite părți ale lumii, îi a- 
jută să se împrietenească, 
să se cunoască mai bine, 
să schimbe opinii și idei.

Am scris tn ziarele la 
care colaborez despre fru
musețile țării dv., despre 
Mamaia, pe care o consi
der una din cele mai o- 
dihnitoare stațiuni litora- 
liere din cite am cunos
cut, despre București, pe 
care-l consider unul din

Anchetă organizată de 
AT. TOMA 
C. PRIESCU și 
P. SEVERIN

(Continuare 
tn pag. a IlI-a)

(Continuare în pag. a Il-a)

F.oto t ȘT. IONESCU.
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GEORGE BAKU

VIATA DE ORGANIZAȚIE

KEAN“ dej. P. SARTREDE LA ILL C.

*) „Kean" de Jean 
Paul Sartre la Teatrul 
„Lucia Sturdza Bu- 
landra".

se 
lor
în

Mă opresc în prag izbit pur și 
limplu de ceea ce văd : o came- 
ă lungă, în care abia ai loc să 
e învîrți. De-a lungul pere- 
ilor, pe două rînduri, paturile ; 
iouăzeci și șase de paturi. Une- 
9 din ele suprapuse. Dacă în- 
inzi mîna din cele de deasupra, 
tingi tavanul. Cînd m-am uitat 
a plăcile fibrolemnoase sau de 
arton presat, care țin loc de ta- 
an, cel dinții gînd a fort si le 
prijin repede cu ceva. Pe jos — 
ămînt. Pămînt obișnuit, din 
el pe care îl arăm și semănăm, 
flat într-o casă de om. Intr-o 
asă „de oameni", fiindcă în ba- 
aca aceasta locuiesc 26 de bă- 
?ți între 16 și 19 ani, veniți să 
ivețe o meserie pe șantierul 
'.R.C.C.-Turda. Asta a fost tot 
e li s-a oferit cînd au venit 
ici. Și îți vine să întrebi cu 
e-au greșit de au fost înghe- 
aiți în coridorul acesta. Dar pe 
ine să întrebi ? Răspunsul foru- 
lor conducătoare poate fi pre- 
ăzut: „astea sînt condițiile...", 
i „astea" sînt numite cu senină- 
ite „condiții" probabil fără ști- 
ea Sanepidului.
„Ni s-a promis, încearcă unul 

in ei un fel de scuză, că vom 
mutați de aici la bloc. Aștep- 

îm...“
„Pînă atunci administratorul 

e-a spus că ne mai bagă niște 
aiuri. Noi am vrut să ne împo- 
ivim, dar a zis că ne dă pe toți 
fără...".
La toate acestea însă 

îai adaugă și propria 
idiferență față de locul
are trăiesc. Dacă au văzut 
a nu se îngrijește nimeni 
e ei, ei nici atîta n-o mai fac. 
earceafurile de pe paturi sînt 
îroape negre. „S1NT NE- 
CHIMBATE DE TREI LUNI", 
i dacă-i așa, de ce să mai aibă 
-ijă de ele ? Se trîntesc în pat 
i hainele de lucru, cu cizmele 
line de var și noroi... Pe jos e 

murdărie de neînchipuit: 
tucuri de țigară, coji de ceapă, 
îji de pîine, hîrtii. La o 
)bă de pămînt din mijlocul 
arăcii, cîțiva pregătesc mîn- 
ire, aruncând pe jos ce nu 
iai folosește. Ceilalți stau 
itinși în paturi și fumează. A- 
turi, ușă în ușă cu dormitorul 
clubul. „Stă închis de vreo 

>uă luni". Ne mai duceam și 
>i la televizor, la bibliotecă. 
cum...“) Deschid un dulap la 
tîmplare : aceeași dezordine de 
‘descris, același amestesc de lu- 
uri : inutile și murdare. Mă a- 
ic să-1 aranjez, să arunc din el 

fac ordine. Posesorul dulapu- 
i se apropie roșu la față și nu 
ie cum să mă rețină. II las pe 

mai departe, gîndindu-mă că 
a mai încercat probabil nimeni 
le trezească simțul gospodă- 

sc. Ar fi reușit ușor... întreb 
ică nu au un responsabil de 
jrmitor. Ba da, este chiar bă
tui cu dulapul. Dar, îmi spu- 
î el, sînt primul care întreb 
a ceva de multe luni de zile, 
încetul cu încetul, încep să se 
ească întrebările : oare nu se 
isește nimeni să mai treacă din 
nd în cînd pe aici ? Nu în-

cearcă nimeni să U schimbe fe
lul de viață ? Organizație U.T.G 
nu au ?

Ba da, fac parte toți din ace
eași organizație U.T.C.: organi
zația nr. 1 (dormitorul lor este și 
el tot nr. 11.) Dar secretarul lor, 
tovarășul inginer, vine pe aici 
numai ctnd trebuie si țină șe
dințe. Și nu sti mult Pleacă re
pede.

Atunci la ședinței acmtea. la 
adunările lor genera’*, de ce au 
vorbesc ? Acolo li se citesc con
ferințe mi s-a spus. Ce să mai 
vorbească și ei r Tac din guri, 
mă mulțumesc cu aceste date 
sumare despre activitatea organi
zației lor și dau să plec. Mă în- 
tîlnesc însă cu Popa Roman, se
cretarul comitetului U.T.C. pe 
șantier și mă întorc cu el înapoi. 
II întreb ctnd a trecut ultima 
dată pe aici „La ultima adunare 
generală — vine prompt răspun
sul". Apoi, o întrebare adresată 
circular, ca un orator al lui Ca- 
ragiale : „ESTE, BĂIEȚI Cî
teva voci încearcă să-1 susțină 
neconvingător, moale : „E—S- 
T—E“. Nu-mi vine să cred to
tuși. $i i-o mărturisesc fiindcă 
mi se pare ca atunci cînd trece 
secretarul U.T.C. pe undeva tre
buie să se vadă. Or, aici nu se 
vede nimic. Ce se poate vedea 
în activitatea comitetului U.T.C.? 
Excursii nu, seri-distractive nu, 
activitate la club nici atât Pla
nuri de muncă, adunări, șe
dințe de comitet da !. Tot lucruri 
care au loc între coperțile unor 
dosare. Li s-a vorbit poate în 
vreo adunare generală despre re
gulile necesare unei vieți în co
mun ? „Sigur că da, răspunde 
secretarul organizației U.T.C. 
Le-am ținut o expunere despre 
modul de comportare în societa
te". Dar, despre propriul lor dor
mitor ? „Nu, asta nu s-a făcut 
Așa. cu referat".

Mă uit la tînărul din fața mea 
la tovarășul Popa Roman, si mă 
întreb ce anume l-a transformat 
în funcționar. De ce are nevoie 
neapărat de referat pentru a dis
cuta și a dezbate ceea ce fră
mântă în fiecare zi pe cei 26 de 
tineri alături de care muncerte. 
Probabil însă, că trece pe lin
gă sufletul lor fără să-1 priveas
că măcar, cu indiferență, asa cum 
treci pe lîngă un gard. Nn mai 
reacționează tovarășul secretar 
decît la cuvântul scris, ca func
ționarii. I se pare mai de oreț 
hîrtia decît omul. Iți vine să a- 
runci cit colo toate și referatele 
și procesele verbale, și dosarele...

♦
Să nu uit Încă an amănunt în 

toată această întfmplare tm fort 
însoțit de un secretar al Comi
tetului orășenesc Turda al U.T C 
Ca si mine, dînsul era tot timpul 
uimit, intrigat revoltat de situa
ția întâlnită. Dar vinovat nu s-a 
simțit nici o clipă. Și poate ax fi 
trebuit să se întrebe dacă nu 
cumva și comitetul orășenesc 
U.T.C. l-a ajutat pe tovarășul 
Popa să devină funcțjor.ar.

D. MATALA

Ileana Zâmescu și Constantin 
Zămescu în recenta premieră pi~ 
teșteanâ „Ecaterina Teodoroht" 

de N. Tăutu

**★¥★*★¥*
„RENDEZVOUS"

IN MASIVUL

și din această cauză 
jocul lui de-a banche
rul este rolul cel mai 
tragic. Kean nu poa
te exista fără tortura 
lui: teatruL Septi- 
miu Sever Întrecîn- 
du-se pe sine în so
noritatea glasului ti 
dă ahinuitului om a- 
tita energie și așa de 
puțină reflexie încît 
drama autentică a lui 
Kean se transformă 
într-o penibilă come
die. Eroul lui Sartre 
caută patetic exis
tenta autentică, cer
cetează rațiunile care 
îl împiedică să a- 
jungă la ea. In 
„Kean" însă, Sartre 
face din joc o exis
tență posibilă, o re
tragere: „jucăm pen
tru că am înnebuni

dacă nu am juca". Cei 
care, ca marele actor, 
s-au retras pentru o 
clipă în joc sînt fixați 
în el de către ceilalți, 
oare le interzic reîn
toarcerea, regăsirea 
vieții lor. Cînd Kean 
spune, „nu sînt decît 
ce ați făcut voi din 
mine" apare una din 
principalele teme sar- 
triene, aceea a peri
colului celuilalt, apri- 
virii lui care te imo
bilizează. Jocul este 
o soluție de moment, 
o formă, dar nu poa
te deveni o existen
ță. Jocul este o 
evadare, o iluzie și 
Kean, ca orice perso
naj sartrian, refuză 
ca o lume imaginară 
să-i umple viața. Sep- 
timiu Sever a păstrat

din sinuoasa persona
litate a lui Kean doar 
ticurile actorului, dar 
permanent i-a uitat 
durerea, Cînd Kean 
— Othello se duce 
să-1 care în spate pe 
Shakespeare, cel care 
i-a furat viața, de pe 
scenă răsună urletul 
unui maur fioros și nu 
glasul obosit al unui 
om învins. Durerea 
lui Kean e dublă, 
căci și adevărata su
ferință S. Sever o 
confundă permanent 
cu jocul unui actor 
prea gălăgios.

Cerințe unice în munca educativă

din școala generală

Apa trece la doi pași, 
dar culturile duc lipsă!

(Urmare din pag. 1)

rativelor căruia se pot scrie atitea 
lucruri lăudabile, sînt dese cazu
rile cînd, drept justificare pentru 
suprafețele neirigate, ți se pre
zintă motive greu plauzibile.

— E imposibil. în secolul 
nostru, nu credem ca mai merită 
să mergem cu cîrpeli...

„în secolul nostru nu credul 
că mai merită să mergem cu 
cîrpeli"... Cu „cîrpeli" ce, în rea
litate, ar însemna posibilități 
existente și deplin folosite, fră- 
mîntări pentru utilizarea mai efi
cientă a bazei materiale existente 
— deci un plus de efort investit 
Renunțîndu-se însă la „cîrpeli", 
la cooperativa agricolă din Vlă- 
deni, din 100 ae hectare culti
vate cu lucerni în sistem irigat, 
ntKLai 60 au putut beneficia do 
ploaia artificială, și acestea în 
cantități insuficiente, iar din 280 
hectare cultivate cu porumb și 
amenajate, numai pe 50, apa a 
ajuns la rădăcina plantelor. („Cîr
peli" la care s-a renunțat în
seamnă aid o producție valorînd 
aproape un milion de lei lăsată 
să se ducă pe apa sîmbetei). La 
fel la Frățilești, la Progresul, Mi
hail Kogălniceanu, Făcăieni, Ște
fan cel Mare, Țăndărei...

La Țăndărei, motive foarte se^ 
rioase („oamenii trebuie să se mA 
si odihnească", „utilajele mai trB- 
ouie și ele întreținute". ..n-1 
prea fost mereu nevoie de apă* 
etc. etc) au făcut ca, în medie, 
numai șapte sau opt ore din zi 
aspenoarde să funcționeze. Con
secința : — din 270 hectare cul
tivate cu lucernă, cea de a treia 
udare nu s-a efectuat decît pe 
jumătate din suprafață deși gra
ficele indicau că acum cea do 
a patra udare trebuie să fie pe 
terminate; — din 150 hectare cul
tivate cu porumb, abia pe vreo 
35 hectare s-a aplicat a doua 
udare... E interesantă situația în
tîlnită aici : apa curge la doi pași 
de lanurile de porumb, și cui- 
tura-i duce lipsa. Și nu se mișcă 
nici un deget din partea celor 
chemați să rezolve problemele 
producției.

Cele mai senzaționale motive 
ce au determinat întinderi la 
irigații se întîlnesc însă la coo
perativele agricole Progresul și 
Vlădeni. La prima s-a dărîmat 
(da, da s-a dărîmat) bazi
nul de refulare oonstruit în 
toamna și primăvara trecută 
fîentru că nu s-au executat 
ucrările de artă necesare. 

(S-au scumpit oamenii la tărițe.„ 
iar acum nu mai pot iriga. După 
ce au investit aproape 1 000 000 
lei în agregate și lucrările execu
tate, se vaci în postura vînătoru- 
lui fără armă...) Dincoace,
la Vlădeni, DRIFORT Bucu-

și-a înghițit cuvîn- 
onoare ca și rum

în față ar fi avut o căpșună. 
Atacînd încă din toamna lui ’66 
lucrarea — un canal și încă ceva 
amenajări necesare irigării a 320 
hectare — nici acum, după cinci 
sau șașe luni de la expirarea ter
menului de dare în funcțiune 
n-au terminat munca. „Au lu
crat în dorul lelii ; au îngrămădit 
aici un adevărat arsenal de fiare 
vechi, denumite de cei în cauză 
buldozere și excavatoare — unele 
n-au funcționat nici măcar o săp
tămână, adunând timpii de lucru 
din mai bine de o jumătate de 
an — controlul și îndrumarea 
tehnică au fost aproape inexis
tente". (Ing. Paula Cîrstea — 
președinte al Consiliului agricol 
raional Fetești).

Iată deci, cum se adună cau
zele — una cîte una — iar acest 
eficient mijloc de sporire a ferti
lității solului — irigatul — scapă 
de sub controlul omului, nu este 
folosit îndeajuns. Deocamdată 
culturile — la toamnă și ham
barele — sigur vor trăda efectul 
nedorit a tot ceea ce acum se în
cearcă a se modela într-o um
brelă a scuzelor. De ce nu se 
generalizează peste tot în raid« 
experiența fruntașilor, a celof 
din Săveni, spre exemplu 2

tă cu elevii, în cadrul clasei și în 
afară de clasă, corespunzătoare 
cerințelor pe care le implică spe
cificul obiectului de învățămînt 
pe care îl predau.

Abandonîndu-se vechea con
cepție, conform căreia dirigin
telui i se atribuie un volum 
imens de sarcini, ceea ce produ
cea, bineînțeles, derută, tematica 
orelor de dirigenție, stabilită de 
lucrare, cu caracter orientativ, 
ceocentrează atenția dnigintehn 
srre 3 pr:el«ne esentJL-ewxa- 

de eferi, educația n»orah-ceUțe- 
CeaSCă ȘÎ educația cănităra,

Atribuțiile ce-i revin diriginte- 
hri, prin funcția ce i s-a încre
dințat de comandant al detașa
mentului de pionieri, prezentate 
în capitolul final al lucrării, nu 
constituie un sistem paralel de 
cerințe. Indicația formulată de 
hicrare, ca planul de muncă al 
dirigintelui că izvo: ască direct 
din planul genera! de muncă al 
școlii și din planul unității de 
pionieri, să fie strâns legat de 
munca educativă desfășurată în 
cadrul lecțiilor și corelat cu pro- 

fee al deta$a- 
rpre o muncă 

j, mutară.
P«nmd de la direcțiile prind- 

eooducerea parti- 
educarea

idee, a

hri ce trebuie 
rea reahzirii a
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BRAȘOV (de la corespon- 
dentul nostru):

Un grup de peste 50 de e- 
led ți eleve de la liceele dxn 
Brașov, Sibiu, Agruta, Făgă
raș, Mediaș și orașul Victo
ria, însoțiți de profesori de 
istorie, științele naturale și 
geografie p-au dat uleie tre- 
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partea educatorilor, pe lîngă o 
comportare irenroșabilă, o mun
că Științifică ue optimizare a 
procesului de dezvoltare intelec
tuală, morali, estetică și fizică a 
elevilor, a procesului de forma
re a profilului moral—spiritual, 
în spiritul nobilelor idei ale pa
triotismului socialist, ale comu
nismului.

Ministerul învățământului, ca
drele didactice din învățământul 
de culturi generală și din învă- 
țămîntul superior, care au adus 
o contribuție valoroasă la elabo
rarea acestei lucrări, și-au pro
pus să ajute învățătorii și profe
sorii în sporirea rolului activ al 
fiecărui elev în parte asupra pro
priei lui personalități, să-i ajute 
să conducă cu competență fie
care elev către autoeducare, că
tre transformarea lui treptată din 
obiect al educației în subiect, 
să-i sprijine în dezvoltarea maxi
mă a capacității și aptitudinilor 
personale ale elevilor.

In tabăra de la Joffi bună f

(Urmare din pag. I) dușmani: 
românești

iriți cu toți, scăpați a ei moșie, 
ai, fiii ei ce-ați mai rămas...
Și într-adevăr, toți cei ce nu 
eriseră la Cerna și la Jiu pe 
rgeș și pe Neajlov toți îcei 
! nu căzuseră secerați de tifos 
iarna memorabilă a lui 1916- 

17 toți acei care, apărînd cu 
Septurile lor trecătoarea Oitu- 
ilui, făcuseră să răsară lozinca 
îndră „Pe aicea nu se trece !", 
tr-un cuvîni tot ceea ce țara 
rea încă apt să pună stavilă 
ăjmașului — veni sub stea- 
tri cu miile și cu zecile de 
ii. Vechiului cîntec „La 
■me !" î se adăuga acum o va- 
antă nouă ce sublinia momen- 
il tragic, hotărîtor :
a arme ! Să luăm ce ne-ac

luat I
i arme ! Să scăpăm pe-ai noș

tri frați .’ 
Undeva, la poalele Cetătii 
samțului se desăvîrșea instru
ia primelor eșaloane ale ves
tei infanterii ușoare româ- 
iști; se nășteau acolo cele din- 
: unități ale vînătorilor de 
unte
In numai cîteva luni se pe- 
ecușe „minunea" cârje a uimit

pe prieteni $1 pe 
400 000 de baionete 
așteptau revanșa...

★

Suita de bătălii din _ 
lie și august 1917 s-a desfășurat, 
precum se știe, pe un front lung 
ee mergea din Munții Vrancei 
pînă în șesul Șiretului. Așa cum 
observa un comentator militar 
„pe tot frontul celor 2 armate 
române, de la munte la Șiret, 
n-a fost decît o singură încăie
rare de străpungere prin dublă 
învăluire a armatei române, 
conform rețetei de predilecție 
a inamicului, bătălie descompu
să tactic în mai multe operații 
neizbutite". Dar. arată același 
comentator, alegerea tîrgului 
Mărășeștilor ca simbol al bătă
liei a avut totuși o anumită ra
țiune pntru că ,,aci lîngă el, la 
Răzoare, s-a frînt resortul prin
cipal al voinței dușmanului de 
a forța porțile Moldovei".

In ziua de 9 iulie prin focul 
de artilerie și în cea de 11 iulie 
prin asaltul propriu-zis înce
pea ofensiva română de la Mă- 
răști. Din zorii zilei de 11 
iulie și pînă în seara zilei de 19 
iulie cînd ofensiva a fost oprită 
din ordinul comandamentului 
nostru, frontul inamic a fost 
sfărîmat pe o lungime de 30 km

lunile lu-

și pe o adîncime de 20. Popu
lația din 30 de sate române eli
berate primea cu lacrimi în 
ochi și cu flori pe ostașii ro
mâni. Importanța moral-politică 
a victoriei de la Mărăști era 
însă și mai mare ; era primul 
act al revanșei, primul succes 
după tragica retragere din 1916, 
prima înfrîngere serioasă pro
dusă inamicului pe frontul ro
mânesc i „Prima adevărată și 
deplină victorie românească" — 
scria Nicolae Iorga. Aveau să-1 
mai urmeze și altele dar într-o 
altă manieră și în urma unor 
grele încercări...

După cîteva zile de acalmie, 
în zorii lui 6 august începea 
marea bătălie a Mărășeștilor iar 
două zile mai tîrziu cea a Oitu- 
zului (de la 26 iulie ele se vor 
desfășura concomitent pînă Ia 
6 august ultima zi a încleștării 
de la Mărășești. Bătălia de Ia 
Oituz va mai dura încă 5 zile, 
pînă Ia 11 august). Inițiativa 
era de astădată a inamicului ; 
bătrînul feldmareșal Makensen 
supranumit „spărgătorul de 
fronturi" declara că în două 
săptămâni își va face intrarea 
în Iași, va distruge armata ro
mână și va scoate astfel Româ
nia din război. După două săp- 
tămîni de lupte și de invaria-

bile eșecuri, comandantul ger
man aruncă în ziua de 6 au
gust ultimul șl cel mai puternic 
val de atac asupra pozițiilor ar
matei I comandată de genera
lul Eremia Grigorescu. A fost 
ziua cea mai sîngeroasă și dra
matică a bătăliei. La ora 9 di
mineața^ frontul românesc în 
zona Pădurii Răzoare era rupt 
și inamicul mai avea de parcurs 
doar 800 de metri pînă la pozi
țiile artileriei Cîteva minute 
numai și — după trecerea prin 
baionete a servanților de la tu
nuri — trupele germane aveau 
să întoarcă întreaga apărare ro
mână să captureze podul de la 
Cosmești și să-și deschidă drum 
larg prin spărtură. Dar, în calea 
atacatorilor din cele cîteva frân
turi de tranșee năruite ce mai 
despărțeau pe Inamic de artile
ria română, s-a ridicat o mînă 
de viteji : compania de mitralie
re a căpitanului Grlgore Ignat, 
întreaga companie în frunte cu 
comandantul ei. a pierit la da
torie dar a ținut pe loc inami
cul timp de o oră. oră care de 
fapt a decis soarta bătăliei : ul
timii supraviețuitori ai compa
niei încă mai trăgeau în dușman 
cînd în depărtare se iveau în 
pas alergător rezervele româna

care au umplut spărtura fron
tului.

La orele prânzului contraata
cul român, sprijinit de bateriile 
ruse mărea începutul derutei 
inamice. Bătălia Mărășeștilor 
lua sfîrșit

Asupra pierderilor suferite de 
cele două tabere cifrele sînt 
parțiale. Iorga arăta că timp de 
o lună (referindu-se probabil la 
luna 11 iulie—11 august) inami
cul a pierdut 47 000 de luptă
tori, morți și răniți, iar românii 
26 800. Reprezentînd fie porțiuni 
de front, fie porțiuni de timp, 
datele cunoscute nu pot însă 
oglindi cu precizie amploarea 
încleștării. A fost o bătălie de 
mari proporții la care, de la 
munte la Șiret, au participat 
efectiv de ambele părți peste un 
milion de luptători. Acestei gi
gantice bătălii — denumită de 
adversar .bătălia de străpun
gere de pe Putna și Șușița" și 
„pentru trecătorile din vestul 
Moldovei", iar de noi bătălia 
Mărășeștilor — contemporanii 
și posteritatea, i-au consacrat 
rînduri de mare prețuire. Istori
cul german M. Schwartze pu
tea. de pildă să scrie : „Luptele 
de la Focșani și Ocna, bătălia 
de la Mărășești, cum spun ro^

mânii — au devenit mîndria 
Armatei române în războiul 
mondial".

Comandantul armatei I. ge
neralul Eremia Grigorescu, co
pleșit de emoție în fața vitejiei 
ostașilor și a marilor jertfe 
scria în celebrul lui ordin de 
zi : „Eroismul nostru a cutre
murat lumea și frumoasele noas
tre ținuturi... Dimpreună cu voi 
depun pe mormîntul eroilor ce 
au căzut în această năpraznică 
luptă florile recunoștinței unui 
popor... Să trăiți, ostașii mei 
viteji, mîndria și scutul fără 
seamăn al patriei !" Și de atun
ci, an de an s-au strîns mărtu
riile. documentele, paginile noi 
care au făurit istoria acestei 
mari bătălii. Istoria bătăliei — 
prelungită de fapt pînă în sep
tembrie — prilejuiește și alte 
emoționante evocări. La ea au 
participat și românii transilvă
neni — foști prizonieri în Rusia 
— care s-au înrolat sub trico
lorul țării și au luptat pentru el. 
Și. într-un fel. au participat la 
preliminariile bătăliei, sutele de 
eroi „în civil" din spatele fron
tului inamic în Moldova,

Muntenia șl Transilvania — 
. care au furnizat informații pre

țioase armatei române și au sal
vat mii de prizonieri români. Și 
tot în spatele frontului inamic 
sfîrșea atunci în spînzurătoare 
românul Emil Rebreanu, ofițer 
al armatei austro-ungare, pen
tru care „chemarea sîngelui" 
a fost mai puternică decît jură- 
mîntul către împărat.

Au trecut așadar cincizeci de 
ani de atunci... Veteranii supra
viețuitori, fiii și nepoții luptă
torilor, poporul întreg al Româ
niei socialiste cinstește cu emo
ție și recunoștință marea și 
mîndra aniversare de astăzi. 
Cinstirea acestui trecut înălță
tor este un nou prilej de afir
mare a încrederii în viitor ; căci 
poporul care a zămislit re
gimentele și diviziile de la Mă- 
rășești, nu poate avea decît un 
viitor croit pe măsura măreției 
trecutului, un viitor demn de 
istoria cea mare și sfîntă a nea
mului românesc.
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diferență 
studii se

• S-a stabilit ca întîlnirea internațională mas
culină de notație dintre echipele selecționate ale 
României și Franței să aibă loc în zilele de 
26, 27 și 28 august, la București. Întrecerile se 
vor desfășura la ștrandul Tineretului.

învățămintului
în sesiunea de cori-

(septembrie). Cei 
promovează mai 

«v. Jouă examene (în 
două sesiuni anuale)

Aveți o țară frumoasă

și un popor talentat"
La Botoșani, în casa recent 

estaurată unde a copilărit ma- 
ele istoric și om de cultură Nj- 
olae Iorga, s-a deschis o expozi- 
ie și o bibliotecă memorială. 
ntr-una din încăperi sînt expu- 
0 fotografii și fotocopii ce în- 
ățișează aspecte din viața și ac- 
ivitatea lui Nicolae Iorga, scri- 
ori etc. Restul încăperilor sînt 
estinate bibliotecii memoriale 
ar® dispune de peste 3 000 vo
im© în mare majoritate opere 
le lui Nicolae Iorga, donate de 
amilia istoricului.

★
în cursul dimineții de marți 
sosit în Capitală un ansam- 

lu folcloric din Algeria, care 
itreprinde un turneu în țara 
oastră. Timp de mai multe 
ile, reprezentanții folclorului 
Igerian vor prezenta specta
cle în orașele București, 
■împina, Brașov, Buhuși, Pia- 
ra Neamț, Tg. Neamț, Bacău

(Urmare din pag. J)

Jn ansamblu folcloric 
din Ploiești invitat 

peste hotare
PLOIEȘTI (de la corespon- 

lentul nostru).
După ce a recoltat o serie de 

ucoese și aplauze la scenă des- 
hisă în orașul Ploiești, cu spec- 
icolul „O cunună-i țara întrea- 
ă“ ansamblul folcloric al Uzinei 
instructoare de utilaj petro- 
ier 1 Mai al rafinăriei Ploiești, 
i plecat pentru a prezenta acest 
mpunător spectacol și în capita- 
a țării. Dar aceasta nu se va 
pri aici. El va pleca mai departe, 
►este hotare în R. P. Ungară la 
> întâlnire și confruntare de fol
clor internațional. Cu prilejul 
iederii sale în R. P. Ungară, an- 
amblul artiștilor amatori plo- 
eșteni, va prezenta o serie de 
pectacole în diverse localități fă
lind cunoscută cu acest prilej o 
)arte din bogăția și frumusețea 
piciorului zonelor Prahovei, Te
renului, Ialomiței, Buzăului, 
dîmboviței, Cislău, Rm. Sărat și 
/rancet

Iau un obiect care are valoa
rea a două bilete de tramvai — 
creionul pe care-1 țin școlarii în 
mină. Lumea întreagă e plină 
de milioane de feluri de creioa
ne care mai de care demon- 
strind că aceia care le-au făcut 
cheltuiesc pentru acest simplu 
bețigaș nu știu cite vagoane de 
transpirație, dorindu-1 mai bun, 
pai original. Fapt meschin ? 
Cheltuială inutilă ? Să avem 
ertare ! Milioane de copii luînd 

îh mină un model nou de cre
ion, dau, de fapt, nas in nas cu 
uimirea că pînă și dintr-un - 
semenea minuscul obiect, 
aceeași eternă întrebuințare, 
poate face mereu altceva, 
această concluzie turnată în 
petele a milioane de tineri

cu 
se 

iar 
ca- 

___r „ s_______  _ e 
mai puternică decît toată bom
bele atomice. Cu fiecare model 
nou de creion, rod al fanteziei 
unui inginer, sare o săgeată de 
lumină și se deschid privirile 
unor minți chemate să nască ele 
însele fantezie. Ne 
seama pe deplin ce 
asta ?

Nu, nu ered că ne 
puțin așa rezultă din 
feră fabrica

dăm oare 
înseamnă

dăm. Cel
„ , ceea ce o-

...................   „Flaro"-Sibiu, fa
brică unde s-au obținut unele

Așa după cum am a- 
nunțat în numărul de 
ieri al ziarului, a 

fost reglementată echivala
rea studiilor făcute în șco
lile tehnice agricole cu du
rata de 4 ani și în școlile 
tehnice de maiștri cu lice
ele agricole. Absolvenții a- 
cestor școli pot susține ast
fel examene de diferență 
pentru actualele licee agri
cole în specialitățile urmate 
la școlile respective.

Examenele de diferență 
se susțin după programele 
școlare de la liceele agrico
le, în sesiunile stabilite 
pentru învățămîntul fără 
frecvență de la 
cultură generală.

Examenele de 
pentru un an de 
vor putea programa în cele 
două sesiuni anuale (ianu
arie, mai-iunie). Cei care 
promovează toate examene
le de diferență în prima se
siune, se pot prezenta, în 
sesiunea a doua, la exame
nele de diferență pentru a- 
nul următor de studii. In
tr-o sesiune nu se pot sus
ține decît examenele de di
ferență pentru un singur 
an de studii.

In ordinul ministrului se 
arată că examinarea elevi
lor se face printr-o probă 
scrisă și una orală la fiecare 
obiect de studiu. Examene
le de diferență nepromo
vate sau amînate după se
siunea a doua (la cel mult 
două obiecte) vor fi susți-

nute 
jență 
care nu pi 
mult de ac 
cele 
sau examenele de corijență 
vor fi declarați repetenți, 
iar în anul școlar următor 
vor susține din nou exa
menele de diferență pen
tru anul respectiv, cu ex
cepția obiectelor la care au 
obținut note de la 7 în sus.

înscrierea la examenele 
de diferență se face cu cel 
puțin 30 de zile înaintea 
fiecărei sesiuni de exame
ne. După promovarea exa
menelor de diferență pen
tru toți anii de studii, ab
solvenții școlilor tehnice a- 
gricole și ai școlilor tehnice 
de maiștri se pot prezenta 
la examenul de bacalau
reat care se va susține în 
condițiile prevăzute de pla
nurile de învățâmînt ale li
ceelor agricole.

Publicăm mai jos lista 
liceelor agricole unde se pot 
susține examenele de dife
rență : DRĂGĂȘANI (Ar
geș), ROMAN-TRIFEȘTI 
(Bacău), ARAD (Banat). SI
BIU (Brașov), FUNDULEA 
(București), TURDA (Cluj), 
ȘIMLEUL SILVANIEI (Cri- 
șana), POARTA ALBĂ (Do- 
brogea), BRĂILA (Galați), 
GEOAGIU (Hunedoara). 
IAȘI (Iași), SATU MARE 
(Maramureș), TG. MUREȘ 
(Mureș Autonomă Maghia
ră), CRAIOVA (Oltenia), 
RM. SĂRAT (Ploiești), RĂ
DĂUȚI (Suceava).

• Pe „Nepstadion' 
Budapesta se va desfășura la 
12 august meciul internațional 
de fotbal dintre fostele glorii 
ale Ungariei și Austriei. Echi
pele vor fi alcătuite din vechii 
internaționali care au jucat 
acum 15—20 de ani. Astfel, în 
echipa maghiară vor figura 
Groșics, Buzanski, Budai, Hi- 
degkuti, Babolcsai, Deak și 
alții. Oaspeții vor prezenta, 
printre alții, pe Giesser, 
lanski, Koerner, Decker
Ockwirk. Jocul este așteptat 
cu mare interes de amatorii 
de fotbal din Budapesta.

• In zilele de 15 și 16 august va avea loc la 
București dubla întîlnire internațională de baschet 
dintre echipele masculine ale României și R. D. 
Germane.

Competiția internațională masculină „Cupa o- 
roșului București" este programată în zilele de 
18, 19 și 20 august cu participarea echipelor Gre
ciei, României, Ungariei și selecționatei orașului 
Leningrad. Toate întîlnirile anunțate vor avea loc 
în nocturnă, pe terenul special amenajat din spa
tele sălii sporturilor de la Floreasca.

cele mai frumoase orașe 
din Europa datorită culo
rilor sale vesele, parcuri
lor și locurilor de agre
ment. Mulți dintre priete
nii care au încredere în 
gusturile mele au venit și 
ei în România și mi-au 
confirmat că nu i-am de
zamăgit. De fapt, ca să 
fiu sincer, nu eu sînt cel 
ce nu i-am dezamăgit, ci 
țara dv. care este ospita
lieră și frumoasă".

„Oricît de depar
te mă aflu de țară, 
am simțit că sînt 

român"
„Vin în România — 

ne-a spus dl. ABRAHAM- 
GEORGE FELDMAN, tu
rist din Statele Unite — 
tocmai din orașul Chica
go. Trebuie să vă fac o 
mărturisire care-mi produ
ce o mare bucurie: revăd 
România, țara în care 
m-arn născut, după 65 de 
ani (dl. Abraham—Geor
ge Feldman este american, 
de origine română și s-a 
născut la Galați) și am 
simțit din nou, oricît de 
departe mă aflu de țara, 
că sînt român.

Îmi cereți o comparație 
a litoralului românesc cu 
alte stațiuni ? Dați-mi 
voie să vă răspund la a- 
ceastă întrebare intr-alt 
fel: să compar ceea ce 
Știam eu în 1902, cînd am 
plecat din țară, cu ceea 
ce am găsit.

Voi fi foarte sincer în 
afirmațiile pe care le fac. 
Ați construit aici, pe lito
ral, adevărate orașe ale 
confortului și odihnei. 
Bravo, din inimă! Orașul 
meu natal, Galațiul, nu 
l-am mai recunoscut.

Plec din țara dv. — și 
pentru asta mulțumesc tu
rismului — cu mare bucu
rie că am redescoperit o 
Românie nouă, care m-a 
convins pentru totdeauna 
de marele talent al po
porului român".

AHRENS, conducătorul 
camerei medicilor din 
Hamburg — soarele care, 
timp de trei luni, este par
că numai al litoralului dv. 
Cunosc toate marile star- 
țiuni — din Italia, Spania, 
Portugalia, cele de pe ma
lul Mării Baltice, dar Ma
maia mă atrage în mod 
deosebit. în unele din 
stațiunile amintite, și mai 
ales la noi în Hamburg, 
sezonul estival este foarte 
scurt și instabil. Mamaia, 
pe lingă o așezare la doi 
pași de mare, pe lingă o 
plajă spațioasă și cu nisip 
foarte fin, pe lingă hote
luri confortabile, cantine 
și restaurante bine aprovi
zionate, are tot timpul 
soare".

„Litoralul dv. creș
te ca feciorul din 
basme: într-un an 

cît în zece"
„Prima dată — ne spune 

dr. KAROL BREITER din 
R. S. Cehoslovacă — am 
venit la Mamaia în 1958. 
Atunci avea doar trei ho
teluri și o tabără de cor
turi. Constat că litoralul 
dv. crește ca feciorul din 
basme: într-un an cît în 
zece Sînt surprins de nu
mărul mare de hoteluri și 
vile care s-au construit aici, 
ca și la Eforie Nord și 
Mangalia, pe care le-am 
vizitat.

Impresia generală des
pre România o rezum în 
cîteva cuvinte. M-a im
presionat ospitalitatea po
porului român, înfățișarea 
nouă a satelor (orașele le 
mai cunoșteam), grija care 
se acordă la dv. turismu
lui, în special monumente
lor istorice".

„Bravo Roumanie!"

Calificativul despre tot:, 
ce-am văzut in țara dv. 
litoralul, construcțiile din 
orașul Constanța, satele 
dobrogene pe care le-am 
vizitat, cu înfățișarea lor. • 
aspectuoasă, nu-l pot ex
prima decît în două cu-, 
vinte: „Bravo Roumanie /“<

„Mă consider un 
mare favorit că am 
venit în România"

„Litoralul românesc — 
e de părere LO1US DE 
FRIES, ziarist din Anglia 
— este extraordinar. Sta-, 
țiunile sale au șansa de a„ 
fi situate în imediata a- 
propiere a mării, iar Ma-- 
maia deține privilegiul 
unic de a fi îmbrățișată de 
apele mării și cele ale la-, 
cului Siutghiol.

Mi-a plăcut mult Bucu- 
reștiul, cu aerul său parii-., 
cular, cu bulevarde largi, 
spații verzi și parcuri care 
îmi amintesc grădinile pa
riziene. M-a impresionat 
mult „Muzeul satului" pe 
care îl consider pînă la ora. 
actuală ca fiind fără egal., 
prin autenticitatea piese
lor sale.

Mă consider un mare 
favorit că am venit în Ro
mânia, pentru că am fă
cut cunoștință cu o țară 
frumoasă și cu un popor 
talentat, ospitalier și „fair 
play" cum spunem noi 
englezii", "“

„Sîntefi o veritabi
lă gazdă a turis

mului"

progrese evidente (mină de gra
fit mai bună, lemn mai bun etc.) 
dar care și-a propus parcă să se 
țină la zece ani în urmă cu fan
tezia, față de nivelul lui azi. 
Creioanele sînt bune, utilizabi
le, eu însă aștept de ani și ani 
clipa cînd un vinzător, ori un 
prieten, îmi vor arăta un mo
del de creion cu acea bucurie 
personală cu care s-ar putea ex
clama : „ce ziceți, ce le-a dat 
prin minte celor de la „Flaro"- 
Sibiu Dar...

Sigur, e un exemplu. Nu însă 
un mărunțiș. Lumea modernă 
este plină, la ora Ia care vor
bim, de roadele acestei ofensive 
a fanteziei, dusă la limite aproa
pe nebănuite.

Ce asigură această eferves
cență ? Aș spune, o trecere ex
trem de rapidă de la ceea ce s-a 
obținut, la ceea ce se poate încă 
obține. Aș cita un caz : apara
tele de radio portabile cu tran
zistor! fabricate de „Electroni
ca". Bune. Dar nu vi se pare că, 
nepermis de mult pentru un co
merț modern, se prezintă ele în 
vitrine cu aceeași înfățișare, de 
pildă ? Se vînd ? Acesta nu e 
un argument pentru o firmă 
care se respectă, azi, și care e 
datoare să prezinte mîine alt-

ceva, mai frumos, mai bun, mai 
ieftin.

Sistemul competitiv este încă 
greoi și el udă cu vedre de apă 
grea aripile fanteziei. Stimula
rea creației prin concurs este 
adesea formală (vezi, de pildă, 
în vitrină Ia ..Romarta copiilor" 
ultimele jucării premiate la o 
recentă întrecere, jucării ceva 
mai frumoase ca altele, dar 
care, principial, descoperă ceea 
ce au descoperit alții acum 7-8 
ani). De ee ?

Adeseori, utilul în sine, utilul 
imediat și fără pretenții, le atro
fiază unora orice argument în 
favoarea strădaniei pentru mai 
nou. „Lasă, domnule, că merge... 
Iți rezolvi problema ?— Atunci 
ce mai vrei 7*

„Merge..." spune directorul 
fabricii eare face costume de 
baie și care, de ani și ani, n-are 
măcar inițiativa unui cit de mie 
tighel adăugat produsului său. 
Din miinile altora ies lucruri 
(banale, bineînțeles, ca însăși 
acest costum), dar eare te fae 
parcă să simți că ești altul, mal 
nou. obligat la altă viață. Din 
mîinile directorului de care 
vorbesc se lansează, în magazi
ne, automulțumirea_

„Merge și așa...“, zice directo
rul fabricii de confecții eare 
deși vede că lipsesc unele mă
suri de costume în timp ce al
tele prisosesc nu trage măcar 
cu urechea la metodele de elaa-

ticîzare și simplificare a forma
lităților introducerii în fabri
cație, după nevoia pieții. Tre
buie să ai însă o elementară a- 
gerime și fantezie comercială ca 
să-ți organizezi astfel munca in
cit să poți (cum am auzit că se 
face) ca, atunci cînd clientul 
nu-și găsește o confecție pe mă
sura Iui, să i se ofere un bilet 
la cinema, fiind poftit ca, după 
spectacol, să vină să și-o ia 
gata.

De ce n-au descoperit cei de 
la „Confecția“-București idee» 
aceasta, reducînd timpul de aș
teptare nu la două ore, dar mă- 
ear la două zile ?

De ee n-au descoperit ingine
rii de la fabrica din Sibiu sti
lou] cu eare se poate scrie 
noaptea fără să aprinzi veioza ?

...Diq exemple voit mărunte. 
Aș vrea să se înțeleagă insă că 
este vorba. în fapt, de lucruri 
foarte serioase. De o acută ne
voie de fantezie tehnică, orga
nizatorică etc., etc., de stimula
rea el pe toate căile.

Cred în acea religie a omului 
eare, dimineață de dimineață, 
își așează In față, precum un ce
lebru scriitor, lozinca epocii : 
„Să fac ceva nou. Să adaug ceva 
nou, indiferent dacă proiectez 
un creion sau o mașină uriașă

In fața acestei lozinci mintea 
trebuie să lucreze, dacă • 
minte_

• O nouă trambulină de sărituri cu schiurile 
va fi inaugurată în martie 1968 în stațiunea iugo
slavă de sporturi de iarnă de la Planica. Această 
trambulină va permite obținerea unor sărituri de 
peste 160 m. Noua trambulină va găzdui viitoarei# 
întreceri ale tradiționalelor competiții de sărituri 
cu schiurile, care au loc in fiecare sezon de iarnă 
la Planica.

Soarele este al 
litoralului dv.“

„M-a determinai să vin 
în România — ne declară 
zîmbind dr. WILHELM

„Sînt mecanic la între
prinderea „Sabena" — ne 
declară SCHOONEJENS 
ROGER din Bruxelles — 
Belgia — și, aflîndu-mă în 
România, la Mamaia, 
mi-am satisfăcut o veche 
dorință : aceea de a vizi
ta o țară socialistă. Ce pot 
spune acum ? Mamaia es
te unică. Are o ambianță 
agreabilă și vitaminizează 
pur și simplu odihna 
condițiile ei.

cu

IN DREPTUL BARULUI 
„TIC-TAC“

(Wrmare din pag. 99

îndrăgostit în cea de veritabil 
călău. Și Mihai știe să bată o 
femeie. Nu este, probabil, la pri
ma experiență de acest gen...

Dar... Surpriză! Se aud ciocă- 
nituri în ușă. Calm, Mihai, des
chide. Au sosit ceilalți doi, cei
lalți care avuseseră „răbdare" și 
așteptaseră ore întregi acest mo
ment.

Acum sînt trei...
Au terminat ? Nu. Tînăra D. 

tire un ceas la mină. Mihai n-o. 
poate lăsa să plece cu ceasul.

— Dă-mi ceasul. Îmi trebuie 
un gaj, ca să vii și mîine seară. 
Dacă vii, îți dăm ceasul înapoi...

— Mai dă și o declarațieI 
Scrie că ai venit de bună voie, 
că mi-ai dat și ceasul de bună 
voie...

Studenta D. ajunge, a doua zi 
dimineața, la cămin. Nu se duce 
la miliție. Ii este frică. A dat 
declarații... Dar nu poate trăi 
liniștită. Cei trei o caută zilnic. 
Nu mai poate ieși afară din că
min... Își face curaj și, în sftrșit, 
se duce la miliție, unde poves
tește totul...

★
l-am văzut pe cei trei nemer

nici...
Intîi a fost adus Mihai Man- 

^ache, 22 de ani neîmpliniți, că
lătorit!!! (da, nu vă mirați nu

este nici o greșeală: căsătorii!!!), 
fără profesiune (a avut una — 
aceea de mecanic auto — dar a 
renunțat la ea, era prea... murda
ră), condamnat în 1961 la zece 
luni închisoare pentru tăinuire 
de furt. Apoi a fost adus Vera 
Dan Adrian 22 de ani (împliniți 
în luna mai), student la I.S.E. 
în anul întîi, condamnat în 
1962 la șase luni închisoare co- 
recțională pentru tăinuire de furt, 
iar în 1963 condamnat la încă 
șase luni închisoare tot pentru 
tăinuire de furt. Și, ultimul A- 
vrămescu Cristea, 22 ani, împli
niți în martie, tehnician-proiec- 
tant sau desenator (nici el nu știa 
bine ce este!) la F.M.U.A.B.

l-am văzut pe toți trei...
Erau așa cum mi-i închipui

sem : cu părul lățos, crescut în 
voie, gen, „beatles", cu pantaloni 
strîmți, cu chipuri desfigurate de 
cinism. Procurorul îi audia pen
tru ultima oară, înainte de pro
ces. Răspundeau cu tupeu și 
dezinvoltură, ca și cum ar fi fost 
nevinovați și se interesau dacă 
au dreptul să ia avocat să-i a- 
pere I

Văzîndu-i, mă gîndeam însă 
la fată. La studenta D., care me
rită să fie întrebată: nemernicii 
sînt nemernici, dar tu, tu ce cău
tat noaptea singură prin dreptul 
barului Tic-Tac

La Cheile B ic uzului

„Știam multe de la prie
tenii mei — ne spune 
doamna KLEFFER GE
NEVIEVE, cercetător îh 
filologie din orașul Colmar 
din Franța — despre ospi- ~ 
talitatea poporului român;1’ 
despre frumusețile peisa
jului său și mai ales cel al 
Moldovei de Nord. Am ve
nit aici cu dorința de a 
face cunoștința cu viața și 
realizările poporului ro
mân. Ceea ce am văzut 
(ritmul de construcție, 
cartierele muncitorești, șo
selele, hotelurile, uzinele) 
mi-au depășit închipuirea. 
Imaginea României este 
cea a unui vast șantier iar 
ceea ce m-a impresionat 
adînc este faptul că femei
le sînt la fel de stăpîne pe 
meserie ca și bărbații.

Peisajul carpatin, Nor- ■ 
dul Moldovei, Valea Oltu- 
lui și Sinaia sînt trasee tu
ristice care îmbogățesc și 
înfrumusețează o țară. Am 
venit în România cu pre
judecata că voi călători 
într-un peisaj de șes. Abia 
aici am descoperit marea, 
varietate a peisajului Ro
mâniei și marea calitate a 
turismului, care îmbină 
plăcerea de a călători, in
teresul pentru nou cu cu
noaștere multiplă, cui 
schimbul de opinii și con
tacte între oameni. Româ
nia este în aceste zile o 
veritabilă gazdă interna
țională a turismului".

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE

AGONIE ȘI EXTAZ 
film pentru ecran panoramic 
rulează la Patria (orele 12 i 
15 ; 18 : 21).

CANALIILE
rulează la Republica (orele
9.15 ; 11,45, 14,15 ; 18,45 ; 19,15 ;
20,30), Festival (orele 8,30; 
11 ; 13,30 ; 16; 18,30 ; 21), Fero
viar (orele 8,45; 11; 13,15;
15,45 ; 18; 20,15), Excelsior 
(orele 9,45 ; 12 ; 14,15; 16,45;
19; 21,15).

CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS
— cinemascop —

rulează la Luceafărul (orele
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21),
București (orele 9; 11,15 ;
13.30 ; 16,30 ; 19 ; 21,15), Mo
dern (orele 9,30 : 11,45 ; 14 ;
16.30 : 18,45 ; 21).

PANTERA NEAGRA
— cinemascop —

rulează la Capitol (orele 9 ; 
11,15: 13,30; 16: 18,30; 21), gră
dină 20.15).

PESCARUL DIN LOUISIANA 
rulează la Victoria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 : 16 : 18.30 ; 20,45),
Floreasca (orele 9 ; 11,15 :
13.30 : 16 . 18.30 ; 20,45).

FURTUNA ÎNCEPE
rulează la Lumina (orele 16,15:
18.30 ; 20.45).

Viața la castel
rulează la Colentina (orele 
14,45 ; 17,30), Lumina (orele

11,30 ; 13,45).

FRENCH CANCAN 
rulează la Union (orele 15,30 | 
18 ; 20,30).

DRAGOSTEA MEA 
rulează la Doina (orele 11,30 | 
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21).

METAMORFOZE — CUM 
ZBOARA PĂSĂRILE, DACA 
O IUBEȘTI — DIN PAMÎNT 
Șl FOC — CUCERIREA SU
NETULUI — SCOARȚE DIN 
RODOPE

rulează Ia Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare.

LUPOAICA
rulează la Central (orele 15; 
18; 20,45).

CIOCÎRLIA
rulează la Central (orele 
9,30; 12.15).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ
— cinemascop —

rulează Ia Giuleștl (orele 14,30; 
17,30; 20,30), Bucegl (orele 
16 ; 18,15 : 20.30).

CRĂCIUN ÎNSINGERAT 
rulează la înfrățirea (orele 
16 ; 18,15 ; 20.30).

WARLOCK
— cinemascop —

rulează la Dacia (orele 
8.30—21 în continuare).

LADY MACKBETH DIN SI
BERIA
— cinemascop —

rulează la Buzesti (orele 15.30;
18).

PE GHEAȚA SUBȚIRE
— ambele serii — cinemascop —- 

rulează la Crîngasi (orele 
15 30 ; 19)

MARELE RESTAURANT
— cinemascop n

rulează la Grivița (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),
Melodia (orele 9,15; 12,15;
15.30 ; 18,15 ; 21), Aurora (ore
le 8,45; 11,15; 14,30; 17,30;
20).

COMISARUL X
•— cinemascop —

rulează la Gloria (orele 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45), 
Tomis (orele 9,15 ; 11,30 ; 14 ;
16,30; 19), Flamura (orele 9 ;
11.30 ; 15,30 : 20.30).

A FOST CINDVA HOȚ
— cinemascop —

rulează la Unirea (orele 16;
18,15).

DOCTOR PRÂTOBIUS
— cinemascop — 

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

RELAXEAZA-TE, DRAGA I 
rulează la Vitan (orele 15.30; 
18).

COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR

cinemascop — 
rulează la Miorița (orele 15,30;

18; 20,30). Volga (orele 15,30; 
18; 20,30).

CHEMAȚI-L PE MARTIN 
rulează la Popular (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI
— cinemascop — 

rulează la Arta (orele 15,30; 
18 ; 20,30),

Miercuri, 9 august

GRĂDINI
CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS rulează la Stadio

nul Dinamo (orele 20,15), Stadionul Republicii (orele 20,15), Are
nele Libertății (orele 20,15).

CANALIILE rulează la Festival (orele 20,30).
PESCARUL DIN LOUISIANA rulează la Doina (orele 20).
DON GABRIEL — cinemascop — rulează la Capitol (orele 

20,15).
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ — cinemascop — ru

lează la Bucegi (orele 20). Vitan (orele 20,30).
A FOST CÎNDVA HOȚ rulează la Unirea (orele 20,30).
MARELE RESTAURANT — cinemascop — rulează la Expozi

ție (orele 20). .
COMISARUL X — cinemascop — rulează la Tomis (orele 

20,15).
PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cinemascop — rulează 

la Arta (orele 20,15).
TITANIC-VALS rulează la Buzești (orele 20,30).
VIAȚA LA CASTEL rulează la Colentina (orele 20,15).
FANFAN LA TULIPE rulează la Moșiloi (orele 20,30).
FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE rulează la Progresul Parc 

(orele 20,15).
ZODIA FECIOAREI rulează la Aurora (orele 20.15). Rahova 

(orele 20.15).
NU S1NT DEMN DE TINE rulează la Lira (orele 20,30).

PROGRAMUL I
5,00 Buletin de știri; 10,30

Concertul nr. 2 în La major 
pentru pian și orchestră de 
Liszt; 12,15 Coordonate cultura
le : De pe scena celui de al 
VIII-lea Concurs al formațiilor 
artistice de amatori ; 14,15 De 
ce ? De unde ? De cînd ? (emi
siune pentru școlarii din cla
sele I—IV) ; 15 05 Actualitatea 
literară ; Șantier editorial; 15,20 
Recital de operă Dionisie Ko
nya ; 16,30 Dialog cu ascultă
tori ; 17,10 Călătorie în istoria 
civilizației (reluarea emisiunii 
pentru tineret din 5 august) ; 
18,40 Studiul privind dezvoltarea 
învățămintului superior ; 21,05
Teatru radiofonic serial : „Au
rul negru“ de Cezar Petrescu 
(III) „Alți oameni, alte comori" ; 
22,45 Moment poetic ; 22,55 Bu
letin meteo-rutier.

Popovici ; 11,12 Fragmente din ‘ 
opera „Trubadurul" de Verdi 
12,06 Concertul pentru pian și- 
orchestră de Iuliu Mureșianu
12.30 Odă limbii române (relua-; 
rea emisiunii din 8 august) ;• 
15,00 Pagini din opereta „Ana^ 
Lugojana" de Filaret Barbu
15.30 Foneteca de aur : Tudor'. 
Vianu ; 16,30 Interpreți ai mu
zicii preclasice : formația in-; 
strumentală „I. Musici" ; 17,10* 
O operă în 30 de minute : „Wo-^ 
zzeck" de Alban Berg ; 17,40 E-; 
misiune literară ; 18,25 Actuali
tatea cinematografică ; 20,40 In-, 
terpreți de altădată : Alexandra; 
Feraru ; 21,30 Antena tineretu-*’ 
lui (reluarea emisiunii din 7. 
august) ; 22,15 Muzică din ope
rele „Euryanthe" de Weber„ 
„Manon" de Masșenet și „Nor
ma" de Beliini ; 23,22 Cincispre
zece lieduri din ciclul „Cîn- 
tece italiene" de Hugo Wolf.

PROGRAMUL II
10,28 Bibliotecă de literatură 

română; „Străinul" de Tituș

MIERCURI 9 AUGUST
18,00 Tele-enciclopedia econo

mică ; 18,30 Pentru copii: Ala- 
bala : „Cu undita pe lac" ; 19.00 
Clubul tinereții : „Nepoatele" de 
Sînziana Pop ; 19,30 Telejurna
lul de seară ; 19,50 Amintirile 
unui oraș : Timișoara ; 20,15 Te- 
levacanța : Emisiune muzical- 
distractivă ; 20,45 Avanpremie
ră ; 21,00 Cîntece și . dansuri 
populare — transmisiune de la 
Sofia ; 21,25 Filmul artistic : 
„Vicontele de Bragelona" ; 22,50 
Telejurnalul de noapte.
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nări comentarii

• Știri Însemnări com
entarii 0 Știri însemnări

menirile din Nigeria
directorul britanic al opera- 
nilor din Nigeria al compa- 
i petroliere „Shell", Stanley 
ay, a spus luni că a oferit re- 
îului din Biafra suma de 
1000 lire sterline drept cotă 
te din redevențele petroliere, 
partea acestei societăți. El a 

ut această declarați la sosi- 
la Lagos după ce, timp de o 

tămînă a fost reținut cu do- 
siliu forțat în hotelul său din 
agu. Redevențele . reclamate 
autoritățile biafreze însumea- 
3,5 milioane lire sterline după 
inițial ceruseră 7 milioane, 
erindu-se la convorbirea pe 
9 a avut-o cu lt. col. Ojukwu, 
Ly a subliniat că el i-a comu- 
at conducătorului regimului 

Biafra că societatea „Shell" 
respecta „cu strictețe terme- 
legali". Potrivit acestora, a 

nționat Gray, ultimul termen 
ă la care trebuie achitate re- 
ențele datorate de companie, 
5 28 februrie 1968.
'e de altă parte din Enugu se 
nță că între trupele federale 
jiafreze continuă să aibă loc 
miri în diverse puncte de la 
criță celor două teritorii. Gro- 
trupelor federale — potrivit 

ir surse din capitala biafreză, 
te de agenția Reuter — este 
centrat în regiunea orașului 
îkka. Lupte au loc, de ase- 
îea, în jurul orașelor Ogoja și

Obudu, situate la granița răsări
teană a Biafrei, precum și la 
Bonny, principalul port petrolier, 
situat în sudul țării.

NIGERIA. — Ostași din 
rîndurile armatei lui 
Ojukwu tăcuți prizonieri 
de trupele de la Lagos

Centrele universitare sud-coreene cunosc din nou 
(fenomen de altfel frecvent) o atmosferă de încor
dare. Cu numai două săptămîni înainte de încheie
rea anului universitar, și în plină sesiune de examene 
mitinguri, adunări în amfiteatre și demonstrații de 
stradă s-au succedat la Seul și Pusan. Tensiunea la
tentă care opune masa studențească politicii autori- 
lătilor sud-coreene a luat din nou forme explozive 
ca urmare a așa numitului „caz Yonse". Este vorba 

<*-’ arestarea unui grup de peste douăzeci de studenți 
fi profesori ai universității Yonse din SeuL

Din relatările corespon- 
dențUor agențiilor occiden
tale de presă acreditați în 
xpttzrid sud-coreeană reiese 
ci grupul da ttudenți ți 
profesori arestați au îna
intat Ministerului Educa
ției un memoriu în care 
protestează împotriva si
mulacrului de alegeri din 
iunie a.c, ți cer organiza
rea unor noi alegeri. Din 
aceleași relatări aflăm ți 
despre capul de acuzare 
cu care studenții ți univer
sitarii respectivi au fost

trimiți în fața tribunalului: 
„încercare de răsturnare a 
guvernului, atentat împo
triva statului". Pare ridi
col, dacă n-ar fi sinistru! 
Acuzații riscă, în cel mai 
bun caz, doi-trei ani de 
temniță.

începută, evident, ca o 
acțiune de intimidare a 
studențimii ți universita
rilor, înscenarea judiciară 
are, pare-se, un efect di
rect contrar celui scontat 
de autorități. Un val de 
manifestații ți acțiuni stu

dențești se semnalează în 
toate centrele ți instituțiile 
de învățămint superior. 
1 800 de studenți din Seul 
s-au întrunit intr-un mi
ting în pofida interdicției 
prescrise în mod expres de 
poliție. Ei au cerut ime
diata eliberare a colegilor 
lor arestați. Rupînd cor
doanele poliției ți armatei, 
înfruntând bastoanele de 
cauciuc ți grenadele cu 
gaze lacrimogene studenții 
universității Karea — cea 
mai mare instituție de în- 
vățămînt superior din ța
ră — au demonstrat trei 
ore pe străzile centrale 
ale capitalei, revendicînd 
anularea „alegerilor" din 
iunie ți încetarea partici
pării sud-coreene la războ
iul din Vietnam. La uni
versitatea din Pusan stu
denții au boicotat în masă 
sesiunea de examene ce

osirea la Cairo a delegației
guvernamentale române

.uni seara a sosit la Cairo de- 
iția guvernamentală a Repu- 
ii Socialiste România, condu- 
le Gheorghe Rădulescu, vice- 
jedinte al Consiliului de Mi
ri, care va lua parte la cea 
a doua sesiune a Comisiei 
ernamentale mixte de colabo- 
i tehnică și economică între 
câni a și R.A.U.
rin delegație fac parte Mircea

Malița, adjunct al ministerului a- 
facerilor externe, Mircea Nico- 
laescu, ambasadorul României în 
R.A.U., consilieri și experți.

Delegația română a fost în- 
timpinată de Hassan Abbas Zaki, 
ministrul economiei și comerțului 
exterior, șeful delegației R.AAJ. 
la sesiune, Khaled Hamdy, mi
nistrul adjunct al economiei, pre
cum și de alte oficialități.

Nota ministerului
externe cambodgian

[INISTERUL Afacerilor Ex- 
ie al Cambodgiei a adresat 
rernului S.U.A. o notă în 
e a protestat împotriva re- 
atelor violări ale teritoriu- 
cambodgian de către tru- 

? americano-saigoneze, in- 
nează agenția cambodgiana 
presă. In notă se arată că, 
18 iulie, in districtul Kom- 
ig Rau, din provincia Svay- 
îg, o patrulă cambodgiana 
□st nevoită să deschidă fo- 
împotriva unei subunități 

rupelor saigoneze care a 
runs pe o distantă de 15 km 
teritoriul Cambodgiei. Doi 
itari saigonezi, în uniformă 
parașutiști, au fost uciși, 
elatînd un alt incident, a- 
ția cambodgiană mențio- 
ză că, la 13 iulie, un deta- 
îent de aproximativ 30 de

militari saigonezi, echipați cu 
armament modern, a pătruns 
pe teritoriul cambodgian. A- 
gresorii au deschis focul a- 
supra locuitorilor unui sat din 
aceeași provincie, rănind șap
te locuitori.

imele fotografii
transmise
de „Lunar
Orbiter-S“

Primele fotografii ale părții 
rizibile a Lunii luate de la 
tre altitudine de camera 
iară americană „Lunar Or- 
rer-5“ înfățișează un teren 
:rem de accidentat, au de- 
nat specialiștii de la Cen- 
d de cercetări spațiale din 
sadena, California. Fotogra- 
e au fost 
itrul din 
nia, după 
iate chiar 

lunare.
Fotografiile, realizate dumi
că cu ajutorul unui teleo- 
ictiv de la o altitudine de 
i70 km, reprezintă o zonă 

14 km pe 20 de km cu 
îțuri de munți, cratere și 
ci porțiuni de teren plat.

recepționate la 
Goldstone, Cali
ce au fost deve- 
la bordul came-

• „Cazul Yonse" 
@ Demonstrafii la Seul 

și Pusan O Cele trei 
revendicări ale stu

denților
tind eliberarea colegilor 
lor din Seul, arestați.

Autoritățile încearcă din 
nou vechea armă: re
presiunile. Intr-un ordin al 

. Ministerului Educației se 
proferează amenințarea 
„exmatriculării retroacti
ve" cu pierderea anului 
de studiu, pentru toți cei 
care participă la demon
strații sau orice acțiuni de 
vrotest în jurul „cazului 
Yonse". Respectivul ordin 
a primit însă o ripostă 
demnă din partea studen
țimii. La o reuniune a re
prezentanților studenților 
din țase universități, ținu
tă la Seul săptămîna tre
cută s-a luat hotărirea de 
a se lansa, pe toată dura
ta vacanței de vară, o 
campanie de semnături pe 
o rezoluție cuprinzînd trei 
revendicări:

1. Organizarea unor noi 
alegeri generale.

ÎN ESTONIA a bîntuit luni 
o puternică furtună. Viteza vîn- 
tului a atins 30—35 m pe secun
dă în regiunile nordice și pe li
toralul vestic al republicii.

în capitala republicii — Tal
lin — vîntul a smuls arbori din 
rădăcini, a deteriorat acoperișuri 
și afcavariat linii de telefon și de 
electricitate. Aeroportul din Tal
lin a fost închis. Pentru lichida
rea pagubelor produse de furtună 
a fost creată o comisie gnvema- 
mentală.

VALUL de căldură care •-« »- 
bătut în ultimele zile asupra Al
geriei a provocat incendn in nu
meroase puncte ale teritoriului 
algerian, în special in păduri.

Potrivit ultimului bilanț, in Al
geria au ars 2 200 de hectare de 
pădure, inregistrindu-se pagube 
de peste un milion de dinari al
gerieni

Eforturile conjugate ale pom 
pierilor, ale armatei și populației

0
din aceste regiuni în vederea 
stingerii incendiilor, au fost în
greunate de explozia constantă a 
numeroase obuze și bombe ri
mase de pe timpul războiului de 
eliberare.

ASUPRA diferitelor regiuni din 
Venezuela s-au abătut în ultime
le zJe ploi torențiale, după ce, 
fa urmă cu o săptămîna, aceleași 
regiuni au fost zguduite de pu
ternice cutremure de pămînt. 
Pfe-Je au provocat pagube mate- 
r-i_e considerabile în special 
șeptelului de vite și plantațiilor.

Ca urmare a catastrofei de la Aberfan

Demisia lordului Robens
INSTITUTUL tehnologic din 

Massachusetts a pus la punct 
un teleimprimator capabil să 
imprime direct texte eng.e- 
zești în scrierea Braille (scri
ere ia relief pentru ortaci fa- 
losind benza obeșr.une.

TeleimprimatoruL car* nis- 
pune de un ta bulat: 
transmite direct i 
electrice unui calcul 
ironic. în 
tranure îa 
normali a 
ce 19? de 
Aparatul, 
«Braiiier*. 
re in toamna a?es:u a:

nce w
mpu_suriie 
alo elee-

Pîra:
BraiJe Cadența 

dispozitivului este 
cuvinte pe nunuL 
care se va numi 
va fî pus in vinza-„Justiție sud - africană6C

LORDUL Robens, președinte al Oficiului național al cărbune
lui, organism guvernamental britanic, și-a prezentat luni seara 
demisia ca armare a publicării raportului asupra cauzelor ca
tastrofei de la Aberfan, soldat cu moartea a 144 persoane dintre 
care 116 copii. în scrisoarea adresata lui Richard Marsh, minis
trul energiei, lordul Robens subliniază că împărtășește și 
acceptă concluziile raportulni comisiei de anchetă mai ales în 
ce privește partea care se referă la faptul eă această catastrofă 
ar fî pciut fî evitată.

Ministrul energiei a cerut lordului Robens să-și amine demi
sia pină rind oficiul național al cărbunelui va examina minu
țios concluziile raportului.

MINISTERUL Industriei 
Tanzaniei a dat publicității 
comunicat în care se arată 
guvernul a hotărît să majoreze 
sumele ce urmează să fie investi
te în industria țării. Tncepînd 
ehiar cu acest an, pentru con
struirea de întreprinderi indus
triale vor fi alocate 16 400000 
lire sterline- Suma prevăzută în 
acest scop pentru anul 1967 era 
de 12000000 lire sterline.

al
un
că

POTRIVIT unei legi adoptate 
de guvernul de ia Bagdad, pros
pectarea și exploatarea tuturor 
zăcămintelor petrolifere din Irak 
aflate în afara zonelor conce
sionate actualmente unor firme 
străine vor fi un drept exclusiv 
al companiei naționale.

Tara de la Capul 
Bunei Speranțe hră
nește de ani de zile 
nemulțumirile popu
lației de culoare. A- 
frica de sud este țara 
în care oamenii tră
iesc în culoarul în
gust al „legilor spe
ciale". Locuitorii sînt 
definiți astfel : „Ud 
alb este persoana 
care ca înfățișare e 
evident alb și care 
în general nu e soco
tit om de culoare". 
„Om de culoare este 
persoana care nu e 
alb". Limpede ? Cel 
ce se declară alb dar 
e bănuit de a fi de 
culoare, deci care 
pare să facă abstrac
ție de prevederile

..legale", este pasibil 
de pedepse eu în
chisoare. Legile in 
vigoare au rolul de 
a asigura supremația 
minorității albe asu
pra africanilor care 
se zbat în plasa unor 
cumplite discrimi
nări rasiale. In fie
care an noi legi intră 
în vigoare pentru că 
autoritățile de la 
Pretoria descoperă, 
de la zi la zi. că este 
din ce In ce mai di
ficil pentru ele să 
țină piept proteste
lor populației de cu
loare. Unele legi au 
prevederi de acest 
gen: „Un african 
care a trăit 20 de

unui
1 fa

tal 
•i in- 
i în

14 ani. oricărui indi
gen. asupra căruia 
s-au găsit arme. A- 
restările. procesele, 
condamnările stai 
numai nn a^j^rt 
Statisticile. de pildă, 
au pot cuprinde nu
mărul familiilor dis- 
truse, caselor devas
tate, copiilor lăsați 
în voia soartei ai că
ror părinți întemni
țați sînt puși în 
batjocură, să sape 
vara șanțuri adinei, 
ca pe urmă să le 
umple din nou cu 
pămînt și Iarna să 
rostogolească pietre 
ale căror colțuri 
le singerează mîi- 
nile goale. Și tra-

DOI tirani iranieni din loca
litate* Masjed Soleiman (lingă 
Golf»] Piersic) an fost uci$i, iar 
alti opt răniți in lupta împotri
va— nrsflor. Patrupedele flă- 
minde ies in turme mari din 
pidnrr* aflată în apropiere și 
psstiese ogoare le țăranilor. A- 
reația France Presse relatează 
eă agricultorii înarmați cu 
furci «i arme albe au dat ade
vărate bătălii împotriva fiare
lor care an putut fi învinse nu
mai datorită intervenției jan
darmeriei locale.

LUNI NO A IȚEA, la gara ja
poneză Shinjiuku, din apropiere de 
Tokio, s-au ciocnit două trenuri. 
Unul transporta combustibil 
pentru avioanele de la baza a- 
mericană din apropiere, „Yokota". 
Citeva din cele 18 cisterne au 
explodat, provocînd un uriaș in
cendiu. La stingerea lui au luat 
parte 46 echipe de pompieri din 
Tokio. Transportul feroviar prin 
acest punct a fost întrerupt.

DUPĂ cum anunță corespon
dentul din Atena al agenției 
Reuter. Demetrios Galanis a 
fost numit în funcția de guver
nator al Băncii Greciei în locul 
lui Xenophon Zolotas care a de
misionat sîmbăta trecută, dato
rită dezacordului față de actua
lul guvern.

Agențiile de presă anunță tot
odată că la Atena, Pireu și Sa
lonic. conducerea municipalită
ților a fost încredințată unor 
noi persoane numite de guvern.

ÎN PERIOADA 1 iulie 1966— 
30 iunie 1967 autoritățile vamale 
americane au confiscat aproape 
12 tone de marijuana. Această 
cantitate este dublă față de cea 
confiscată în 1965—1966. Cifrele 
oficiale publicate la Washington 
indică o creștere a contraban
dei și cu alte stupefiante.

Congo: Urmărirea 
mercenarilor continuă

DUPĂ cîteva săptămîni de 
hărțuială continuă și de retra
geri neîncetate prin desișurile 
junglei congoleze, grupul mer
cenarilor albi, răzvrătiți împo
triva guvernului de la Kinsha
sa se află în prezent pe dealu
rile din apropierea orașu
lui - grădină, Bukavu. Con
duși de Jean Schramme,

A

Intradri ah Comitetului însărcinat

COMITETUL celor trei țări, însărcinat cu rezolvarea proble- 
ei yemenite, care a fost creat în urma conferinței de la Khar- 
m a miniștrilor de externe arabi, urmează să aibă o serie de 
uniuni în vederea formulării unor propuneri acceptabile pen- 
u toate părțile, anunță ziarul „AI Akhbar“ din Cairo. Acest 
uniiet, alcătuit din șefii delegațiilor R.A.U., Arabiei Saudite 
Sudanului, care au participat la reuniunea miniștrilor de ex- 

rne, de la Khartum, urmează să-și înceapă ședințele la sfîrși- 
1 săptămînii. Sesiunile se vor desfășura în capitalele Yemenu- 
li, Arabiei Saudite și R.A.U.
= — „ Ț__ ■

cei aproximativ 120—150 
mercenari au încercat luni 
ra din nou să pătrundă 
Bukavu, sperind ca de aici să 
se poată refugia în țara veci
nă, Ruanda. Spre surprinderea 
lor, ei au fost insă întâmpinați 
de tirul puternic al artileriei: 
in oraș fuseseră mobilizate u- 
nități ale armateri naționale 
congoleze înarmate cu tunuri 
de mare calibru.

Surprinsă de tirul artileriei, 
coloana mercenarilor a fost 
tăiată în două: o parte din ei 
s-a refugiat pe colinele din a- 
propiere de Bukavu, cealaltă 
s-a retras ceva mai departe, la 
patru km de oraș în satul 
Muschietere. Pentru a-și aco
peri retragerea ei au încercat, 
dar fără succes să arunce în 
aer un pod.

Unitățile armatei naționale 
congoleze, au menționat surse 
oficiale de la Kinshasa, con
tinuă să-i urmărească pe mer
cenari.

DOINA TOPOR

R. P. D. COREEANA. — fntr- o hală a Combinatului textil din Phenian

SUPRAVIEȚUITORII bom
bardamentului atomic de la Na
gasaki au organizat o mare de
monstrație împotriva bombelor 
atomice în Parcul Păcii din cen
trul orașului bombardat, 
monstrația organizată de 
carea pentru interzicerea 
melor nucleare în Japonia 
dura trei zile.

De- 
miș- 
ar- 
va

in-APROXIMATIV 27 000 de 
stalatori de telefoane și muncitori 
de întreținere a liniilor telefoni
ce, reuniți în Sindicatul munci
torilor din telecomunicații, au 
declarat o grevă revendicînd mă
suri care să le asigure securita
tea. în urmă cu o săptămîna și 
salariații care string banii de la 
telefoanele publice din Brooklyn 
au declarat o grevă, după ce unul 
din colegii lor a fost ucis în timp 
ce transporta banii strînși la te
lefoane.

2. Încetarea represiuni
lor împotriva studenților 
ți a amestecului poliției în 
facultăți.

3. Anularea noilor ma
jorări ale taxelor universi
tare ți alocarea de noi 
fonduri universităților, re- 
ducîndu-se cheltuielile mi
litare excesive.

Corespondentul ziarului 
NEVE ZVRCHER ZEI- 
TUNG la Seul scrie că în 
capitala sud-coreeană se 
așteaptă noi frămîntări 
studențești și după închi
derea amfiteatrelor in va
canța universitară. „Per
sonalități din Ministerul 
Educației — semnalează 
cotidianul elvețian — se 
tem ca amenințările ți for
ța să nu agraveze situa
ția". Nu s-ar putea spune 
că asemenea temeri Sînt 
ne justificate.

EM. RUCAR

din Indonezia

revendică
independența
Populația regiunilor Ifni și Rio 

de Oro (cele două regiuni fac 
parte din Sahara spaniolă și sînt 
situate în nord-vestul Afri
cii — n.r.), care se află sub 
dominația colonială spaniolă, des
fășoară o susținută luptă de eli
berare împotriva autorităților co
lonialiste spaniole, a declarat un 
reprezentant al „Frontului de 
eliberare a Saharei de sub do
minația colonialistă spaniolă". în 
această luptă, populația din cele 
două teritorii se bucură de spri
jinul tuturor forțelor iubitoare de 
pace și antiimperialiste. Referin- 
du-se la situația politică din cele 
două teritorii, el a arătat că au
toritățile spaniole au instituit, de. 
fapt, în Ifni și Rio de Oro uni 
regim de dictatură militaro-colo- 
nială. Trupele spaniole dislocate 
în cele două regiuni controlează 
întreaga viață politică, înăbușe 
mișcarea de eliberare națională, 
iar poliția organizează represiuni 
împotriva patrioților.

Reprezentantul „Frontului de 
eliberare a Saharei de sub domi
nația colonialistă spaniolă" a de
nunțat totodată sprijinul pe care 
unele puteri occidentale îl acor
dă Spaniei pentru a-și menține 
dominația în această parte a A- 
fricii,

SURSE din Djakarta, citate 
de agenția Associated Press, 
relatează că unități militare 
au fost trimise în regiunea de 
est a insulei Java pentru a 
preîntîmpina manifestările în 
favoarea lui Sukarno. Agenția 
menționează că generalul Su
harto a hotărît trimiterea a- 
cestor trupe după ce a cons- 
statat că în regiunile din cen
trul și estul Javei au început 
acțiuni „pentru readucerea la 
putere a lui Sukarno". în lo
calitățile Djodjakarta și Sura
baya au avut loc recent pu
ternice manifestații organizate 
de Partidul Naționalist Indo
nezian cu prilejul împlinirii a 
40 de ani de la înființarea sa, 
și care s-au transformat în 
manifestări . de sprijin pentru 
Sukarno.

Proiectul de constituție

elaborat de F. L. 0. S. K
Frontul de eliberare a sudului ocupat al Yemenului (Flosy) 

elaborat un proiect propriu de constituție pentru Aden, a declara 
luni secretarul general al organizației, Abdul Qawee Mackawcc 
Flosy, a subliniat el, respinge proiectul britanic de constituție 
pentru așa-zisa Federație a Arabiei de sud, care urmează să-și 
dobîndească independența în ianuarie 1968 potrivit unui plan ela
borat la Londra și care este menit să asigure in continuare inte
resele Marii Britanii în această parte a lumii.

Proiectul de constituție elaborat de Flosy va fi examinat în 
cadrul unei reuniuni a conducerii organizației, programată să 
aibă loc intr-un viitor apropiat la Taez (Yemen). Participanții la 
această reuniune urmează să adopte, potrivit declarației lui Mac
kawee, „hotărîri politice și militare decisive privind viitorul Fede
rației Arabiei de sud".
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