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TINERILOR ?
Dorind sau nu, orice or

ganizație U.T.C. din unități
le economice trebuie să in
cludă în agenda preocupări
lor sale zilnice, activități 
care vizează pregătirea pro
fesională a tinerilor. E ne
voită să procedeze astfel, 
pentru că introducerea ma
sivă a progresului tehnic, 
diversificarea continuă a 
producției ca și exigențele 
tot mai mari față de aspec
tele calitative ale produse
lor presupun, cer un înalt 
grad de calificare, realizabil

principalele atribuții) și or
ganizațiile sindicale și cele 
ale U.T.C., afirmîndu-se cu 
orice prilej, că îmbogățirea 
cunoștințelor tehnice a ca
drelor este fructul colaboră
rii frecvente dintre cei trei 
factori.. Forma principală e 
concretizată în binecunoscu
tele cursuri de ridicare a 
calificării. Numărul cercuri
lor, profilul lor, tematica și 
programul, sînt stabilite de 
conducerea întreprinderii în 
funcție de necesitățile pro
ducției din perioada respec-

t masurilor privind
EDUCATIVĂ ÎN RÎNDUL TINERETULUI

numai printr-o activitate 
susținută de îmbogățire a 
cunoștințelor tehnico-profe- 
sionale a cadrelor de toate 
gradele. Fenomenele econo
mice amintite au tangență 
cu activitatea organizațiilor 
U.T.C., fiindcă ele vizează 
în primul rînd pregătirea 
profesională a tinerilor care 
au. în general, un nivel de 
calificare mai redus și o ex
periență practică limitată 
de anii puțini petrecuți în 
producție. E obligată, în 
sfîrșit, să nu ocolească acea
stă problemă, dacă ține să 
fie prezentă în rezolvarea 
uneia din cerințele vitale 
ale tinerilor — integrarea 
profesională — fiindcă ei 
vor fi cadrele de bază che
mate mîine să rezolve pro
blemele tot mai complexe 
ale producției, pentru că 
înainte de orice, pregătirea 
tinerilor este perfectibilă.

De perfecționarea pregăti
rii profesionale a cadrelor 
s-au ocupat și se ocupă și 
conducerile unităților,'' (căro
ra in mod firesc le revin

tivă (sau cel puțin așa ar 
trebui să se întîmple). Or
ganizația U.T.C. este uneori 
consultată la stabilirea te
melor și componența cercu
rilor. Dar de cele mai multe 
ori nu. I-a fost rezervat ro
lul de a mobiliza tinerii la 
cursuri. Chiar și numai atît 
nu înseamnă puțin (deși eu 
consider că aici rolul organi
zației e mult mai complex). 
Numai că, în practică, 
sensul a fost interpretat la 
modul cel mai simplu : or
ganizația U.T.C. trebuie să 
asigure prezența la lecții și 
pentru atîta lucru este sufi
cient ca membrii comitete
lor U.T.C. să anunțe tinerilor 
cu o zi înainte locul și data 
cînd se desfășoară lecțiile. 
S-a ales ultima modalitate, 
la care nici nu trebuie ape
lat, dacă s-ar pedala pe cele
lalte forme de reală eficien
ță, care vizează nemijlocit 
stimularea pasiunii pentru 
tehnică. Organizația U.T.C. 
și-a îngustat astfel singură 
rolul pe care trebuia și tre
buie să-l joace în această 
acțiune.

ION NICHITA 
secretar al comitetului 

U.T.C.de Fa Uzinele 
„Semănătoarea" 

București
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LUNA DE FIERE din

Răsjoind ultimele noutăți 
sosite la librărie

ABATAJ FRONTAL COM
PLET MECANIZAT

La mina Lupeni a intrat 
în exploatare un abataj 
frorital complet mecanizat, 
care va da o producție a- 
nuală de peste 120 000 tone 
cărbune cocsificabil. Este 
unul dintre cele mai mari 
și mai productive obiective 
din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului. Linia de front 
măsoară 120 metri lungi
me. iar operațiile de tăie
re, încărcare și de transport 
se execută cu combina. In 
acest abataj se va obține 
un randament pe post mai 
mare de 4—5 ori decît cel 
realizat pînă acum pe an
samblul exploatării.

A venit la ușa noastră, ciocă
nind sfios, o tînără cu înfățișare 
delicată. Avea privirea neliniș
tită și tristă. Ne-a rugat s-o 
ajutăm : „să înțeleg un lucru : 
de ce am fost alungată de soțul 
meu și mama lui la 6 zile după 
căsătorie, pentru că, vă jur, nu 
am făcut nimic care să îndrep
tățească acest act".

Mai departe povestea acestei 
tinere, pe nume Rodica Popescu, 
o transcriem de pe banda mag
netofonului.

„Lucram la uzina mecanică 
din Galați și mîncam la cantina 
aceleiași uzine. De multe ori în 
timpul prînzului l-am remarcat 
pe soțul meu pentru că am și 
mîncat la aceeași masă uneori 
și în general la orice masă ar 
fi stat se uita tot timpul la 
mine. Oricine își dă seama cînd 
e privit. într-o zi m-a oprit și 
mi-a spus că ar vrea să mă 
cunoască. în sfîrșit, ne-am întîl- 
nit și după un timp scurt ne-am 
căsătorit. Ne-am cunoscut pe 23 
octombrie, pe 30 octombrie am 
înaintat actele și pe 9 noiembrie 
eram soț și soție. Exagerat de 
scurt timpul însă s-a purtat 
extraordinar de frumos, pînă 
cînd ne-am căsătorit. Foarte ma
nierat, foarte fin, foarte delicat, 
foarte tandru, căuta să facă ab
solut tot pe voia mea. Aveam 
impresia că ne înțelegem foarte 
bine. Amîndoi aveam intenția 
să continuăm studiile. El dorea 
să dea la operatorie cinemato
grafică unde de fapt a mai dat 
fără succes.

Ne-am căsătorit la mine acasă, 
la Mediaș. Părinții, pînă acum 
m-au oprit de două ori să mă 
căsătoresc, de data asta însă au

luna
spus da fiindcă le-a plăcut foarte 
mult băiatul. El s-a purtat foarte 
frumos . Iată o fotografie de la 
Sfat: aceștia . sîntem., noi cînd 
semnăm... (n.a. în fotografie doi 
tineri în privirile cărora citesc 
bucurie, satisfacție). înainte de 
a se oficia căsătoria mama lui 
ne-a dat afară din casă. Cum 
s-a întîmplat:? Luni, pe 30, noi 
am înaintat actele iar miercuri 
m-am mutat la soțul meu pentru 
că mama lui mi-a spus că n-are 
rost să mai plătesc gazda încă 
o săptămînă de vreme ce tot 
vom fi soț și soție. Probabil că 
este prima greșeală a mea. Nu 
trebuia să mă mut atunci. La 
o săptămînă după ce m-am mu
tat mama lui mi-a spus că el 
n-are voie să se căsătorească în
că pentru că a suferit de hepati
tă și, în orice caz, nu vede de 
ce s-ar însura cu mine, că nu 
mă vrea și că ea n-are băiat de 
însurat și eu să-mi iau bagajul 
și să plec unde oi ști. Bineînțe
les că am plîns și m-am dus la
VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare in pag. a IlI-a)

TrenurileVACANTEI
9STUDENȚEȘTI

așteaptă în
gările bucuriei
In lumea amfiteatrelor 

febra examenelor încă 
stăpînește atotputernică 
zilele și nopțile studen
țești. Dar, orele bat, par
că mai grăbit, a nerăb
dare, cele din urmă cea
suri ale sesiunii. Curînd 
deasupra liniei orizontu
lui, se va înălța soarele 
întîiei zi din recreația 
universitară de iarnă a 
anului 1968.

VACANȚA!

Amintirile, estompate o 
vreme sub tensiunea 
moțiilor de sesiune, își 
croiesc pentru cei 
mulți studenți, din ce în 
ce mai viu, drum către 
prezentul imediat. în fața 
ineditului, cei din anul I 
freamătă de curiozitate. 
Pentru toți, 
binecunoscute — de „ba- 
lici“ numai din auzite — 
ale vacanțelor studenției, 
noutățile acestui an uni
versitar le adaugă tenta 
specifică, definitorie.

mai

trăsăturile

Chipul „ediției 1968" a 
vacanței poate fi. deo
camdată, descifrat — 
desigur, numai fragmen
tar — în planurile orga
nizatorilor.

O bună parte din reflu
xul de tinerețe revărsată 
din sălile și laboratoarele 
facultăților, din biblio
teci și cămine va porni 
către satele și orașele 
natale, printre părinți, 
rude, prieteni, sau va ur
ma tradițional, firul Văii 
Prahovei — către Sinaia, 
Bușteni și Predeal. Tre
nul vacanței ajunge însă 
anul acesta și în Valea 
Oltului, la Tușnad. în ta
berele de odihnă din a- 
ceste stațiuni își petrec o 
binemeritată vacanță 4 500 
de studenți ■— cei remar
cați prin notele bune și 
foarte bune obținute la 
examene. Gazde amabile 
îi vor însoți timp de nouă 
zile cu onorurile ospeției, 
oferindu-le condiții opti
me de odihnă și recreare, 
un îmbietor program de 
excursii, șah, tenis, dar

con- 
Cu- 
stu-

mai ales întreceri sporti
ve în aer liber, specifice 
sezonului — săniuș, schi, 
bătălii cu bulgări de ză
padă, Pentru amatori : 
proiecții de filme, audiții 
muzicale la cerere, 
cursuri distractive, 
noscute orchestre
dențești de muzică ușoa
ră vor susține, în fiecare 
tabără, seratele dansante.

Tabere cu program spe
cial de antrenamente găz
duiesc, la Pîrîul Rece, 
Brașov și Petroșani, 500 
sportivi de performanță 
la sporturile individuale 

gimnastică— atletism, 
etc.

Din toate centrele uni
versitare, alți 3 000 de 
colegi urcă pieptiș pote
cile Carpaților, către 30 
de cabane devenite „ta
bere alpine". Pe pantele 
din jurul lor, s-au hotă-

ION TRONAC

(Continuare 
in pag. a Ill-a)

de miere
Frumusețile orașului

LUCRĂRI DE 
MODERNIZARE
La Fabrica de rulmenți 

din Bîrlad au loc impor
tante lucrări de moderni
zare și de mărire a capa
cității. Hala principală de 
producție, secția forjă, cen
trala termică și centrala 
compresoarelor vor fi mă
rite. Se construiesc totoda
tă o hală pentru turnăto
rie, noi drumuri de acces 
și de cale ferată. Uzina 
bîrlădeană își va spori ast
fel capacitatea de produc
ție cu 1.500.000 rulmenți 
pe an.

(Agerpres)

»•••••
Consacrare internațională, 

spectacole excelente, actori. 
foarte buni, „timpul regizori
lor", timpul dezbaterilor teo
retice, al analizelor severe — 
iată ce justifică afirmația că 
teatrul românesc a intrat în
tr-o fază a sa în care exigența 
însoțește dorința de evidenți 
ere a valorilor reale. Nu am fi 
putut vorbi de toate acestea 
dacă teatrul n-ar fi fost sti
mulat de publicul său. de exi
gențele acestuia. Firește ra
portul nu este deloc simplu, 
pentru că dacă sînt teatre și 
teatre, succese care numai a- 
parent sînt succese, nici publi 
cui nu este omogen ci tocmai 
acela, pe care teatrul a izbutit 
să-1 formeze. Fermitatea tea
trului se transmite în cele din 
urmă publicului și orice osci
lație a sa este înregistrată ime 
diat de public. Varietatea pu
blicului este și o varietate a

leii Irul

teatrului, a repertoriului a 
calității acestuia. Opinii in
teresante, puncte de vedere 
multiple, uneori contradictorii, 
au exprimat în rubrica noas
tră „Carnet de lucru" regizorii 
Lucian Pintilie, Andrei Șer- 
ban, David Esrig. Am dorit să 
lărgim discuția și... lăsăm lista 
deschisă. Credem că tocmai a- 
ceastă confruntare de opinii

Anchetă realizată de
SMARANDA JELESCU

creează climatul propice dez
voltării unei arte de valoare. 
Mai ales că aceste puncte de 
vedere se întîlnesc într-un loc: 
afirmarea calității teatrului 
românesc contemporan, do
rința de mai bine, de înnobi
lare continuă a climatului ar
tistic, exigența.

(Continuare în pag a Ii-a)

U.T.C.de


teatrul Vedere din Sovata-Bai

oel mai impor-

stabilit foarte 
te interesează

alt tînăr dramaturg... 
de ce la aceeași oră . Tocul „d e - animic, moare ! Dar aici, tre- W J J

plece de la fond la formă 
și nu invers ! Teatrul care V 
nu spune nimic, cit ar fi

Paganelul44
cînd Val-Vîr- 
pline". Doar 
ne îngăduie 
baza acestei

1

____________

MANIERE
POLEMICE

Tovarășe LUCIAN 
GIURCHESCU, vreau să vă 
spun un... adevăr foarte 
vechi : valoarea interpreta
tivă nu este, ea singură, 
capabilă să creeze o școală 
de teatru. Mi se pare că 
stadiul în care marile noas
tre spectacole s-au numit 
Shakespeare. Goldoni, Io
nescu și Caragiale — dacă-l 
socotim ceea ce este, adică 
o valoare universală — poa
te fi depășit, în sensul in
cluderii în repertoriul suc
ceselor și a acelor piese din 
dramaturgia românească 
clasică sau contemporană, 
care le-ar putea crea...

— Știți ce se întîmplă ? 
Noi nu avem încă ceea ce 
se cheamă „mirosul" lansă
rii... Să-i zicem deocamdată 
prudență excesivă. Chiar 
dacă o numim așa, tot nu-i 
bine.

Eu cred în dramaturgia 
romanească, atît în cea 
care chiar și se scrie, cît 
și în, valențele ei de 
potențial. Noi nu știm să 
depistăm cu destulă fer
mitate talentele româ
nești. Cineva totuși în- 
drăzneștle să lanseze un 
nume, aitunci da, odată 
lansat, îl jucăm imediat, 
prudența este depășită.

— In definitiv, Andrei 
Șerban a luat un premiu 
internațional cu „Șeful sec
torului suflete" ! 11 redesco
perim prin „pana" lui Lu
cian Pintilie pe Caragiale. 
Ar trebui jucat mai ferm 
Lucian Blaga. Carmil Petres
cu... S-a publicat „lona" lui 
Marin Sorescu, cu o invita
ție la dezbatere deja ono
rată de Vladimir Streinu. 
Probabil noi opinti se vor 
formula, probabil și regizo
rii se vor angaja în discu
ție, aducînd argumente, vi- 
zînd modalitățile 
în scenă.

— Ar trebui să 
cititorilor că acest 
al nostru a avut loc la ieși
rea de la un spectacol 
lectură, al Teatrului 
tara cu o piesă care 
mi se pare extrem de 
teresantă. a unui actor 
teatru, Dorin Moga. 
neaua 
știu 
v-a plăcut. Cu un 
veți fi de acord : că ar fi 
trebuit să vedem în sală zi
ariștii, cronicarii dramatici, 
oamenii de teatru care se 
pretind atît de tare parti
zanii reîmprospătării dra
maturgiei originale, a depis
tării noului.

— M-a bucurat prezen
tarea de către Dinu Săraru 
a unui tînăr dramaturg.

— M-a bucurat lectura 
la Contemporanul a unui

Dar 
cu 

spectacolul de la Nottara ? 
Dramaturgia originală tre
buie criticată, desființată 
dacă e cazul, adică atunci 
cînd e proastă.

Dar. mai ales, trebuie 
sprijinită. In fond ea 
este cea care exprimă 
cel mai bine — sau ar 
trebui să exprime cel 
mai bine — realitățile 
gindirii noastre.

— Spuneți-mi. credeți că 
este posibil un spectacol 
polemic cu însăși piesa du
pă care îl creezi 1 Adică,

este lucrul 
tant.

Trebuie 
clar ce 
mai ales. In ceea ce mă
privește, declar răspicat: 
fondul! Intimitatea de 
idei a piesei, mișcarea ei 
în sfera sentimentelor, a 
omenescului pe care-1 
conține... Aici, acolo, mă 
tulbură inovația !

— Rețin ca valabil tot 
ce spuneți. Dar întrebați: 
„De ce să o pui in scenă ?“ 
Nu credeți în capacitatea de 
selecție a publicului ? Și 
eu sînt public. Citeodată, în

buie să intervină curajul — 
de ce l-om fi numind „cu- a 
raj“ ? — de a îndrăzni să W 
accepți așteptarea, de a nu 
te descuraja la primul re- 
fuz al publicului. Dacă ai ” 
de spus cu adevărat ceva, 
lumea sfîrșește prin a 
înțelege. Să precizăm : 
întotdeauna „a te 
rimează cu „a te

— Ce cădere a 
„Pescărușul" lui 
premieră !

•— Știți de ce e

te 
nu 

înțelege" 
aproba" 
suportat 

Cehov la

punerii

spunem 
dialog

Not- 
mie 
in- 
din 

„Cafe- 
cameleonilor". Nu 

dacă dumneavoastră 
lucru

RECEPTIVI
TATEA SPEC
TATORILOR

virtuțile 
ei drama- 
ești parti- 
pe care o 
întrutotul.

ești fascinat de 
piesei, de forța 
turgică, dar nu 
zanul ideologiei 
propagă. Sau nu
Și faci un spectacol pole
mic. Se poate ?

— Sigur că se poate.'în- 
trebarea este însă de ce să 
taci asta ? De ce s-o pui 
în scenă ? ! In principiu și, 
ideal, prin ceea ce crezi te 
și afirmi. Mă rog, dacă gă
sești „sîmburele" într-o 
piesă, îl speculezi, îți verși 
tot talentul pe el. îl faci deci 
să rodească și nu ții seama 
de rest. Dacă ai foarte mult 
talent, poate ieși un spec
tacol excelent.

întrebarea este de ce să 
nu cauți piesa care te 
slujește cel mai bine! 
In limita posibilităților 
de alegere — în cadrul 
economiei unui teatru, 
desigur. Dar mi se pare 
că lucrul cel mai impor
tant este să crezi în tex
tul pe care-1 joci.

O piesă poate prezenta mari 
inovații dramaturgice, 
male, de exprimare... 
dau în vînt după ele, 
convins că se poate 
teatru și într-o mină 
într-un cuvînt, dar cred cu 
convingere că nu acesta

discuțiile cu regizorii, m-a 
supărat puțin ușoara neîn
credere în public manifesta
tă de unii dintre ei. Respec- 
tul pentru competența lor 
profesională și faptul că îmi 
propuneam să cunosc opi
niile lor și nu să le etalez 
pe ale mele, m-au determi
nat să renunț la replică. 
Poate că era oportună. „Pe 
toate meridianele — se spu
ne — publicul aderă la fa
cilitate". Nu știu ce o fi pe 
alte meridiane, dar de ce 
credeți că publicul româ
nesc vrea numai ceea ce 
este „de-a gata", clar sau 
— în ordinea distractivu
lui — melodrama, piesuța ?

— Cum o să cred așa 
ceva, eu care mă laud că 
am făcut din „Rinocerii" 
lui Eugen Ionescu succes — 
și încă mare — de public ? !

Cred foarte tare că 
blicul nostru este 
teligent și receptiv 
că nu trebuie ferit,
un copil mic. de băutură !

„Henric al IV-lea“ a fă
cut succes de public și 
cred că David Esrig e mîn- 
dru că de trei ani vine lu
mea la „Troilus și Cresida" ! 
Poate nu m-am exprimat 
prea clar : eu vreau să vor
besc de ceea ce primează — 
de faptul că totul trebuie să

pu- 
in-

ca

for- 
Mă 
sînt 
Juca
sau

mare Pe
ter Brook ? Pentru că de la 
un anume nivel intelectual " 
în sus, aduce oamenii la 
teatru! Pentru cine joci a 
dacă nu pentru public ! Era ” 
un cîntec al lui Adamo — 
complet absurd : „ce gro- £ 
zav, nimeni pe scenă, ni- ” 
meni în sală..." Nu-1 accept 
nici ca metaforă ! £

— Deci...
— Deci, repertoriul.

Cred că o politică cultu- W 
ral-teatrală nu se susține 
nici numai pe experi- a 
men tul novator nici nu- " 
mai pe vodevil. Cred că 
trebuie să jucăm tot. Fi- £ 
rește, totul, după ce am ” 
ales lucrurile cele mai 
bune din fiecare gen, 
asigurind un echilibru 
cu adevărat superior, în- 
vățind să ne slujim cu și 
mai multă inteligență 
țelurile educative multi
ple.

Pledez pentru un reperto
riu larg, cuprinzător, în 
care vodevilul, hulitul ,,bu
levard" să-și găsească și el 
locul, în care să fie și Bec
kett și Albee și Mrozek și 
Calderon de la Barca din 
care nu jucăm cea mai fru
moasă piesă a sa („Viața e 
un vis") și marele reperto
riu — și pe Sorescu, Moga, 
Chitic. Publicul alege și în
țelege, căci a mai văzut tea
tru și nu trebuie să-1 dă- A 
dăcim excesiv. Și — dacă 
eu nu cred în piesa bule
vardieră — n-am decît să A 
nu o fac. Și — dacă mie 
nu-mi place Beckett, n-am 
decît să nu mă duc să-l A 
văd, sau mai exact îl văd, 
înțeleg ce filozofie își așea- 
ză drept postament și mă £ 
delimitez în raport cu 
ceasta.

Aceasta, nu singur, 
cu ajutorul criticii 
trebuie să fie activă, 
competență, cuprinzătoa- " 
re șl convingătoare prin

Era o vreme 
tej făcea „săli 
uzura în timp 
să uităm că la 
emisiuni se găsea o idee ex
celentă — una din puținele 
idei originale percutante și 
fertile care au străbătut spa
țiul afectat tineretului la 
T.V. Un joc de-a Paganelul 
lucrînd cot la cot cu baronul 
mincinos pe un vas fantomă 
condus de un arhetip al lu
pului de mare printre care 
se amestecau doi adolescenți 
contemporani — iată un

tr-o selecție a speciilor — 
serialului nostru i-au murit 
personaje, au rămas cele 
puternice — Paganel și Miin- 
chausen, Gărdescu și Tudo
rel Popa — restul (convenție, 
umor, morală, limbaj) s-a 
osificat. Val-Vîrtej e azi 
o bătrînă carapace, o 
formă închisă în care 
s-a prăpădit un conți
nut prețios.

Și ca să fim drepți — foi
letonul de sîmbătă era, 
se zice, aur față de i 
Exista un dram de

cum 
altele, 

interes

CRON I C A
copiilor spunîndu- 

cîteva fraze

TELE
VIZIUNII
de Radu Cosașu

coktail ingenios de fantezie 
și convenție, de umor, geo
grafie și didacticism plăcut. 
Succesul emisiunii — la oa
meni mici dar și la cei mari
— constituia o indirectă rea
bilitare a convenției și a nai
vității senine de care 
mea mare sau mică, 
poate lipsi. Erau 
țiile unui serial 
litote, mai cu seamă că . 
drum, „văzînd și făcînd", au 
apărut și elemente de paro
die, mici jocuri de-a distan
țarea ironică, inserturi „se
rioase" de film documentar 
etc. Dar au apărut și alte se
riale : Sfîntul, Baronul, Tar
zan, Ivanhoe și El fugitivo. 
Nu e nici un secret — copiii 
le-au devorat și le devorează 
umăr la umăr cu oamenii 
mari. Argumentul: „du-te la 
culcare, Kimble nu-i pentru 
copii, tu ai Val-Vîrtej"... e, 
după cum se poate verifica 
în mai toate blocurile, ridi
col și inoperant. Și mincinos
— fiindcă in ochii copiilor 
situația e inversă. Val-Vîr
tej nu mai e un argument,

idei suplu și minuțios a Val-Vîrtej e bun de adormit 
prezentate. " copiii, jocul de-a Paganelul

lu
na se 
condi- 

de ca
pe

n-

ci 
care

, _ , a murit; în
Anchetă realizată de cu Templar 

SMARANDA JELESCU (R vîrtej nu a
concurența dură 
?i Tarzan, Val- 
rezistat. Ca tn-

„cultural"
li-se cîteva fraze despre 
Gauguin, existau cîteva poan
te cu haz, un montaj alert și 
un ritm acceptabil al poveș
tii, in pofida stîngăciilor dra
maturgice — dar impresia 
de oboseală, de joc sărac, dt 
cite și mai cite nu se șter
gea. Convențiile pactului 
s-au pierdut ; au rămas con- 
venționalismele actorilor de 
bază, acțiunea, interesul sînt 
deplasate spre bonomia știu
tă a lui Gărdescu în fața că
reia Tudorel Popa menține 
un echilibru salutar. E mult 
iun gust în acest actor, un 
refuz instinctiv la vulgar și 
nătîng. Dar e deajuns de 
trist că din aventurile echi
pajului nu ne-a mai rămas 
de vorbit decit despre jocul 
cu, un Sîntimbreanu, un Ale- 
cu Popovici — care să recu
pereze nava naufragiată și 
s-o aducă pe linia de plu
tire ?

— Vorbești ca un om mare, 
îmi spune un amic. Dac-ai 
fi copil ai judeca altfel...

— Dacă-aș fi copil și aș 
vedea Val Vîrtejurile actua
le, mi-e teamă c-aș avea 
mai mult spirit critic...

Și fiindcă de atîtea ori 
ne-am exersat cu toții spiri
tul critic acerb pe bombar
datul teritoriu al „Varietăți
lor", să fim odată generoși și 
să mărturisim că am rîs 
franc și sănătos la cupletul 
de duminică seară al lui 
Puiu Călinescu (autor: Sașa 
Georgescu), om împărțit sa
vuros între Yoga și telefon 
proaspăt instalat. Nici unui 
telecronicar nu-i va fi întu
necat blazonul dacă va recu
noaște că i-a plăcut un cu
plet umoristic de la „Varie
tăți"... S-ar putea si vini 
ziua cînd ti va place întrea
ga emisiune.

De cîteva săptăminl, rubrica de 
note a revistei „Luceafărul" a- 
cordă o atenție specială ziarului 
„Scinteia tineretului" și redac
torilor săi. Ziarul este acu
zat a-1 fi „făcut praf" pe con
ducătorul revistei „Luceafărul", 
redactorii sînt urmăriți cu insis
tență — atît în ziar cît ți în pu
blicațiile la care colaborează — 
și admonestați fără argumente, 
iar o expoziție organizată la se
diul Uniunii Ziariștilor, sub egi
da „Scînteii tineretului" (iniția
tivă salutată unanim, mai ales 
în condițiile în care se simte a- 
cut necesitatea înmulțirii spați
ilor destinate expozițiilor de artă 
plastică) este persiflată, dena- 
turîndu-se realitățile și regizîn- 
du-se chiar un spectacol ad-hoc 
pentru fotograful revistei.

Nu este pentru prima oară 
cînd în paginile acestei reviste 
se promovează dispute lipsite de 
eleganță intelectuală. De-a 
lungul anilor, aici au fost invec
tivați, cu sau fără semnătură, 
numeroși reprezentanți de ta
lent ai prozei, poeziei, drama
turgiei și criticii noastre. Din 
respect pentru timpul cititorului 
renunțăm la citarea numelor și 
a calificativelor ce le însoțeau ; 
colecția revistei este însă eloc
ventă. De altfel, s-a mai discutat 
în presa noastră despre norme
le care trebuie să guverneze o 
polemică civilizată și despre 
țelurile pe care trebuie să și le 
propună ea ; suportul moral al 
oricărei polemici trebuind să 
fie dorința cinstită de a contri
bui la clarificarea unor proble
me majore ale creației și nu 
răfuiala dictată de motive per
sonale, de ambiții și iritări.

Deși paginile revistei „Lucea
fărul" au găzduit atunci o auto
critică ce părea convingătoare, 
asistăm în prezent, după cît se 
vede, la o recrudescență a ace
lor practici. O notă intitulată 
„Maniere literare", care-și pro
pune în aparență să acuze ne
înțelegerea, răutatea și triviali
tatea contemporanilor, lipsa de 
bună cuviință, limbajul lor 
agresiv, abundă în expresii ca : 
„prozator cu moravuri mirosi
toare", „un ciine la fel de eloc
vent ca stăpînul său", „poet care 
are lungi colocvii bachice", 
„prozator care își începe ziua 
cu repetate porții de coniac", 
„poet care atacă la măduvă", 
„redactor-șef care confundă 
mesele la care stă seara cu 
masa redacției pe care o con
duce", „demn de panseurile lui 
Gîgă", iar un pasaj întreg este 
redactat în termenii următori : 
„Publiciști mediocri, lacomi de 
reclamă, se avîntă prin pagina a 
doua a unui ziar subțirel, și la 
propriu și la figurat, agitind să
biuțele lor, scobitorile lor luate 
de la cafenea, vrînd să ne facă 
a crede că avem de-a face cu 
spadasini veritabili".

Este limpede că nu ar fi greu 
să se redacteze un răspuns în 
aceeași manieră. Considerăm 
însă că este degradant a coborî 
la acest nivel o discuție care, 
măcar prin tonul, dacă nu și 
prin obiectivele ei. se cere păs
trată în limitele urbanității. Un 
asemenea mod de a polemiza, 
cu scopul vădit de a discredita 
nume și publicații, nu slujește 
nimănui. El nu aduce decît de
servirii climatului cultural, at
mosferei care trebuie să carac
terizeze peisajul vieții noastre 
publicistice, si nu duce decît la 
discreditarea a însăși publica
ției care-1 practică.

Dorim doar să atragem aten
ția asupra lipsei de respect 
față de menirea presei cotidie
ne și a rolului ei în societatea 
noastră, atitudine care se des
prinde din rîndurile citate mai

sus. Afirmația menită să com
promită un ziar, maniera de a 
împărți sentințe demonstrează 
că revista „Luceafărul" își aro
gă drepturi care-i depășesc me
nirea și puterile.

Este cu atît mai regretabil să 
constatăm că avalanșa de in
vective cu privire la ziarul 
nostru și unii redactori ai lui s-a 
dezlănțuit la scurt timp după ce, 
două lucrări aparținînd scriito
rului Eugen Barbu, redactor-șef 
al revistei „Luceafărul" — eseul 
„Măștile lui Goethe" si piesa 
„Sfîntul" — au fost comentate 
în ziar cu cronici care conți
neau și aprecieri critice. Intru- 
cît pînă la acea dată revista 
„Luceafărul" nu-și propusese 
niciodată cu o asemenea osten
tație drept obiectiv al cunoscu
telor sale intervenții critice co
loanele ziarului „Scîptela tine
retului", relația cauzală apare 
limpede. De altfel, e bine 
cunoscut faptul că „Luceafărul* 
și-a făcut în ultima vreme un 
obicei din a se răfui cu publi
ciștii care-și îngăduie să for
muleze rezerve cu privire la li
teratura redactorului său șef, 
iar pe de altă parțe de a colec
ționa cu multă generozitate e- 
logii netemperate la adresa a- 
celeiași literaturi. Se poate ivi 
întrebarea dacă nu cumva este 
interzis să-ți exprimi opinia 
reală față de un autor mimai 
pentru că acestuia i s-a încre
dințat conducerea unei reviste.

Oricum ar sta lucrurile și în 
orice termeni ni se va mai răs
punde, sîntem deciși să nu dăm 
curs acestei dispute inutile că
reia „Luceafărul" i-a imprimat 
un ton regretabil, lipsit de ci- 
vilitate și care nu onorează pe 
nimeni, mai ales că si alte pu
blicații se arată înclinate să 
preia această manieră de dis
cuție, înlocuind spiritul pole
micii autentice cu atacul la 
persoană (așa cum s-a întîm- 
plat în numerele de Anul Nou 
ale unor reviste). Fără îndoială, 
asemenea considerații nu au 
menirea de a se opune schim
bului de opinii pe probleme 
majore, a polemicilor autentice, 
purtate cu principialitate, com
petență și decentă asupra unor 
probleme de real interes pentru 
destinul literaturii și presei, ci 
își propun doar să se desolida
rizeze de practicile unor pseu- 
do-polemici, care înlocuiesc ar
gumentele cu invective, gene- 
rînd confuzii nedorite, un cli
mat potrivnic creației.

P.S.
Respectarea unor aseme 

principii va avea darul să d 
nu numai la un climat oriei
în care nimic să nu contravină 
bunelor raporturi fundamenta
te pe telurile comune ale pu
blicațiilor noastre, dar și — 
prin exigentele pe care ele le 
impun — la evitarea unor afir
mații ca acelea din „Le Figa
ro litteraire", din care reiese 
că un scriitor român se afla, 
cu cîțiva ani în urmă la apari
ția unui roman izbutit (care, se 
spune, ar fi „dezghețat" literatu
ra română) înconjurat numai de 
„romancieri furioși" care ar fi 
fost gata să-l mănînce „fără pîi- 
ne și fără sare". Promovarea 
unui climat de dezbateri pri- 
cipiale, cu adevărat creatoa 
va duce și la evitarea unor si
tuații nefirești, potrivit cărora 
cărți de reală valoare, precum 
volumul al II-lea al romanului 
„Moromeții", să fie recenzate 
echivoc și grăbit, în timp ce al
tele, discutabile, să se bucure 
de o atenție sistematică.

Orchestra simfonică de amatori
Recent a debutat la 

Constanța prima orchestră 
simfonică de amatori din oraș. 
După un an de muncă per
severentă, ideea încolțită în 
planul cenaclului muzical de
vine astfel o plăcută surpriză. 
Formația simfonică a cena
clului muzical din Constanța 
e alcătuită pe suportul or
chestrelor teatrului de stat, 
secția Operetă și Estradă și 
a instrumentiștilor, cadre di

dactice și elevi ai Liceului de 
muzică și arte plastice. Cu un 
program pentru primul con
cert, format din piese tipice 
pentru un concert simfonia 
de inițiere, Schubert, Ceaicov- 
schi, Gluk, muzică de cameră, 
arii din operă, uverturi, sim
fonii cu o structură melodică 
de largă accesibilitate, forma
ția cenaclului muzical deschi
de seria unor prezentări pu
blice.

„EVA“ în luna
MODA 

februarie --------

Acum
Cî mpiei

co- 
ac- 
de 
cu

DIN CONSTANȚA

NOUTĂȚI LA ACVARIUL

Desene de
MIHAELA DOBROGEANU

MIRCEA TACCIU

IN DELTA TRANSILVANIEI

IOAN BUS

Considerată fiind ca o lună de tranziție, nici 
iarnă — nici primăvară, februarie va aduce cu 
o clipă mai devreme primăvara în magazine. De- 
pozitul „EVEI*' este încărcat cu mărfuri : parde- 
sic în culori pastel sau închise, croite clasic sau 
fantezi, confecționate din diverse țesături, imper
meabile din țesături combinate bumbac-poliestei 
aspectuoase și neșifonabile. De asemenea, condu
cerea magazinului a pregătit un foarte larg sor
timent de rochii de primăvară confecționate din 
tergal sau tricotate din lină pură sau fire de lină 
cu poliester; un sortiment variat de bluze cu 
croială modernă cu mineri lungi, trei sferturi sau 
scurte și o gamă variată de fuste din tergal asor
tate.

Este, de asemenea, asigurat un fond de marfă 
bogat pentru raionul de încălțăminte. Modele di
verse, moderne, cu vîrful lat și tocul scurt și 
gros, in culori deschise, alături de poșete și mă
nuși asortate vor asigura varietatea și eleganța 
accesoriilor.

Va fi de asemeni îmbogățit sortimentul exis
tent de umbrele — însoțitoare cochete în vreme 
de ploaie.

Recomandăm cumpărătoarelor să fregventeze 
prezentările săptămînale alg modelelor pe rnarre-

Instituție științifică cunoscută 
în toată țara, acvariul din Con
stanța se pregătește încă de pe 
acum să întîmpine vizitatorii din 
sezonul turistic viitor. Preocupat 
în permanență de creșterea 
lecțiilor faunistice, colectivul 
variului dispune în prezent 
peste 100 de specii de pești
4 000 de reprezentanți și o cres
cătorie anexă de pești exotici a 
cărei producție nu e inclusă în 
calcule, dar care oferă mari po
sibilități de schimb cu instituțiile 
similare din străinătate. Se depun 
eforturi în prezent pentru popu- 
larea bazinului de 30 000 litri din

100 de ani în centrul 
___ r__  Transilvaniei exista o 
deltă mai mică care întrunea fa
una și flora cunoscutei delte a 
Dunării. Dar odată cu efectuarea 
lucrărilor de desecare, vechile 
lacuri au dispărut împreună cu 
flora bogată ce le înconjura (din 
70 de lacuri mai există acum 11) 
dropia, pelicanul, egretele, lebă
da etc, răspîndite în număr mare

incinta acvariului cu exemplare 
de sturioni pe măsura condiții
lor existente. In perioada de vară 
aici vor funcționa o serie de agre
gate frigoriferice. Prin răcirea 
apei vor fi create astfel posibili
tăți de acomodare pentru unele 
specii noi, neprezentate încă pu
blicului. De asemenea înțelegerea 
biologiei exponatelor vii va fi în 
viitor mai lesne de înțeles dato
rită îmbunătățirii ghidului exis
tent și îmbogățirii sortimentului 
de prezentări fotografice.

aici au lăsat doar semne ale exis
tenței lor. In împrejurimile satu
lui Legii, aparținător comunei 
Greaca, a luat ființă anul trecut 
prima rezervație ornitologică din 
Transilvania. Aici e ocrotit un 
crîtnpei din vechea natură mlăș
tinoasă din Cîmpia Transilvaniei.

1AV/
LUNA... FARA POEZIE

Ultima analiză chimică e- 
fectuată de N.A.S.A., în con
formitate cu informațiile 
trasmise de „Surveyor-5“ a 
stabilit că Luna este compu
să din roci bazaltice și vulca
nice. foarte asemănătoare cu 
cele de pe pămînt. Compozi
ția chimică a suprafeței lu
nare conține 58% silicone, u- 
nul din mineralele cele mai 
comune pe planeta noastră.

20 DE ANI, 
BANG-BANG !

Cu prilejul morții regelui 
Ludovic al XV-lea, clopotele 
unei catedrale din Franța 
au bătut continuu 40 de zile 
și nopți la rînd. Din cauza 
vibrațiilor, turnul a început 
să se clatine și a continuat 
să oscileze, făcînd să sune 
clopotele încă 20 de ani.

CEL MAI MARE 
VINĂTOR DE ȘOARECI

La un concurs de agilitate, 
ținut de curînd la Neapole, 
cotoiul „Puffy" în vîrstă de 
trei ani a ieșit învingător re
ușind să prindă într-o oră 
și jumătate nu mai puțin de 
50 de șoareci.

'“'B
MERCEDES TIP 1968

Conform tradiției, cea mai 
veche fabrică de automobile 
din lume su sediul la Stutt- 
gard nu-și schimbă progra
mul de autoturisme decît din 
cinci în cinci ani. Atît din 
punct de vedere numeric cît 
și tehnic, familia Mercedes 
1968 este deosebit de puter
nică. Cu 15 modele — de 
la economicul model cu pa
tru cilindri și pînă la limu
zina cu opt cilindri. în cer
curile de specialitate, noul

model este socotit drept un 
pas înainte pe drumul spre 
perfecțiunea tehnică. In 
ciuda vitezei mărite, toate 
modelele au o stabilitate a- 
meliorată și oferă maximum 
de securitate. De luni întregi 
primele prototipuri 1968 se 
afirmă atît în ghețurile po
lare cît și sub soarele Africii. 
Ilustrația înfățișează noul 
MD-250 cu 6 cilindri și 120 
CP, mai plat, mai scurt și mai 
rapid decît cel vechi.

Rubrică realizată de : 
ION MARCOVICI



Micromonografie:

LICEUL „GHEORGHE LAZAR
LA 275 DE ANI

Al 9-lea CampiO' 
nat mondial de

fotbal

ECHIPA ROMÂNIEI IN 
PRIMA GRUPĂ

Liceul „Gheorghe 
Lazăr“ din Sibiu are 
o istorie de 275 de 
ani. In îndelungata 
activitate a școlii 
se ( 
poci, 
latină 
pînă 
fesorii 
tați dintre călugării 
iezuiți, 
turarea 
1773, 
dră 
A doua epocă cu
prinsă în 1849—1868 
e cea germană. Lim
ba latină e înlocuită 
cu germana, iar con
ținutul clasicist al în- 
vățămîntului s-a îm
bogățit cu cel rea
list. Acum se intro
duce pentru prima 
dată examenul de ba
calaureat la absolvi
rea cursurilor. Epoca 
a treia, respectiv ma

a
disting patru e- 

Prima e cea 
care durează 
la 1849. Pro- 

erau recru-

După înlă- 
acestora, în 

urcă la cate- 
preoții catolici.

Tran- 
restul

ghiara, se desfășoară 
între 1868—1919 iar 
după unirea 
silvaniei cu 
țării noastre începe
epoca românească. 
In această perioadă 
a fost schimbată și 
denumirea de gimna
ziu în cea de liceu, 
sub patronajul nu
melui fostului său e- 
lev. Gheorghe Lazăr.

Printre cei mai de 
seamă oameni 
știință, artă și 
tură, militanți 
flăcărați pentru 
bertatea națională

de 
cul- 
în- 
li- 
a 

poporului român, ale 
căror nume au fost 
înscrise cu litere de 
aur în istoria școlii 
sibiene, se numără 
Gheorghe Lazăr, Au
gustin Treboniu Lau- 
rian, Aurel Vlaicu, 
Ion Popescu (peda-

gog), Octavian Goga, 
St. O. Iosif, Ion Lu- 
paș etc. Tot aici au 
învățat cei doi pre
fecți de la 1848 
Axente Sever și Si- 
mion Balint cu aju
torul cărora Avram 
Iancu a apărat Mun
ții Apuseni în 
Revoluției, 
oamenii de 
contemporani 
scriu printre 
venții istoriei, 
micienii Aurel 
D. D. Roșea, 
Vătășanu, Victor Pre
da, Mihail Macrea și 
mulți alții. Tn prezent 
liceul „Gheorghe La
zăr" din Sibiu cu
prinde în cele 41 de 
clase ale sale 1 380 
elevi la cursurile de 
zi și serale.

LAL ROMULUS

STUDENȚEȘTI

In vizită la Muzeul Golești
Foto : O. PLEC AN

TRENURILE VACANȚEI

DE PE VOLGA

timpul 
Dintre 
știință 
se în- 
absol- 
acade- 
Moga, 
Virgil

Comitetul Federației inter
naționale de fotbal ș-a întru
nit ieri la Casablanca pentru 
tragerea la sorți a grupelor 
preliminare ale celui de-al 
9-lea campionat mondial de 
fotbal, al cărui turneu final 
va avea loc în anul 1970 în 
Mexic.

Echipa României face parte 
din grupa I europeană, împre
ună cu selecționatele Portu
galiei, Elveției și Greciei. Iată 
componența celorlalte grupe 
din zona europeană : grupa a
2- a: Ungaria, Cehoslovacia, 
Irlanda. Danemarca ; grupă a
3- a.; Italia, R. D. Germană, 
Țara Galilor ; grupa a 4-a : 
U.R.S.S., Irlanda de Nord, 
Turcia ; grupa a 5-a : Franța, 
Suedia, Norvegia ; grupa a 
6-a : Spania, Jugoslavia, Bel
gia, Finlanda ;. grupa a 7-a : 
R.F. a Germaniei, Scoția, Aus
tria, Cipru ; grupa a 8-a : 
Bulgaria, Olanda, Polonia, 
Luxemburg. Cîștigătoarele 
grupelor se califica turneul

1 final.

(Agerpres)

CAMPIONATUL MON
DIAL DE HANDBAL

EDIȚIA 1970
• Acum două săptămîni au 

fost stabilite la Miinchen în
tâlnirile preliminarii din ca
drul viitorului campionat mon
dial masculin de handbal, al 
cărui turneu final se va des
fășura în 1970 în organizarea 
federației franceze de specia
litate. Conform regulamentu
lui, ieri au fost confirmate a- 
ceste jocuri care se vor dis
puta tur-retur după cum ur
mează : Danemarca-Olanda; 
Polonia-Luxemburg ; U.R.S.S.- 
Austria ; R. F. a Germaniei- 
Portugalia; R. D. Germană- 
Belgia ; Ungaria-Spania ; Ro- 
mânia-îzrael ; Iugoslavia- 
Bulgaria, Suedia-Finlanda. 
Selecționatele Norvegiei, Is- 
landei și Elveției vor participa 
la un triunghiular, echipa în
vingătoare calificîndu-se pen
tru turneul final.

BREVIARUL
MUNȚII VRANCEI MUTAȚI

ÎN... DELTĂ

(Urmare din vagina I)

în fiecare an. sfîrșitul verii 
aduce în Delta Dunării o rela
tivă acalmie. Turistul își . închi
puie, că perioada dintre sfîrșitul 
unui, sezon și începutul celuilalt 
e marcătă m marele continent 
de viață ale cărei pulsații abia 
dacă mai sînt sesizabile. De 
fapt, odată cu eăderea celor 
dinții brume aici se pun în miș
care forțe umane și rezerve 
mecanice dezvoltînd un enorm 
volum de energie, al cărui o- 
biectiv îl constituie recoltarea 
stufului. Un bilanț al cantității 
recoltate din 1956, anul declan
șării acestei mari acțiuni

pînă în prezent, ne oferă posi
bilitatea stabilirii unor echiva
lente impresionante exprimate 
în mase de celuloză transfor- 
mabile. Cele aproape un milion 
și jumătate de tone de stuf re
coltate au substituit producția 
unei păduri de rășinoase întinse 
pe 100.000 de hectare. Imagina
ți-vă Munții Vrancei mutați în
tre brațele Sf. Gheorghe și 
Chilia și la viitoarele dv. călă
torii în deltă, veți simți aerul 
umed al bălții, încărcat cu mi
reasmă de cetină.

rit să învețe — ori să-și 
perfecționeze — sub îndru
marea instructorilor, „arta de 
a schia... fără căzături". 
Bucureștenii la Padina, Gîr- 
bova, Posada, Gura Diham..., 
ieșenii la Rarău, Mogoșa..., 
clujenii la Toplița dar și la 
Păltiniș, împreună cu olte
nii..., timișorenii pe Muntele 
Mic și Semenic, ș.a.m.d. Vor 
continuă, aici, selecțiile și 
antrenamentele pentru par
ticiparea „în formă" la finala 
campionatului universitar de 
schi, pe care pîrtia de la 
Clăbucet — Predeal urmează 
să o găzduiască între 20 și 
22 februarie. însă, înaintea 
celor mai buni schiori stu- 
denți, vom putea cunoaște pe 
cei mai buni șahiști, întrucît 
finala campionatului univer
sitar îi angajează mai de
vreme în întrecere pe pre- 
tendenții la titlul de cam
pion, chiar din primle zile 
ale vacanței, la Sinaia.

Le-au fost rezervate bu
chete de surprize plăcute 
și studenților 
trec zilele de 
orașele centre universitare. 
Casele de cultură și clubu
rile studențești au pregătit 
un repertoriu tineresc, re
confortant, din care nu lip
sesc ' excursiile, serile de 
dans, proiecțiile de filme, 
întîlnirile cu actori preferați, 
audițiile muzicale. Pentru

care își pe- 
vacanță în

că nu vrem să fim crezuți 
doar „pe cuvînt", vom cita 
din programul clubului Po
litehnicii bucureștene : „Ex
cursie pe Valea Prahovei" ; 
„întâlnire cu actori de frunte 
ai scenei bucureștene, în 
cadrul unei discuții despre 
succese ale teatrului ro
mânesc" ; „Pagini celebre 
din istoria pianului* ; „De 
vorbă cu umorul, împreună 
cu Stela Popescu, Zlzi Șer- 
ban și Mihai Ciucă" ; „întâl
nire cu sportivi de frunte ai 
țării" ; „Călătorie cu filmul 
românesc pe ecranele festi
valurilor internaționale".

Sîntem încă în sesiune, dar 
durata acesteia se măsoară 
de-acum în ore. O zi și încă 
una. în acel mult așteptat 
5 februarie, urări de bun 
venit vor porni vesele, bucu
roase, cu chiote de rîs, întru 
întâmpinarea Frumoasei •— 
cu — albă — mantie — de 
— nea. Din 16 centre univer
sitare — pentru prima oară 
și din Ploiești, cea mai 
tînără stea din constelația 
„Alma

Bun
Mater".
sosit. VACANTĂ !

ION TRONAC

Sînt momente în istorie că
rora scurgerea anilor le adau
gă noi străluciri, le sedimen
tează mai profund semnifica
ția. Un asemenea moment îl 
constituie și istorica victorie 
cucerită la Stalingrad acum 25 
de ani de glorioasa armată so
vietică împotriva cotropitorilor 
hitleriști. Uriașa bătălie de pe 
Volga, eveniment memorabil al 
celui de-al doilea război mon
dial evocă popoarelor de pre
tutindeni eroismul armatei, al 
întregului popor sovietic care, 
în cadrul coaliției antihitleriste 
a dus greul războiului, a avut 
rolul hotărîtor în înfrîngerea 
Germaniei naziste, și-a vărsat 
sîngele pentru apărarea patriei 
socialiste și pentru salvarea o- 
menirii de primejdia robiei 
fasciste.

La 2 februarie 1943 lua sfîr- 
șit pe pămîntul dintre Volga și 
Don, una dintre cele mai crîn- 
cene încleștări din timpul ce
lui de-al doilea război mon
dial. Două sute de zile și nopți, 
pe fronturi a căror lungime 
varia între 450 și 800 km și 
care cuprindeau o zonă de pes
te 100 000 kmp s-au înfruntat 
pe viață și pe moarte eroicii 
apărători ai statului sovietic și 
agresorii hitleriști.

Comandamentul german con
centrase pe frontul de sud, în 
vara anului 1942 mari forțe și 
mijloace și a dezlănțuit la 17 
iulie o puternică Ofensivă cu 
scopul de a ocupa Stalingradul 
și a izola astfel Moscova de re
giunile bogate în cereale și pe
trol și a sili Uniunea Sovietică 
să capituleze. Hitleriștii mizau 
să cucerească orașul din miș
care și l-au supus unor barbare 
bombardamente de aviație și 
artilerie. Planurile lor s-au do
vedit însă iluzorii. împotriva 
cotropitorilor s-au ridicat ca 
un singur om armata și po
porul sovietic. Fiecare zid, fie
care casă au fost transformate 
de ostașii sovietici în adevărate 
fortărețe și apărate cu prețul 
unor grele jertfe. Faptele de 
arme săvîrșite de apărătorii 
Stalingradului sînt nepieritoa
re în amintirea popoarelor. Cei 
33 militari de gardă, care au 
distrus 70 de tancuri hitleriste;

General-maior 
Fotescu Dumitru

plutonul comandat de locote
nentul Zaițev, care în apropie
rea uzinei „Krasnîi Oktiabr", 
zădărnicind o încercare a ina
micului de a ajunge la Volga, 
a nimicit 400 de hitleriști; ser
gentul Boltenko și oamenii săi, 
care au ieșit învingători cu un 
singur tun împotriva a 15 
tancuri inamice, sînt doar cî- 
teva mărturii ale eroismului de 
masă al armatei sovietice.

Forța de șoc a grupării de 
armate hitleriste a fost măci
nată zi și noapte și la 19 
noiembrie 1942 comandamentul 
sovietic a dezlănțuit marea o- 
fensivă de pe Volga. Trupele 
fasciste au fost prinse într-un 
clește de nedesfăcut și zdrobi
te, fiind nimicite complet 32 de 
divizii și trei brigăzi inamice 
și decimate alte 16. In mai pu
țin de două luni și jumătate, 
pînă la 2 februarie 1943 cînd 
s-a încheiat ofensiva victorioa
să a armatei sovietice în sec
torul dintre Volga și Don, tru
pele germano-fasciste au pier
dut aproximativ 800 000 oa
meni, 2 000 tancuri și autotu- 
nuri, 10'000 piese de artilerie 
și circa 3 000 avioane.

Bătălia de pe Volga a avut 
o deosebită însemnătate în des
fășurarea Marelui Război al 
Uniunii Sovietice pentru Apă
rarea Patriei, în general pen
tru evoluția cursului 
de-al doilea război 
Armata sovietică 
inițiativa strategică, și-a dove
dit uriașa sa forță, 
de comandă dînd un strălucit 
examen al capacității de a 
conduce trupele cu fermitate 
și suplețe.

In conștiința întregii ome
niri progresiste, greu încercată 
în acele momente, victoria de 
la Stalingrad a avut un pro
fund ecou aprinzînd noi nă
dejdi, înrădăcinînd și mai pu
ternic credința în biruința 
cauzei drepte a libertății și in
dependenței popoarelor asu
prite de fascism, impulsionînd 
lupta pentru scuturarea jugu
lui hitlerist asupritor.

celui 
mondial, 

a preluat

cadrele ei

Și în rîndurile poporului 
nostru victoria de pe malurile 
Volgăi, ca și celelalte succese 
ale coaliției antihitleriste din 
anii 1943-1944, a avut un mare 
răsunet însuflețindu-1 în lupta 
antifascistă.

în condițiile adîncirii stă
rii de spirit antihitleriste a 
maselor, a adîncirii crizei 
regimului antonescian, ale 
creșterii rezistenței împotri
va Germaniei, Partidul Co
munist Român, în colabo
rare cu celelalte forțe pa
triotice, 
tensificat lupta de eliberare, 
care a culminat cu insurecția 
armată din august 1944, care a 
dus la răsturnarea dictaturii 
militaro-fasciste, la trecerea 
României cu toate forțele mili
tare și economice de partea 
coaliției antihitleriste. Umăr 
la umăr cu glorioasa armată 
sovietică, armata română, lup
tând cu vitejie și eroism, a con
tribuit la înfrîngerea definitivă 
a Germaniei fasciste. Pe fron
turile războiului antihitlerist, 
în luptele purtate în comun de 
ostașii români și sovietici s-au 
cimentat prietenia dintre 
popoarele noastre, frăția de 
arme dintre armata română și 
armata sovietică.

In anii care au trecut, 
această prietenie a cunoscut o 
dezvoltare continuă, pe baza 
principiilor marxism-leniniș- 
mului și a internaționalismu
lui socialist.

S-au scurs 25 de ani de la 
istorica bătălie de pe Volga. 
Renăscut din ruine, puternic 
centru industrial modern și 
înfloritor, orașul erou Întru
chipează remarcabilele succese 
obținute de popoarele U.R.S.S., 
sub conducerea Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, 
în toate domeniile construc
ției comunismului, voința lor 
nestrămutată de pace și pro
gres. Ansamblul monumental 
de pe colina lui Mamai, locul 
central al crîncenelor lupte, 
evocă gloria cu care s-a aco
perit in această bătălie, ca în 
toți cei 50 de ani de eroică 
existență, armata sovietică, 
strajă neclintită, mai puter
nică ca oricînd a patriei sale, 
a cauzei păcii și socialismului,

antihitleriste, a in

:luna MIERE

(Agerpres)

T. MIRCEA

Îndeletniciri plăcute (0*rcul de aeromodele de la Gasa Pionierilor din Constanța)

(Urinare din vagina I)

CINEMA TOGRAFE

CAPCANA
rulează la Patria (orele 11,30; 
14: 16,30; 19* 21.15), Festiva] 
(orele 8.30; ll;‘ 13.30: 16; 18,30: 
21).

CAUTATJ IDOLUL 
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15: 13.30: 16.15: 18.30:
20,45).

DE TREI ORI BUCUREȘTI 
rulează la București (orele 9; 
11; 13: 15; 17; 19’ 21). Repu
blica (orele 9: 11: 13; 15; 17: 
19; 21)

ÎNCERCUIREA
, rulează la Victoria (orele 9; 

11,15; 13,30: 16; 18.30; 20,45),
' Progresul (orele

20.30)
UN BARBAT Șl O 

rulează la Capitol 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
rulează la Lumina (orele fi 15; 
16.30; în continuare 18.45; 
20,45). Moșilor (orele 15.30: 18:
20.30)

15.30: 18;

FEMEIE 
(orele 9.15;

JOCURI NESCHIMBATE 
rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15; 13.30. 16. 18.15; 20.30)

UN NABAB MAGHIAR 
rulează la Gloria torele 9: 
11,15- 13.30. 16; 18,15; 20,30)
Modern (orele 9: 11.15: 13,30 
16: 18.30. 20.45)

MARELE RESTAURANT 
rulează la Unirea (orele 16 : 
18.15: 20.30)

CÎND TU NU EȘTI
rulează la Doina (orele 11,30- 
13.45- 16: 18.15 20.301

O SUTA UNU DALMATIENI 
rulează la Union (orele i4.30 
16 30: 18.30: 20 30) Aurora (o- 
rele 9; 11.15 13.30: 16: 
20.30)

ESCROC FARA VOIE 
rulează Ia Giulesti 
15,30: 18: 20.30). Miorița 
9.30; 11.45; 14: 16 15:
20.45) Volga (orele 10; 
în continuare 16.15: 
20.45)

RĂZBOI ȘI PACE 
(seriile I si II)

rulează la Feroviar 
9.30: 14. 18.30) Excelsior (ore
le 9.30: 14: 18.30)

MARTIN SOLDAT
rulează
10,30 16; 18.15; 20.30) 

CONTELE l.„L._. 2. .."L-
VESTULUI SĂLBATIC

riileâză lâ Dacia (oțele 8—21 
în continuare)

ZOSIA
rulează la Buzești (orele 15,30: 
18; 20,30)

REGINA ZĂPEZII 
rulează la Crîngașî (orele 
15.30: 18: 20.30)

SPARTACUS (ambele serii) 
rulează la Grivita 
12,30; 16; 20).

SERVUS VERA ! 
rulează la Tomis 
11,15; 13,30; 16; în 
18.15; 20.30). ~

VINERI,
2 februarie 1968

18.15

(orele 
(orele 
18.30: 

12; 14;
18.30:

(orele

la înfrățirea (orele
BpBBV SPAIMA

(orele 9:

9;(orele 
continuare 

Flamura (orele 
9; 11.15; 13,30. 16 18.15. 20.30)

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Flacăra (orele 15,30 
18; 20.30)

IÎECE NEGRI MITITEI 
rulează la Vltan (orele 15.30: 
18; 20,30).

17,30 Curs de limba rusă ; 
18,00 Stadion — emisiune de 
actualitate sportivă ; 18,30 Pen
tru școlari : „Balade și legen
de" ; 19,00 Pentru copii A.B.C.; 
19,30 Telejurnalul de seară ; 
20,00 Ecran literar ; 20,30 Stu
dioul muzical : „Cultura muzi
cală de-a lungul timpului (II)“ ; 
21,00 Reflector ; 21.15 Film ar
tistic : „Moartea vine pe ploa
ie" ; 22,45 Telejurnalul de
noapte.

el la serviciu și i-am spus : uite 
A dragă ce mi-a spus mama ta. El 

mi-a răspuns : eu h-am fost de 
față le discuția voastră, nu mă 
pot pronunța că dînsa a zis, că 
ai spus tu ceva, nu mă amestec 
nu mă bag, noi plecăm împreu
nă la Mediaș. Și am plecat în- 
tr-adevăr în aceeași seară fără 
să mai ia nimic ; așa cum era 
îmbrăcat (n.a. aș vrea să rețineți 
dv, cititorii, cuvintele : „nu mă 
bag". Sub o altă formă ele revin 
în cuprinsul acestui material

A semnificînd o atitudine esențială 
a tânărului soț). într-un fel Pe- 
trișor mi-a explicat această ple- 

A care grăbită : „și mie mi-a zis 
” mama că nu fac bine însurîn- 

du-mă dar așa sînt bătrînii, 
neori dau în mintea copiilor".

Ne-am înapoiat pe 10 noiem
brie în Galați. între timp mama 
lui fusese la biroul unde lucrea
ză soțul meu (este casier la Re
gionala C.F.R.) și a dat o decla
rație cum că eu am spus că-1 o- 
mor pe băiatul ei și deci să-l 
caute pe unde este aruncat. Este 
o fantezie, m-a amuzat puțin dar 
un amuzament cam amar... El, la 
început s-a supărat pe mama lui 
care nu ne-a primit și am stat 

A două zile la fosta gazdă. între 
w timp soțul mi-a spus să-mi dau 

demisia fiindcă o să mergem la 
• Mediaș să ne stabilim acolo ; el 

va face un transfer. Eu am pro
cedat întocmai. în cea de a treia 

• ,zl era duminică, mama lui a
acceptat să ne întoarcem acasă 
Era o împăcare. Miercuri, în 
fiecare zi mama Iul îl aștepta la 

A tramvai, el a venit foarte furios 
acasă. L-am întrebat ce s-a în
tâmplat. „Lasă-mă în pace, zice 

A el. Am continuat să-l întreb pî- 
™ nă cînd i-am spus si cîteva lu

cruri care le vorbesc oamenii ne 
• seama noastră. Atât, i-a trebuit.

M-a bătut de m-a învinețit. A- 
poi s-a îmbrăcat și a nlecat din 

— casă. Mama lui m-a scos afară 
9 așa cum eram : într-un capot

u-

subțire și desculță. Dăduse pri
mul îngheț. Am stat afară pînă 
cînd dînsa a ieșit din casă la 
niște vecini. Am intrat, m-am 
îmbrăcat și am plecat cu primul 
tren la București, la fratele 
meu“.

Oprim aici transcrierea 
rectă. Trebuie să precizăm 
datele esențiale ale acestei 
latări sînt confirmate de soțul 
Rodicăi, P. Popescu care nu nea
gă că a bătut-o, de vecinii locu
inței lor care au stat de vorbă 
cu tînăra soție în curte, în sea
ra cînd a fost alungată din casă, 
de sora soțului, care a interve
nit pentru aplanarea conflictu
lui, de fosta gazdă a Rodicăi, o 
bătrînă care locuiește în strada 
Anul revoluției 1848, la nr. 87, 
precum și de către Ecaterina Tă- 
nase din B-dul Republicii, blocul 
V 3, de la care tînăra soție a 
împrumutat bani de tren. Majo
ritatea acestor confirmări, res
pectiv cele mai importante, au 
fost înregistrate de asemenea pe 
banda de magnetofon. Despre 
ceea ce a urmat vom sintetiza 
din declarațiile Rodicăi Popescu, 
împreună cu fratele său, aceas
ta s-a înapoiat la Galați șl l-au 
căutat pe soț. Acesta aflînd „în
tâmplător" de la colegi că este 
așteptat de soție șl-a amintit 
brusc că are treburi urgente 
undeva pe teren și a plecat din 
oraș. A doua zi după o audientă 
la directorul Regionalei C.F.R, 
Popescu Petre a fost chemat. In 
discuția care a avut loc el a de
clarat : „vreau să fiu singur mă
car un an de zile... îți redau în
treaga libertate, eu voi suporta 
consecințele".

Tînăra soție s-a înapoiat în 
București. Din acest moment în
cepe intervenția pe care o soco
tim foarte firească, ca un gest 
cald, uman, al sorei lui P. Po
pescu. Cu un motiv oarecare, 
l-a chemat pe acesta în Bucu
rești, după care cei doi soți au 
plecat împăcați la Galați. (Nu 
rîdeți la toate aceste plecări și

di- 
că 

re-

reveniri ! Dacă acest 
nu poartă titlul „O 
dramă modernă", este 
pentru faptul că faptele converg 
către un sfîrșit trist, rușinos). 
Au ajuns dimineața în Galați ; 
el a plecat grăbit la serviciu, ea 
a rămas să-1 aștepte. Unde ? 
Unde o ști. L-a așteptat, n-a ve
nit și tîrziu, în noapte, a bătut 
la ușa lui. La ușa aparținînd lo
cuinței care, după toate legile 
din lume, reprezenta și domici
liul ei. întîi a ieșit mama și apoi 
eroul nostru. Au scos-to din curte 
îmbrîncind-o pe poartă. Afară 
pe trotuar, pe gheață, poate și 
din pricina că a fost împinsă, 
Rodica a alunecat și s-a lovit la 
cap. A leșinat. Ce a făcut „Pe- 
trișor" ? Ascultați ce spune el ; 
cuvinte transcrise de pe banda 
de magnetofon : „Da, am adus-o 
de la București, și am lăsat-o în 
gară... A venit apoi seara,., nu 
s-a întâmplat nimic, eu dor
meam. A bătut. în geam. Am 
dat-o afară ți a simulat un le
șin și... (n.a. l-am întrebat: ați 
lăsat-o leșinată ?) nu știu ce a-a 
mai întâmplat".

Despre întreaga atitudine ah
tul are de spus un singur lucru. 
Unul singur ! A fost o conven
ție : ne căsătorim și apoi divor
țăm.

Dacă așa stau lucrurile atunci 
intr-adevăr putem admite și ab
surdul situației de a fi fost o 
convenție. Numai că tot soțul este 
acela care declară, ceva mai tîr
ziu : „Convenția noastră a luat 
naștere după ce am depus acte
le (n.a. adică după ce a cerut-o 
în căsătorie) și discuțiile s-au 
purtat în cele 10 zile care sînt 
lăsate pînă la ieșirea actelor". 
Atunci cum ? întîi cere mina ti
nerei și apoi ca și cînd de aici 
înainte începe totul zice hai să 
ne căsătorim dar facem o con
venție ?! Și o altă contrazicere 
la fel de flagrantă. Soțul spu
ne : „Am făcut o convenție 
pentru că am fost acasă la Me
diaș și am văzut-o pe mama ei 
bolnavă. Am făcut căsătoria

articol 
melo- 
doar

pentru părinții ei“. Izgonindu-și 
acum soția nu lovește oare in 
aceiași părinți pentru care a fă
cut gestul inițial ? ! Si iată cum 
explică purtarea brutală care a 
demonstrat-o imediat după că
sătorie adică tocmai în luna de 
miere. Cităm : „După ce s-a în
tâmplat (n.a. : căsătoria) și am 
făcut și m-am ținut de promi
siune și am f6St acolo, n-a mai 
recunoscut nimic. Asta mai mult 
decît orice pe mine mă roade. 
Dacă recunoaște că a fost o 
convenție poate mai degrabă în 
situația asta aș fi acceptat și 
mergeam mai departe". Adică, 
vedeți bine, un joc nesăbuit.

★
Tînărul P. Popescu crede în- 

tr-o singură concluzie : „Voitr-o singură ..JBL___ „ .
mînca pline cu cenușă, voi pune 
bani peste bani și voi da di
vorț". In fapt se impun mai mul
te. Prima și capitală pentru cei 
doi soți : o căsătorie pripită, o 
totală lipsă de cunoaștere, de 
apropiere pe plan spiritual. în 
ce o privește pe Rodica ea a 
reușit în scurt timp să displacă 
soacrei și chiar s-o jignească 
prin atitudini orgolioase, uitând 
că bătrînii chiar dacă au sau 
nu dreptate trebuie cruțați. Cit 
îl privește pe soț el este un om 
inteligent, capabil, să înțeleagă 
dincolo de tarele pe care ți le 
dă criza de libertate (firească 
unor tineri căsătoriți : el 23, ea 
22) să se rupă, atunci cînd este 
nevoie, de influența părinților, 
eventual a prietenilor și să poar
te răspunderea propriilor fapte. 
Numai că n-a făcut-o. Ba mai 
mult ! Tînărul soț încheie astfel 
o scrisoare pe care ne-a arătat-o 
înainte de ă o trimite socrilor 
la Mediaș: „Nu cer de la ni
meni nimic : să fiu lăsat in pace, 
nu vă deranjez nu mă deranjați, 
nu v-am văzut, nu m-ațl văzut, 
nu vă știu, nu mă știți, nu vă 
cunosc nu mă cunoașteți". Este 
tactica struțului. Cel din preaj
ma lui pot să-l apuce de pene, 
să-l scuture bine fiindcă este ca
zul. Merită pentru tinerețea sa 
și pentru idealurile sale de via
tă, merită pentru Rodica care și 
acum cînd scriu aceste rînduri 
mai vorbește cu afecțiune despre 
cel pe care-1 numește „Petrișor". 
VICTOR CONSTANTINESCU

Teatre
Teatrul Național, Sala Comedia 

,.Maria Stuart", ora 19,30 ; Sala 
Studio „Patima roșie", ora 19,30 
Opereta : „Secretul lui Marco 
Polo", ora 19,30 ; Teatrul de co
medie „Capul de rățoi", ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
Sala Schitu Măgureahti „Un tram
vai numit dorinții", ora 20 ; Sala 
Studio „Sfîntul Mitică Blajinu", 
ora 20; Teatrul Mic „Tango", 
ora 20 ; Teatrul „C. I. Nottara",

Sala Magheru — „Luna dez
moșteniților", ora 19,30 ; Sala 
Studio „Viziuni flamande", 
ora 20 ; Teatrul Ciulești (la sala 
Teatrului Evree.sc de Stat) „Muș
cata din fereastră", ora 19,30 ; 
Teatrul Barbu Delavrancea „Ho
ții", ora 19.30 ; Teatrul „Ion 
Creangă" Toate pînzele sus", ora 
16 ; Teatrul Țăndărică „Iarmaro
cul piticului Clip", ora 17; Vră
jitorul din Oz“, în sala Palatului 
Pionierilor, ora 17.
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RIDICAREA CALIFICĂRII
(Urmare din vagina I)

A Care1 trebuie să fie acesta ? 
w Să începem cu aceste cursuri 

de ridicare a calificării. Pre-

•
 zența organizației U.T.C. e ne
cesară în fiecare din etapele 
acestui proces. Membrii săi 
cunosc bine nivelul cunoștințe-

V l°r tehnice al fiecărui tânăr, 
știu greutățile ce le întâmpină 
în realizarea sarcinilor zilnice;

A unde se poticnesc, de ce anume 
au nevoie — singurul funda
ment real ce trebuie avut în

•
 vedere cînd se indică înscrie
rea la un cerc sau altul. Pen
tru că nu intervine în acest mo-

•
 ment, conducerea întreprinderii 
alcătuiește cercurile pornind de 
la categoriile de încadrare târi- 
fără, socotind astfel asigurată 
A omogenizarea dorită de lecții.
Eroarea este evidentă. Categoria 
a IlI-a, de pildă cuprinde ab- 

A solvenții școlilor profesionale și 
” muncitori calificați la locul de 

muncă, care au doar cîteva 
• clase elementare. A-i pune pe

absolvenții școlilor profesionale 
să asculte noțiuni elementare 

_ de matematică, geometrie, de- 
sen tehnic, de exemplu, nece
sare pentru cealaltă grupă, în
seamnă a-i condamna să piardă 

A timpul fără nici un folos.
” încadrarea tinerilor in cercuri 

este primul factor care asi-

•
 gură sau nu o frecvență bună. 
Al doilea este teniatlca. Nu in-

sist asupra 
portant este 
dă nemijlocit nevoilor reale pe 
care le ridică procesul de pro
ducție, să fie în raport direct cu 
schimbările care survin. Iar 
organizația U.T.C. poate inter
veni în mod eficient pentru rea
lizarea acestui acord. Are dato
ria să o facă. Căci e una din mo
dalitățile concrete de acțiune 
pentru a forma, a dezvolta și în 
același timp de a satisface pa
siunea tinerilor pentru știință 
și tehnică.

Cu timpul, în activitatea or
ganizațiilor U.T.C. s-au crista
lizat forme specifice, proprii, 
care completează cursurile de 
ridicare a calificării. La început 
au fost concursurile gen „Cine 
știe, cîștigă", apoi concursurile 
pe meserii. Ideea era generoasă, 
dar acțiunea s-a organizat 
prost. Ținerea lor fiind „la mo
dă", trebuiau raportate. Nu te 
întreba nimeni ce anume s-a 
rezolvat prin aceste concursuri, 
ci cîte s-au ținut. Aprecierea de 
valoare a fost mutată de pe te
renul eficienței în domeniul 
cantității. Numărul conta. Re
pet, nu modalitatea era ina
decvată (la început s-a bucu
rat de aderente în rîndul tine
rilor) ci, ce introduceam în a- 
ceastă formă era nepotrivit. 
De aceea, sînt de părere că a- 
cesth forme specifice vîrstei ti
nerilor nu trebuie abandona-

acestui punct. Im- 
ca ea să corespun-

te, dar să fie ' organizate așa 
cum trebuie.

De inspirație mai recentă, 
Olimpiadele pe meserii sînt o 
formă mai complexă, dar mai 
apropiate de ceea ce urmărim. 
Mai întîi, pentru că atenția este 
îndreptată asupra tuturor tine
rilor din întreprindere nu nu
mai asupra vîrfurilor. Apoi, 
stabilindu-se o bibliografie o- 
bligatorie și operațiile ce tre
buiau executate la examen, se 
realizează două lucruri deosebit 
de importante : tînărul este în
drumat spre cartea tehnică, se 
obișnuiește s-o studieze. De aici 
pînă la a o căuta nu-i decît un 
pas. (Complementar în uzina 
noastră organizăm în mod cu
rent în ateliere sau secții, ex
poziții cu vînzare a cărții teh
nice și cu ajutorul specialiștilor 
facem prezentarea lor). Pregă- 
tindu-se pentru probele practi
ce el își îmbunătățește simțitor 
îndemînarea. cîntărește cu mai 
multă exactitate fiecare mișca
re, e obligat să-și însușească 
bine caracteristicile tehnice ale 
utilajului, ale materialelor ce 
le supune prelucrării. Olimpia
dele pe meserii constituie, după 
părerea mea, una din formele 
specifice activității U.T.C. de 
mare eficiență pentru îmbogă
țirea cunoștințelor profesionale 
ale tinerilor.

Forme asemănătoare se mai 
pot găsi. La noi s-a conturat o

acțiune permanentă pe care o 
numim „Muncitorul întreabă, 
specialistul răspunde", un ex
celent prilej oferit tinerilor de 
a veni în contact cu noutățile 
tehnice intervenite în activita
tea productivă ce o desfășoară 
acum sau la care va fi parti
cipant în viitor, cu cele apăru
te în ramura economică respec
tivă. Oricum am numi activi
tățile proprii ale organizații
lor U.T.C., al căror obiectiv 
este ridicarea pregătirii profe
sionale, importante nu sînt de
numirile, ci ceea ce înțelegem 
să legăm de ele. dacă răspund 
sau nu unor cerințe imediate, 
contribuie la rezolvarea unei 
probleme sau alta Aici posibi
litățile ca și nevoile sînt neli
mitate. Mă gîndesc la asemenea 
acțiuni cum sînt : prezentarea 
cu ajutorul specialiștilor, a 
noilor utilaje cu care sînt înzes
trate în mod continuu secțiile, 
a produselor la care lucrează 
pentru ca tînărul să realizeze 
exact locul și rolul operației ce 
o execută, a mașinilor ce ur
mează a intra în fabricație etc.

Apelînd la toate aceste moda
lități — la care firește mai 
putem adăuga — care asigură 
organizațiilor U.T.C un rol ac
tiv în pregătirea profesională, 
fără a se împovăra cu atribu
țiile altor factori, nu va mai fi 
nevoie ca membrii comitetelor 
U.T.C. să alerge din secție în 
secție pentru a anunța tinerii 
să meargă la cursurile de .ridi
care a calificării.

ION NICHITA
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Lupte violente la Saigon (| Instituirea unei admini

strații a F.N.E. in fosta capitală imperială^ Hue

Agenția FRANCE PRESSE transmite următoarea corespondență.
int tulată „Saigonul are aspectul unui oraș asediat"

Joi seera aviația americană 
își continua bombardamentele 
asupra cartierului Cholon, ocu
pat de miercuri de către pa
trioți. în apropierea pagodei 
An Quang, se dau lupte vio
lente între partizani și pușca
șii marini americani. Mașini 
răsturnate și pe jumătate car
bonizate sînt o mărturie a 
luptelor precedente. Cîteva 
sute de metri mai departe, pe 
strada principală ce duce spre 
Cholon, pompierii încearcă să 
stingă un incendiu. Fumul a 
învăluit ca o perdea densă 
mașinile pompierilor și ambu
lanțelor care se încrucișează 
în zgomotul asurzitor al sire
nelor. Spitalele sînt supraaglo
merate de răniți care sosesc 
fără întrerupere. Refugiații 
sînt împinși de lupte dintr-un 
sector al orașului în altul. Pe

fața lor se citesc emoțiile tră
ite.

Această populație de cita
dini nu își ascunde admirația 
față de curajul compatrioților 
veniți să lupte chiar în inima

Comentînd recentele acțiuni 
ale forțelor patriotice din Viet
namul de sud, ziarul „The 
New York Times" scrie că a- 
cestea „au subminat optimis
mul exprimat la Saigon și la 
Washington privind cursul 
războiului. Ziarul își exprimă 
părerea că in cazul in care 
S.U.A. vor merge mai departe 
pe linia acțiunilor militare, 
„drumul va fi mai lung și mai 
costisitor și va cere mult mai 
multe trupe decit a admis pi- 
nă acum Administrația".

„Anul 1967 a 
incertitudini

„Anul 1967 a fost anul unor 
incertitudini și dificultăți atît 

in problemele noastre econo
mice externe cit și în cele in
terne", a spus președintele 
Johnson în raportul economic 
anual, prezentat Congresului 
S.U.A.

Referindu-se la dezvoltarea 
economiei americane, preșe
dintele a arătat că în prima 
jumătate a anului care a tre
cut s-a înregistrat o rată de 
creștere a producției de 1 la 
sută. în a doua jumătate a a- 
nului, situația s-a îmbunătățit, 
în legătură cu utilizarea for
ței de muncă, în raport se su
bliniază că, deși s-a creat un 
număr suplimentar de 1,75 mi
lioane de locuri de muncă, ra
ta șomajului de 3,8 la sută a 
rămas la nivelul anului 1966. 
adică la 3,8 la sută. în anu
mite ramuri, veniturile sala- 
riaților au crescut, dar venitul 
net al fermierilor a scăzut, iar 
prețurile au crescut „mai 
mult decît am fi dorit", a a- 
preciat Johnson.

Referitor la problemele ba-

fost anul unor 
si dificultate

lanței de plăți, raportul recu
noaște că deficitul înregistrat 
în 1967 este mai mare decît în 
anii precedenți.

După ce a arătat că, în po
fida acestor dificultăți econo
mice interne și externe, anul 
1967 poate fi considerat „un 
an satisfăcător", el a adăugat: 
„Dar. chiar în condițiile unei 
prosperități îndelungate rămî- 
ne un număr prea mare de a- 
mericani asupra căreia nu se 
răsfrînge și care nu are posi
bilitatea de a se împărtăși 
din binefacerile ei. Există 
încă peste 10 milioane de fa
milii pe care le calificăm ca 
sărace. Aceasta reprezintă a 
șaptea parte a populației noas
tre.

„în cursul anului viitor, a 
spus Johnson, s-ar putea în
mulți prilejurile de a extinde 
comerțul pașnic cu țările din 
Europa răsăriteană și cu U- 
niunea Sovietică". El a cerut 
Congresului să acorde admi
nistrației autoritatea necesară 
pentru a folosi asemenea pri
lejuri.

Saigonului. La apusul soare
lui existau încă 8 centre de 
rezistență în oraș. în cartierul 
hipodromului, degajat de 
miercuri, după cum anunțaseră 
oficialitățile, se semnalau noi 
lupte. Comandamentul ameri
can a lăsat să se înțeleagă că 
ofensiva patrioților ar putea 
continua în cursul zilelor vii
toare. El a recunoscut că nu a 
știut nimic de planurile parti
zanilor și că se așteaptă la 
noi atacuri în cursul zilelor 
viitoare. Generalul Westmore
land nu a putut da lămuriri 
asupra ușurinței cu care peste 
2 000 de oameni înarmați, 
mulți purtînd mitraliere gre
le, s-au putut infiltra în oraș. 
Unul dintre adjuncții săi, ge
neralul Fred Weyand, însărci
nat cu apărarea provinciilor 
din apropierea capitalei, a de
clarat că securitatea Saigonu
lui este o sarcină cvasi impo
sibilă. „Ar trebui să concentrez 
în jurul orașului pe toți cei 
500 000 de americani aflați ac
tualmente în Vietnamul de 
sud", a spus el.

Și în alte regiuni sud-viet- 
nameze ofensiva Frontului 
Național de Eliberare conti
nuă. Joi dimineața a fost ocu
pată stațiunea de munte Da- 
lat, situată-la 240 km nord de 
Saigon. Unitățile de șoc ale 
partizanilor au cucerit centrul 
orașului și instalațiile militare 
americane. Partizanii au lan
sat, de asemenea, un nou atac 
împotriva orașului Can Tho, 
cucerind postul de radio. La 
My Tho luptele continuă. Au 
fost, de asemenea, reluate 
bombardamentele cu mortiere 
împotriva orașului Vinh Long, 
situat la 100 de kilometri sud- 
vest de Saigon.

La Hue, vechea capitală im
perială vietnameză, unde, po
trivit postului de radio al F.N.E., 
a fost instaurată o administrație 
a F.N.E., populația orașului a ie
șit pe străzi pentru a-și exprima 
sprijinul acordat acesteia — rela
tează agenția France Presse. A- 
celași post de radio a difuzat 
scurte, declarații ale unor repre
zentanți ai populației orașului 
Hue, prin care aceștia își ex
primau atașamentul față de ad
ministrația F.N.E. și hotărîrea de 
a lupta împotriva clicii Thieu — 
Ky și a agresorilor americani.

R. P. D. COREEANA. Se montează un nou transformator la Uzina de 
aparataj electrotehnic din provincia Pyungan

Școală

Phenian: Masă oferită in cinstea

tovarășului Gheorghe Apostol

Vizita delegației române

Aspect din timpul recentelor incidente din Port Louis, capitala insulei 
Mauritius

ORIENTUL APROPIAT

RAPORTUL 
LU* U THANT
Secretarul general al O.N.U., 

U Thant, a înaintat joi un raport 
Consiliului de Securitate în care 
a informat că în urma obiecțiilor 
formulate de Izrael există „îndo
ieli serioase" privind posibilita
tea evacuării celor 15 nave blo
cate în Canalul de Suez. Rapor
tul menționează că demersurile 
întreprinse pe lingă guvernul 
izraelian pentru a se permite au
torităților egiptene să întreprindă 
operații de cercetare în partea 
de nord ca și în cea de sud a 
Canalului de Suez nu au avut 
succes.
' Raportul a fost însoțit de o 
scrisoare adresată de ministrul 
afacerilor externe al Izraelului, 
Abba Eban, în care se arată că 
nave egiptene au fost trimise în 
zona de nord a Canalului de 
Suez fără ca Izraelul să fi fost 
de acord cu deplasarea vaselor 
în această parte a canalului.

î Conferința de la 
iNew Delhi
I
S DELHI 1. — Trimisul spe- 
S cial Agerpres, I. Puținelu, 
S transmite : Primul ministru in- 
S dian, Indira Gandhi, a inaugurat 
I joi în marea sală a hotelului „As

hoka din Delhi, lucrările ce
gi lei de-a doua conferințe a Na- 
H țiunilor Unite pentru Comerț și 
a Dezvoltare (UNCTAD-2) la care 
W participă delegații din 132 de 
# țări. Delegația Republicii Socia- 

liste România la conferința de la 
gj Delhi, este condusă de Gheorghe 
® Rădulescu, vicepreședinte al 
H Consiliului de Miniștri. Adresîn- 
g du-se unui auditoriu de aproape 
# 2 500 de persoane, membrii de- 

legațiilor participante la conferin
ța ță și reprezentanți ai presei in- 
ffi temaționale, ea a lansat un apel 
î la ceea ce a denumit „o strate
gi gie globală a dezvoltării". După 
i# părerea sa, o asemenea strategie 
K: constă în găsirea căilor și mij
ii loacelor capabile să ducă spre 
S progres și pace.

Participanții la festivitatea inau- 
g gurală au ascultat, totodată, me- 
fi sajul secretarului general al 
* O.N.U., U Thant, adresat confe- 
gj rinței, în care se subliniază că

„lucrările acestei conferințe se 
deschid într-un moment cînd 
necesitatea legăturii între pace 
și prosperitate se impune mai 
mult ca oricînd".

După-amiază, participanții la 
conferință s-au întrunit în prima 
ședință plenară consacrată pro
blemelor organizatorice. Abdel 
Moheim el-Kassouni, fostul pre
ședinte al primei conferințe de 
acest gen de la Geneva, a condus 
lucrările pentru alegerea noului 
președinte. La propunerea dele
gatului filipinez, făcută în nume
le grupului țărilor asiatice pre
zente la conferință, a fost ales 
în această funcție șeful delegației 
indiene, Shri Dinesh Singh.

Delegații au aprobat în conti
nuare recomandările Comitetului 
de pregătire al Conferinței 
UNCTAD privind constituirea a 
cinci mari comisii care vor dez
bate principalele probleme afla
te pe ordinea de zi : comerțul cu 
materiile prime ; comerțul cu 
produsele manufacturate ; co
merțul invizibil ; ajutorul și con
dițiile ajutorului ; principiile co
merțului mondial.

repe- 
tenți

O informație de presă ne 
vestește inițierea în Berli
nul occidental a unui expe
riment pedagogic care a 
suscitat un viu interes. 
1 500 de elevi vor trece pra
gul unei școli puțin obiș
nuite. Potrivit prospectelor, 
va fi o școală fără... repe- 
tenți. Minunea se va ob
ține nu prin indulgența 
profesorilor sau prin hărni 
cia cu totul deosebită a e- 
levilor ci printr-o formulă 
didactică care înlătură o- 
bișnuitele structuri școlare, 
în primul rînd se va pune 
capăt împărțirii tradițio
nale : curs elementar, me
diu sau gimnaziu. După 9 
sau 10 ani de studii, elevii 
părăsesc școala avînd în 
buzunar o diplomă de ab
solvire corespunzătoare cu
noștințelor pe care au reu
șit să și le însușească. 
Școala din Berlinul occi
dental nu va mai avea cla
se pe bază de vîrstă. Ea se 
va împărți în grupe de în- 
vățămînt care nu vor ține 
seamă decît de nivelul pre
gătirii individuale. Grupe 
mai mari vor lua parte la 
cursurile de muzică, gim
nastică etc. Matematica, 
limba germană, limbile 
străine vor fi studiate în 
grupe mai mici. Va exista 
un număr de materii obli
gatorii între care elevii își 
pot afirma preferințele în 
funcție de înclinațiile lor. 
Astfel, va fi cu putință ca 
un elev să facă parte la o 
materie dintr-o grupă a- 
vansată în timp ce la o altă 
materie să frecventeze o 
grupă de începători. Prin 
aceasta, se afirmă, se eli
mină primejdia repetenției. 
Ce se va întimpla. însă, cu 
elevii care nu corespund 
nici măcar cerințelor mini
male ? Aflăm că elevii vor 
avea posibilitatea să urme
ze up curs care le va com
pleta cunoștințele, ceva în 
genul unei meditații colec
tive.

Experimentul este, desi
gur, discutabil. Numeroși 
pedagogi vest-berlinezi au 
criticat ideea acestei școli. 
Printre altele, ei afirmă că 
posibilitatea de a controla 
dezvoltarea elevilor este 
mult redusă prin marele 
număr de programe de în- 
vățămînt iar schimbarea 
permanentă a grupelor în 
funcție de asimilarea ma
teriei o consideră o sursă 
de greutăți suplimentare în 
pregătirea elevilor. Iniția
torii școlii, contraatacînd, 
pretind că „noua formă de 
învățămînt va avea o in
fluență favorabilă asupra 
capacității de asimilare a 
elevilor". Afirmația ur
mează de abia să fie pro
bată. După cum sîntem in
formați, pentru ca proiectul 
să se realizeze este nevoie 
de un mare număr de elevi. 
Se vor încumeta 1 500 de 
familii să-și trimită copiii 
într-o școală care nu pro
mite altceva decît abolirea 
repetenției ?

P. N.

Joi dimineața, delegația guver
namentală română a vizitat fa
brica de avioane bimotoare 
„Britten-Norman" de la Bem- 
bridge, în insula Wight. Direc
torii întreprinderii au condus pe 
oaspeți în hala unde săptămînal 
este produs un avion ușor de tip 
„Islander", recent proiectat, cu 
două motoare mici, putînd trans
porta 8 pasageri sau o încărcă
tură de 1000 kg, pe distanțe 
pînă la cca. 1 100 km. Membrii 
delegației au vizitat apoi un mic 
șantier al aceleași firme unde se 
construiesc vehicule cu perne de 
aer, de dimensiuni mici.

După-amiază, delegația guver
namentală română a plecat la 
Cowes, în nordul insulei, unde a 
vizitat șantierul firmei „British

• Purtătorul de cuvînt al Depar
tamentului de Stat, Robert Mc 
Closkey, a declarat că Statele 
Unite sint gata să discute proble
ma capturării navei-spion a 
S.U.A. „Pueblo" de către nave 
militare ale R.P.D. Coreene în 
cadrul Comisiei militare de ar
mistițiu pentru Coreea. „Statele 
Unite a declarat McCloskey, vor 
să reglementeze problema pe a- 
ceastă cale".
• CURTEA pentru securita

tea statului din Republica Popu
lară a Yemenului de sud a con
damnat la moarte pe prințul 
Bin Abed Fadhli, acuzat de a 
fi sprijinit Anglia în crearea 
Federației Arabiei de sud. 
Curtea a acuzat pe Fadhli și de 
faptul că, în timp ce îndeplinea 
funcția de președinte al consi
liului legislativ din unul din 
statele fostei federații, a con
damnat membri ai Frontului 
național de eliberare. Președin
tele completului de judecată 
din Aden a anunțat că toți cei 
care au acționat împotriva miș
cării revoluționare vor fi jude
cați, indiferent de rangul aces
tora.

• MĂRTURIA JULIEI ANN
MERCER
• CU O ORĂ înaintea asasinării 

președintelui Kennedy, la 22 no
iembrie 1963, la Dallas, Jack 
Ruby era la volanul unei camio
nete din care a ieșit un individ 
cu o armă și s-a îndreptat spre 
ridicătura de pămînt de unde 
mai mulți martori, în momentul 
atentatului, au văzut că se ridi
ca o dîră de fum și au auzit o 
împușcătură. Aceasta este măr
turia Juliei Ann Mercer, citată 
de procurorul districtual din 
New Orleans, Jim Garrison, care 
efectuează o anchetă cu privire 
la împrejurările asasinării fos
tului președinte al S.U.A. în 
cadrul unei emisiuni de televizi
une, cînd au fost făcute aceste 
declarații, Jim Garrison a sub
liniat din nou că fostul preșe
dinte Kennedy a fost victima u- 
nui complot, iar Lee Harvey 
Oswald nu este unicul responsa
bil al tragediei de la Dallas, cum 
este considerat, de raportul Co
misiei Warren.

• AGENȚIA D.P.A. anunță că 
ministrul de externe al R. F. a 
Germaniei. Willy Brandt. va 
face o vizită oficială în Iugo

REDACȚIA SI

Corporation". Aici se 
mai multe tipuri de 

aer, 
model

Hovercraft 
construiesc 
vase amfibii cu perne de 
printre care și noul 
„Sm-4“, care va putea lua la 
bord 30 de automobile și 250 de 
pasageri. Directorul general al 
firmei, D. C. Collins, i-a întîmpi- 
nat pe oaspeții români și i-a con-, 
dus apoi la bordul vasului, pre- 
zentîndu-le lucrările aflate în ul
tima fază a construcției „Sm-4" 
va intra în serviciu vara aceasta 
și va circula între Anglia și Con
tinent cu o viteză medie de peste 
110 km pe oră. La bordul unui 
vas „Hovercraft" pentru pasageri, 
delegația guvernamentală a călă
torit de la insula Wight pînă la 
Southampton, de unde s-a înapo
iat cu trenul la Londra în cursul 
serii.

PHENIAN 1 (Agerpres). — La 
31 ianuarie, Comitetul Central al 
Partidului Muncii din Coreea a 
oferit o masă în cinstea tovară
șului Gheorghe Apostol, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., care, împreună cu tovară
șul Vasile Vlad, șeful secției re
lații externe a '
face o vizită de prietenie In 
R.P.D. Coreeană.

Au luat parte Kim Ir, mem
bru al Prezidiului Comitetului 
Politic, secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, prim- 
vicepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri, Kim Guan Hiop, mem
bru al Prezidiului Comitetului 
Politic, secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea și alți 
conducători de partid și de stat 
din R.P.D. Coreeană.

în toastul rostit cu acest pri
lej, Kim Guan Hiop a subliniat 
că actuala vizită va contribui 
la întărirea și dezvoltarea conti
nuă a relațiilor de prietenie fră
țească și colaborare existente în
tre popoarele celor două țări. 
Vorbind despre realizările Româ
niei Socialiste, el a spus : Po
porul frate român obține mari 
realizări sub conducerea P.C.R. 
în lupta pentru construcția socia
listă a țării. Prin activitatea sa 
creatoare și prin lupta sa, poporul 
român a lichidat înapoierea lăsată 
de vechea societate și a transfor
mat România într-un stat socia
list dezvoltat industrial agricol. 
Poporul muncitor din România 
luptă în prezent pentru îndepli
nirea cu succes a noului plan 
cincinal. Poporul coreean se bu
cură și salută cu căldură reali
zările obținute de poporul român.

în continuare, vorbitorul a 
menționat situația gravă creată 
de imperialiștii americani prin tri
miterea navei-spion „Pueblo", 
care a fost capturată din conside
rente de autoapărare de către 
unitățile navale ale armatei popu
lare coreene, în timp ce desfășura

C.C. al P.C.R.,

acte ostile după ce a pătruns în 
apele teritoriale ale R.P.D. Co
reene. El a contestat dreptul Na
țiunilor Unite de a discuta în 
Consiliul de Securitate cazul 
„Pueblo" și a arătat că există 
precedent pentm discutarea unor 
cazuri similare în Comisia mili
tară de armistițiu din Coreea. 
Națiunile Unite nu au în nici un 
caz dreptul să se amestece în tre
burile interne ale unui stat inde- 
pedent și suveran.

Subliniind satisfacția pentru 
posibilitatea creată de a vizita 
R. P. D. Coreeană, la invitația 
C.C. al P. M. din Coreea, tova
rășul Gheorghe Apostol a arătat 
în toastul său, că poporul ro
mân se bucură de succesele ob
ținute de harnicul și talentatul 
popor coreean sub conducerea 
P. M. din Coreea, în frunte cu 
conducătorul său, tovarășul Kim 
Ir Sen, succese obținute prin 
lupta eroică pentru construirea 
socialismului și sporirea capaci
tății de apărare a țării. în conti
nuare, el a relevat relațiile prie
tenești existente între partidele 
și popoarele din România și 
Coreea.

în continuare, tovarășul Gheor
ghe Apostol a exprimat sprijinul 
poporului român pentru cauza 
justă a guvernului R. D. Viet
nam și a F.N.E. din Vietnamul 
de sud, arătînd că S.U.A. trebuie 
să înceteze necondiționat bom
bardamentele 
Vietnam.

Vorbitorul a 
centul incident 
„Pueblo", constituie o 
a politicii agresive a imperialis
mului american împotriva 
R. P. D. Coreene. Acest caz, a 
spus el, trebuie să fie soluționat 
pe baza normelor existente în 
relațiile dintre state și cu condi
ția ca independența și suverani
tatea R. P. D. Coreene să fie 
strict respectate.

Subliniind importanța unită 
ții mișcării 
citorești i 
torul 
spre 
rea 
niște și spre întărirea solidarită
ții în lupta împotriva imperialis
mului, pentru apărarea interese-

împotriva R. D.

subliniat că re- 
cu nava spion 

expresie

di comuniste și mur;\ 
internaționale, vorbi- 

a spus : Calea justă
restabilirea și dezvolta-

unității mișcării comu-

slavia în cursul primăverii. Vi
zita lui Brandt Ia Belgrad ți 
vizta de răspuns a ministrului 
de externe iugoslav. Marko Ni- 
kezici, la Bonn, au fost discu
tate in cursul tratativelor de la 
Paris cu privire la reluarea re
lațiilor diplomatice iugoslavo- 
vest-germane.

• PRIMA navă comercială cu 
propulsie atomică din Europa oc
cidentală a început cursele de 
probă foi. Este vorba de nava 
„Otto Hahn" de 15 000 de tone 
construită în șantierele vest- 
germane după modelul fregatei 
americane „Savannah".

• RELATARE A ZIARULUI 
„TIMES"
• GUVERNUL algerian este 

hotărît să reia relațiile diploma
tice cu Marea Britanie, rupte în

urma adoptării de către Organi
zația Unității Africane (O.U.A.) 
a unei rezoluții privind Rhode
sia, relatează cotidianul „Times", 
într-o corespondență din Alger. 

Guvernul algerian, precizează 
ziarul londonez, consideră că 
sancțiunile diplomatice nu mai 
au nici un sens acum, cînd 
R.A.U. și Sudanul au reluat re
lațiile lor cu Anglia.

Studenții din Florența au 
organizat o manifestație în 
sprijinul cererilor lor pri
vind democratizarea învă- 
țămintului și în semn de 
protest împotriva repri
mării unor demonstrații 
studențești similare care au 
avut loc și în alte orașe ale 
Italiei. Giacomo Devoto, 
rectorul Universității din 
Florența, și-a înaintat de
misia în semn de solidari
tate cu studenții.

lor fundamentale ale popoarelor, 
constă în respectarea normelor 
relațiilor dintre partide, avînd în 
vedere independența fiecărui 
partid, respectarea principiilor 
neamestecului în treburile in
terne ale altor partide, respecta
rea deplină a internaționalismu
lui socialist.

în timpul mesei care s-a des
fășurat într-o atmosferă priete 
nească, s-a toastat pentru prie
tenia și solidaritatea dintre po
poarele coreean și român, pentru 
unitatea țărilor socialiste, pentru 
solidaritatea mișcării comunisto 
internaționale, în sănătatea to
varășului Kim Ir Sen și a celor
lalți conducători ai P. M. din 
Coreea și ai guvernului R. P. D. 
Coreene, în sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a celorlalți 
conducători de partid și de «tat 
români.

Vehicule blindate, 
amfibii, echipate cu 
mitraliere cu calibru 
de 9,3 mm și elicopte
re au fost trimise de 
urgență în provincia 
Nan, la nord de Bang
kok, pentru a întări 
pozițiile armatei gu
vernamentale în lupta 
ei împotriva unităților 
Frontului Patriotic 
Tailandez. Acțiunile 
partizanilor s-au in-

pornite de la bazele 
militare Khorat, Sat- 
thip, Udorntham, U- 
bon, Ta-Khli (care ac
ționează, de obicei, 
împotriva Vietnamu
lui, Laosului și 
Cambodgiei) au fost 
solicitate să contribuie 
la înăbușirea activi
tății insurecționale din 
țară. Guvernul a in
trodus legea marțială 
in cinci regiuni din i-

ilustrată prin atacuri
le asupra aerodromu
rilor militare ameri
cane în provincia Sa- 
kolm-NakoIn. Referin
du-se la evenimentele 
din Tailanda, TIMES 
relata : „Din regiunile 
din nord, mișcarea a 
cuprins și alte regiuni. 
Legea marțială a fost 
introdusă în cinci pro
vincii ale Tailandel 
centrale. Americanii

Îmbracă forme deose
bit de acute, refuzul de 
a accepta o politică 
de atragere a țării în 
agresiunea S.U.A. îm
potriva poporului viet
namez, nemulțumirea 
față de regimul mili
tar. care nesocotește 
interesele ''naționale 
ale Tailandei. O pu
ternică indignare a 
produs hotărirea gu
vernului de a trimite

Neliniște la Bangkok
tensificat luind o ase
menea amploare, in
cit au stirnit neliniște 
în cercurile oficiale. 
Ciocnirile violente în
tre patrioți și trupele 
guvernului desfășurate 
în munții Tung Chang 
l-au determinat pe 
feldmareșalul Thanom 
Kittikacom. primul 
ministru al țării, să 
viziteze provincia Nan. 
Aviația regală a fost 
trimisă pentru a bom
barda cu napalm po
zițiile partizanilor, iar 
avioane americane

mediata apropiere a 
Bangkokului. in Tai
landa centrală și de 
sud. De altfel, legea 
marțială este in vigoa
re în alte șapte pro
vincii din nord-est, 
incă de la sfîrșitul 
anului 1967, data veni
rii la putere a actua
lului guvern militar. 
Regimul de teroare 
instaurat in cele 12 
provincii nu poate îm
piedica insă desfășu
rarea luptei de parti
zani. Extinderea acți
unilor de guerilla este

sînt din ce în ce mai 
mult amestecați in o- 
perațiile de anti-gue- 
rillă”.

In ciuda violențelor 
la care se dedau au
toritățile, Frontul Pa
triotic Tailandez își 
intensifică lupta, bu- 
curîndu-se de spriji
nul unor pături largi 
ale populației. Opozi
ția maselor față de 
regimul antipopular 
are cauze multiple : 
nemulțumirea popu
lației față de subdez
voltarea țării care

noi trupe In Vietnam. 
NEW YORK TIMES 
afirma că în ceea ce 
privește „contingentul 
tailandez din Bearcat, 
lingă Saigon, acesta 
va fl întărit cu încă 
5 000 de oameni care 
sint așteptați să so
sească în următoarele 
șase luni, așa incit nu
mărul soldaților tal- 
landezi prezenți în 
Vietnam, va ajunge 
la 10 000".
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Nixon candidat 
la președinția S. U. A.

Fostul vicepreședinte al S.U.A., Richard Nixon, a anunțat joi 
oficial că și-a prezentat candidatura în vederea alegerilor prezi
dențiale din toamna acestui an. El se va prezenta la alegerile pre
liminare ale partidului republican din statul New Hampshire, ce 
vor începe la 12 martie. El se va înfrunta cu mai mulți alți can
didați republicani, printre care guvernatorii Romney și Rockefeller.

Potrivit unui sondaj de opinie publică, Nixon, care a fost în
vins în alegerile prezidențiale din 1960 de fostul președinte John 
Kennedy și a pierdut, în 1962, alegerile pentru postul de guverna
tor al statului California, este la ora actuală candidatul cu cele 
mai multe șanse de a fi desemnat de partidul republican.

Comisia parlamentară pen
tru combaterea Mafiei a a- 
cuzat această organizație cri
minală secretă de faptul că 
a profitat de ultimele cutre
mure de pămînt din Sicilia 
pentru a cumpăra la prețuri 
foarte scăzute păminturile și 
vitele populației sinistrate. Po
trivit unor rapoarte primite 
din Sicilia, Mafia achizițio
nează păminturile devastate 
de cutremur împrumutând 
bani sinistraților cu o dobîn- 
dă de 30 pînă la 40 la sută și 
cumpără drepturile țăranilor 
la despăgubirile pe care ur
mează să le primească de Ia 
statul italian.

Sentință 
la Salisbury

UN tribunal din Salis
bury a pronunțat joi sentința 
în procesul intentat unui 
grup de patru patrioți afri
cani acuzați că au luat parte 
la acțiuni îndreptate împo
triva regimului rasist. Cei 
patru patrioți au fost con
damnați la detențiune pe 
termene variind între 20 și 
25 de ani.

Judecătorul a ordonat ca 
numele acuzaților să nu fie 
date publicității din motive 
de „securitate".
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