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„Creșteți și învățați, dragi tineri, într-o țară liberă și prosperă,
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făurită prin lupta și munca a zeci și zeci de generații, vă bucurați de

condiții de viață la care nici nu se puteau gîndi, în tinerețea lor, 

înaintașii voștri. Să dăruiți patriei tot ce aveți mai bun, toată puterea 

minții și brațelor voastre, ei să-i închinați elanul și năzuințele voastre
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OGLINDA
VÎRSTEI

da DUMITRU MIRCEA

Cu inima tn palmă, dar 
cinstit, deschis, declar că 
uneori am căzut și eu într-un 
păcat specific al oamenilor 
maturi, anume acela de a ju
deca, de a considera tineretul 
in comparație ou ceea ce

SUCCES CONSFĂTUIRII PE ȚARĂ
A UNIUNII TINERETULUI COMUNIST!

M
ei încep în Capitali lucrlrlle Conferinței pe țari a 
I Tineretului Comunist. Prilejuind cunoașterea expe- 
>r valoroase în vederea generalizării lor, a celor mal 
mzătoare forme și metode de desfășurare a activității 
ive cu tineretul, o largă confruntare de opinii, Consffi- 
este chemată să stabilească măsurile practice pentru 
itKiepnnirea sarcinilor ce revin organizațiilor U.T.C. în lumi
na Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 29 noiembrie—1 de
cembrie 1967 privind îmbunătățirea activității educative în

' rindul tineretului.
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. a sădit și mai adine în 

inima și cugetul tineretului convingerea profundă că asupra 
destinelor și fericirii sale, ale întregii națiuni, veghează cu 
neslăbită atenție grija partidului comunist, a conducerii sale 
înțelepte. „Caracterizat prin înalt devotament față de cauza 
partidului, însuflețit de dragoste profundă față de patrie — 
se spune în Hotărîre — tineretul a participat cu entuziasm 
și abnegație — alături de întregul popor — la înfăptuirea tu
turor marilor transformări revoluționare petrecute în Româ
nia, și-a adus contribuția la.Țupta pentrif progresul econo
miei, științei și culturii. Ceea ce s-a înfăptuit în acest timp 
în toate domeniile construcției socialismului încorporează 
organic și hărnicia, elanul și inițiativa tineretului.

Precizînd sarcinile ce revin tuturor factorilor ce concură 
la formarea și educarea tinerei generații, Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. a investit organizația U.T.C. cu atribuții și 
răspunderi noi, a sporit rolul acesteia în pregătirea profesio
nală, politică, culturală, morală călirea fizică, în educarea 
multilaterală a tineretului. Consfătuirea are, astfel, menirea 
de a preciza măsurile concrete pentru tradueerea în viață a 
hotărîrilor Plenarei partidului, de a sonda cu discernămînt și 
finețe rezervele inepuizabile de idei și propuneri ce se cer 
cunoscute și aplicate in practică, de a da un impuls nou ac
tivității educative făcînd'să crească și mai mult prestigiul și 
influența organizației în rîndul tinerilor.

Sîntem încredințați că reprezentanții tineretului din în
treaga țară, aducînd în Consfătujre experiența organizațiilor 
U.T.C., a colectivelor din care fac parte, dezbătind cu exigen
ță și maturitate sarcinile și obiectivele de viitor — ca și cu- 
vintul unor personalități ale vieții cultural-științifice și ob
ștești, precum și al altor invitați — vor face să se adopte 
cele mai propice măsuri pentru ca activitatea organizației 
noastre să devină mai interesantă, mai dinamică, să satisfacă 
tot mai mult cerințele în permanentă evoluție ale tinerilor, 
să se ridice la nivelul înaltelor răspunderi pe care partidul 
le pune în fața Uniunii Tineretului Comunist.

Succes deplin lucrărilor Consfătuirii pe țară a Uniunii Ti
neretului Comunist 1

„Cele mai bune cadre, cele \ 
mai hune forțe ale statului, 
ale societății noastre, școala,! 
familia, instituțiile de cultură 
fi artă, organizațiile U.T.C., 
celelalte organizații obștești 
— se arată în Hotărîrea C.C. 
al P.C.R. cu privire la îmbu
nătățirea muncii educative în 
rîndul tineretului, trebuie 
să-și coordoneze eforturile 
pentru a participa cit mai ac
tiv la pregătirea tineretului 
pentru muncă și viață, la îm
bogățirea profilului său mo
ral-spiritual, la dezvoltarea sa 
armonioasă"

Pentru a releva dimensiuni
le și semnificațiile noi ale e- 
fortului educativ la care sînt 
solicitați să concure, modali
tățile de corelare a preocupă
rilor tuturor factorilor cărora 
le revin înalte responsabili- i 
tați în formarea și educarea 1 
tineretului — viitorul națiu
nii socialiste — tinerei gene
rații, ziartd nostru are cinstea 
de a găzdui opinii de deose- | 
bită distincție și autoritate :

EUGENIA SALCU, 
elevă

fusesem noi la anii lor, adică 
la anii cînd încep să se con
tureze primele semne ale 
personalității. In comparație 
fi mai ales tn opoziție cu... 
Deci, m-am surprins în cîte- 
va rînduri, e drept — puține, 
zicînd ca unii de vîrsta mea, 
cu superioritatea zdrobitoare 
a patru decenii: „măi, ce ți-e 
ți ou tinerii ăștia! Păi, pe 
vremea noastră, altfel ne 
rostuiam treburile pentru 
vittor"^ Curios este că ase
menea expresii se aud nu 
neapărat tn legătură cu vreo 
triznaie, cu vreo șotie tine
rească, surprinzătoare pentru 
noi prin forma ei neobiș
nuită, doar chiar fi la patru 
decenii li se întîmplă unora 
— fi mie, ți dumitale, să ne 
copilărim cîteodată cine țtie 
cum. Căci vorba nu mai știu 
cărui înțelept, omul rămîne 
copil pînă la moarte... Deci, 
nu tn legătură cu vreo năz- 
hîtie își exprimă unii deza
cordul său — fi mai grav — o 
anume neîncredere în tineret

Expresia amintită mai sus, 
mărturisesc iar, căindu-mă 
pentru că o folosisem ți eu, 
cuprinde aluzia că tineretul 
n-ar fi în stare de ceva serios. 
Am auzit-o recent fi i-am dat 
imediat atenție căci o rostea 
un om căruia îi dădeam cre
dit, îl apreciam. E adevărat, 
pornise de la niște întîmplări 
reale, isprăvi ale unui indi
vid sau ale cîtorva, dar do 
aici pînă la generalizare e o 
cale foarte lungă. M-am an
gajat pe loc într-o discuție tn 
contradictoriu fi, în sprijinul 
afirmațiilor mele, am adus ca 
argument un mic eveniment 
petrecut în vară. Fiind in
vitați cîțiva scriitori la tabăra 
organizată de C.C. al U.T.C. 
ți Ministerul lnvățămîntului, 
la Năsăud, pentru tinerii o- 
cupanți ai locurilor unu, doi, 
trei la Olimpiada de literatură 

£ română pe regiuni ți pe țară, 
clasele IX-XI, am avut mate- 

• rializate, tn cadrul discuției 
cu elevii, seriozitatea, pro
funzimea, originalitatea scli- 

• pitoare a tinerilor în aborda-
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DUMITRU GHEOR
GHIU s „Generația tî- 
nără sintetizează în
tr-un chip fericit tot 
ceea ce au avut mai 

bun înaintașii".

Acad. ȘTEFAN BA
LAN i „Un tineret har
nic, cult, animat de 
dragoste de viață șl de 

muncă".

• ANA
BLANDIANA

• CONSTANȚA 
BUZEA

Foto-Compozlțis
ION CVCU

• ROMULUS
RUSAN și

un reporter al 
ziarului nostru

PROPUN 
0 DISCUȚIE
DESPRE

Studenție (Continuare în pag. a Il-a)

—
Pe tărtmnl muncii și în

vățăturii, cercetării și prac
ticii, culturii și aportului — 
și domeniile sint nelimitate 
— prezența tinerilor patriei 
constituie o dominantă so
cială. Cel reuniți in acest 
„album* sînt tineri obișnuiți, 
cu nimic mai deosebiți decît 
alții, eroi ai reportajelor 
noastre din cursul acestui 
an șl al anului trecut. Am

ALEXANDRINA GAlNA 
bibliotecară

RUSU EMIL 
maestru al sportului

ION MORARU : „Viito
rul națiunii noastre se 
află în mîini bune, în 
mîinile tineretului cres

cut de partid"

ANGHEL ALEXE: „E- 
xemple de voință, de 

dîrzenie și fierbinte pa
triotism".

optat pentru el, onnosctn- 
du-i mai „la zi“, dar tot la 
fel de bine am fi pntut opta 
pentru mii, pentru zeol de 
mii, incit socotim prezenta 
lor un „mic portret colectiv" 
al generației noastre.

ION DUMITRESCU t 
„îndrăgesc și prețuiesc 
marea rezervă de ener
gii șl năzuințe cumula
te de tînăra generație".

Acad. ION JALEA : 
„...dragoste de patrie, 
încredere In viață, în 
puterea creatoare a 
omului, în perspecti
vele luminoase ale 

umanității"
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• ANA BLANDIANA

@ CONSTANTA BUZEA

• ROMULUS RUSAN

UN REPORTER AL

ZIARULUI NOSTRU
Reporterul și-a propus să-1 

surprindă pe STUDENT — 
personalitate ce reprezintă o 
lume de idei, de sentimente 
și de cunoștințe — In trei 
momente esențiale ale exis
tentei acestuia : față în față 
cu viitoarea sa profesiune, 
față în față cu viața intimă; 
față în față cu timpul liber. 
Așadar, și-a propus să par
curgă „itinerariile" pe care 
studentul le străbate cotidian, 
să investigheze domeniile ce 
alcătuiesc sfera preocupări
lor studențești. Invitații săi 
— in această călătorie slnt 
poeții ANA 
CONSTANTA 
ROMULUS ‘ 
l-au destăinuit 
de drum".

BLANDIANA, 
BUZEA ȘI 

RUSAN care 
„impresiile

MATURITATE
RECEPTIVA

• Constanța Buzea : „Anii 
studenției sînt anii opțiunii 
definitive. In studenție gus
tul estetic se clarifică, pofta 
de viață, pofta de profesiune, 
demonstrează lărgimea și 
„detenta" sufletului. Se în
vață în această vreme ideea, 
de largă utilitate mai tîrziu, 
că pentru a poseda tot timpul 
febrilitatea unei întrebări 
rapide îți trebuie și putința 
de a răbda un răspuns tîr
ziu".

* Ana Blandiana : „Stu
dentul —, și asta mi se pare 
esențial și mi se pare că prea 
adesea se uită această esen
ță — este un om care și-a 
ales deja profesiunea, un om 
tînăr desigur, dar care a și 
făcut primul mare act 
al maturității : alegerea
drumului. Orice discuție 
despre el trebuie să por
nească deci de lă premisa, 
de la respectul, aș zice, că 
studentul este un adult. Un 
adult 'cu forme necristalizate 
încă, dar cine ar putea susți
ne și la ce vîrstă, că se con
sideră complet format, că jiu 
mai e supus schimbărilor _• și 
influențelor ? De aici țrebțtie . 
să dedurgă o mare stimă, o 
mare importanță acordată ;a- 
cestei categorii umane. îna
inte, profesorii, oricît de bă- 
trîni, spuneau propriilor lor 
studenți, „domnule coleg" ; 
formula e firească și denotă 
o privire larg deschisă în 
timp, pentru că numai tim
pul este cel care stînjeneșto 
similitudinea dintre cei doi. 
Un timp semnat în alb de în
crederea profesorului. Și o a- 
semenea încredere obligă".

Ne place să spunem că ti- 
niversitatea nu-i doar un „a- 
telier" de muncă intelectuală, 
că ea este o comunitate — 
în care toate compartimentele 
sufletului tînăr se pun în 
mișcare și în care pătrund 
aspirațiile vieții din societa
te. Și ne. întristăm de cîte 
ori întîlnlm nedoritele excep
ții. In sediul Comitetului 
U.T.C. din Centrul universi
tar Iași cîțiva studenți s-au 
prins intr-o discuție. în fața 
celor care îi ascultă se contu
rează imagini contradictorii : 
studenți care învață îndem
nați de o nobilă pasiune pen
tru profesiune și studentl 
care învață pentru că vor să 
obțină o diplomă ; studenți 
care gîndesc și studenți care 
tocesc ; studenți care „rup 
cartea" pentru că sînt avizi 
de cunoștințe și studenți care 
„rup cartea" pentru că sînt 
stăpîniti numai de ambiția 
notelor mari.

In laboratorul de pedologie

,,INTERESUL 
PENTRU

RESTUL LUMII"
Ne mai p.uce să v«.j n, 

de asemenea, despre studenți 
care trec în mod strălucit 
examenele, care fac descope
riri științifice încă din timpul 
anilor de învățătură — și să-i 
numim studenți eminenți. 
l-am căutat și acum. Sînt în 
vacanță. La Predeal, la Si
naia. la Păltiniș. Au pus ștă- 
pînire pe pirtiile de schi și 
de săniuș, pe cluburi, pe să
lile de dans. Zece zile de o-

(Urmare din pagina I)

rea unei probleme de mare 
importanță în viață — dacă 
nu de cea mai mare impor
tanță — aceea a creației, în
sușire esențială a ființei ome
nești, creația în ansamblu și 
mai ales, a creației artistice, 
literare. Nu intru în amănun
te ; nici ce le-am spus noi, 
foarte pe scurt de altfel, nici 
ce ne-au întrebat ei, nici în- 
șirarea nominală a tinerilor 
preopinenți n-are rost aici... 
Vreau numai să conturez 
ideea că am fost fermecați, 
pur și simplu de spiritul ele
vat al tinerilor acelora, care 
vădeau o cultură însușită 
fructuos — atîfa cit izbuti
seră să asimileze la anii 
lor, preocupări — mature, 
dacă vreți — de creație ar
tistică, problematică serioasă, 
gravitate... Aș mai putea a- 
dăuga multe adjective mugu-

cls. So fae tot felul de pre
supuneri. Profităm de faptul 
că unul dintre scriitorii caro 
no fnsoțeso este de for
mație inginerească. Ii solici
tăm opinia.

0 Romulus Rusan : „Am 
observat că nu există curaj 
mai mare și dovadă mai pu
ternică de PERSONALITATE 
decît de a opta pentru o sin
gură pasiune, din atîtea cîte 
te solicită. Ca student la Po
litehnică, apoi ca reporter, 
am avut norocul să-ml urmă
resc colegii, răspîndițl acum 
în țară, pe o perioadă de ÎS 
ani. Ei bine, bunii ingineri au 
ieșit dintre cei care-și făceau 
proiectele la timp, și nu de 
teama notelor, ci pentru că 
le plăcea să stea la planșetă. 
Au mai ieșit buni specialiști 
dintre cei care trecuseră ac
cidental prin producție înain
tea facultății ori în vacanțe 
(nu mă refer la formalele 
practici inginerești I). Au ie
șit ingineri puternici, și acum 
se poate generaliza, dintre cei 
care dacă nu lipseau de la 
cursuri (căci atunci frecvența 
era, de se poate imagina așa 
ceva, și mal obligatorie) ma
nifestau o Independență oa
recare față de limitele pro
gramei de Invățămînt.

PROPUN
Concentrare- maximă in liniștea bibliotecii

vorbească despre timpul li
ber al studentului și să întoc
mească statistici din care, 
dacă sînt sincere, reiese că 
un asemenea timp nu prea 
există sau este foarte redus. 
Am terminat studenția de 
curînd șl încă îmi aduc a- 
minte că satisfacerea irepro
șabilă a jurnalului de pre
zență și parcurgerea întregii 
bibliografii obligatorii la 
toate obiectele de curș presu
puneau, calculînd strict in 
timp, mult mai mult de 16 
ore pe zi. Dar ceea ce uită 
sociologii este că timpul liber 
nu este ceva care există ci 
care se face. Studenții se vor 
îndrăgosti chiar dacă progra
ma nu alocă suficient timp 
pentru asta șl vor participa 
la pasionante și interminabile 
discuții chiar dacă ar fi con
vinși că în vremea asta au 
ceva mal important de făcut. 
Dar nu de asta e vorba ci 
de faptul că, așa cum susțin 
tot mai mtflte 
rîndul 
rîndul 
nevoia 
țămînt 
bească 
tried ie 
diul supus dezbaterii, îmbo
gățit cu opiniile specialiști
lor ar putea duce la soluțio-

'lV
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ÎNTREGULUI

voci, atît din 
profesorilor cit și din 

studenților, se simte 
ca institutul de învă- 
superior să se deose- 
mai mult de o școală 
de tip superior. Stu-

O DISCUȚIE DESPRE

STUDENȚIE

Emoțiile examenelor
dihnă. Dar amfiteatrele, labo
ratoarele, bibliotecile, came
rele din cămine le păstrează 
uealterată imaginea.

0 Ana Blandiana : „In 
fața viitoarei sale profesii 
studentul nu are la început 
decît pasiunea sau ceea ce un 
termen foarte general și de
monetizat se numește pasiu-' 
ne. E vorba mai precis, de 
o anume curiozitate febrilă, 
de un interes nerăbdător, de 
bănuiala unor legături care 
pot să se nască între el și a- 
ceastă parcelă de lume. Fa
cultatea, cu profesorii și exa
menele, este un mijloc de a 
pune stăpînire pe această 
lume. Un mijloc strict nece
sar dar nu singurul. In lupta 
pentru profesiune, facultatea 
este necesară dar nu sufi
cientă. Un student nu este 
numai un om care audiază 
cursurile, participă cu frec
vență mulțumitoare la semi- 
narii și își ia examenele. El 
este sau trebuie să fie în 
plus și un luptător pe cont 
propriu pentru creșterea sa, 
un observator atent al lumii 
căreia încearcă să i se inte
greze în mod creator. Pentru 
că noțiunea de profesiune, în 
această fază a tatonărilor, a- 
pare încă destul de nebuloa
să și numai de el, de student, 
depinde, de el, din această 
perioadă chiar, dacă profe
siunea îi va fi un drum care 
îl separă de restul preocupă
rilor umane sau unul care 
duce spre ele".

In complexul studențesc 
Regie, „politehniștii", cei din 
anul V, mai au numai cîteva 
examene, ultimele din „ca
riera" lpr studențească. In 
pauze se discută — ah, su
biectul acesta revine mereu 
în discuțiile celor aflați 
pragul absolvirii 
repartizarea în 
La întrebarea : 
nume le poate

Fetișizarea programei — 
înțelegeți acum noțiunea în 
sens mai larg — poate crea 
cel mult atotștiutori cu nota 
10 și atît. Or, nu cred că 
avem nevoie de „oameni cu
minți", ci de oameni activi, 
și, dacă se poate, inovatori. 
Vasile Pîrvan spunea la 
inaugurarea Universității din 
Cluj că o școală trebuie să 
descopere doi-trei „nebuni" 
(e evident sensul ce-1 dă 
cuvîntului) pentru a-și jus
tifica existența. Oare nu 
trebuie să luăm mai mult în 
seamă această sublimă 
cătușăre a geniului, de 
vorbea Pîrvan ?“

Ceea ce îl frămîntă 
pe student este găsirea 
echilibru convenabil în ra
portul dintre cultura de spe
cialitate și cultura generală. 
Asupra acestui subiect 
cută profesorii, discută 
denții. In acest domeniu 
întrebări care nu au un 
puns și sînt întrebări 
încă așteaptă un răspuns...

0 Ana Blandiana : „Desi
gur, nu trăim în Renaștere și 
nu mai e posibil ca același 
om să fie și constructor de 
aparate de zbor și arhitect, 
și pictor de geniu, dar acest 
adevăr nu trebuie transfor
mat în argument pentru în
chiderea obloanelor și ridica
rea podurilor de comunicare. 
Cunosc savanți de înaltă spe
cializare, în țara noastră și 
contemporani nouă, care sînt 
la curent eu ultimele expozi
ții de artă și pot recita pe de 
rost poeții preferați. Alături 
de profesiune trebuie să 
existe ceea ce de curînd un 
profesor numea : „Interesul 
pentru restul lumii".

La drum cu voia bună I

mult 
unui

„SPAȚIUL CE 
LOR MAI

NEVEROSIMILE
TRAIECTORII"

în 
— despre 
producție. 
„Ce a- 

asigura 
succesul în profesiune ?“ nu 
au găsit încă un răspuns pre-

0 Constanta Buzea : „Via
ța intimă a unui student ? 
Teritoriul în care, la modul 
cel mai viu, Don Quijotte iși 
trăiește viața sa, și, seara a- 
doarme, mișcînd cu respira
ția pieptului său uscățiv ari
pile morilor de vînt“...

Am pătruns, așadar, In
tr-un „teritoriu delicat, gin
gaș. Atenție, deci, sc 
„în vîrful picioarelor".

0 Ana Blandiana : 
dentului nu-i place 
confunde îndrumarea, solici
tudinea, grija colectivului sau 
a oricărui factor exterior cu 
amestecul brutal în viața in
timă. Abaterile de la ceea ce 
se consideră că sînt normele 
morale se sancționează, bine
înțeles, dar în mod spontan 
și nestrident, nu neapărat cu 
convocări de ședințe și luări 
de cuvînt. De altfel, aceste 
abateri sînt mult, mult mai 
rare decît s-ar crede și ori- 
cît li s-ar părea de ciudat ce
lor care obișnuiesc să oftez.e 
cu subînțeles : „Of, tineretul 
de astăzi...". Eu văd că acest 
tineret se caracterizează nu 
prin inconștientă și irespon
sabilitate. lene, superficiali
tate. ci mai ales prin neli
niște și interes în fața ma
rilor probleme ale epocii și 
umanității, gravitate de do
rință si creație.

calcă

• Constanța Buzea : 
observa aspecte legate 
viața intimă a unui student 
înseamnă a observa de fapt 
momentul cel mai frămîntat 
al unei vieți, aceia cînd in
dividul hotărăște, despre sine. 
Este firesc, așadar, ca viața 
intimă a studentului să fie 
spațiul celor mai neverosi
mile traiectorii, răspîntie 
unde stau alături sublimul șl 
ridicolul în formele lor cro
nice. Să nu uităm că sublimul 
și ridicolul sînt fațete ale a- 
celeiași magme. Un același 
superb gimnast stăpînește 
sus, în turla circului trapezul, 
șl este sublim pînă Ia du
rere aproape și stăpînește 
jos, pe podea, tumbele pro
fesiunii de clovn și este ridi
col. Viața intimă a unui stu
dent, a unei ființe nedesprin- 
se total din trupul familiei 
care a născut-o, dar simulînd 
tot timpul la modul cel mai 
serios emanciparea totală, are 
în permanență acest dublu 
aspect, un Iannus cu o față 
care plînge și o față care 
ride. Dar paradoxul unei a- 
semenea vieți merge pînă a- 
colo îneît îndeobște, fața care 
rîde ascunde o nerealizare și 
o durere, iar fața care plînge 
ascunde un pisc atins. Nu în- 
tîmplător multe căsătorii au 
loc abia după sfîrșitul facul
tății. Poate nu în ultimul 
rînd, aceasta se datorează 
dificultății unui individ de a 
comite în același timp două, 
fundamentale, opțiuni. E fru
mos dar » greu de suportat 
să-ți petreci luna de miere 
apăsat de — să spunem — 
vreun examen dificil.

0 Romulus Rusan : „Stu
dentul este un ins la vîrsta 
critică a delicateței, conștient 
deja de calitatea sa de om, 
dar necufundat încă în ba
nalitate, în meschinăria obiș
nuinței El nu face niciodată 
paradă de sentimentele sale, 
nu e cabotin, nu-și divulgă 
tocmai crezurile cele mai in
time, pentru că abia acum și 
le eonii untă cu lumea și nu 
e încredințat de temeinicia 
lor. De aceea e bine, din 
respect, să nu facem, nici noi 
prea mult caz de aceste pro
bleme... Adică, să vorbim,

dar in felul următor : reco- 
mandînd educatorilor să 
pară că nu observă aceste 
probleme — neomițînd însă 
să le observe — și să le ex
plice mereu, dar lăsîndu-le 
să fie, așa cum ne place să 
le spunem : intime. •

TIMPUL LIBER
O CREAȚIE A

STUDENTULUI ?
II intilnim pe student! la 

teatru, la cinema, la reuni
uni, la diferite alte activități 
organizate in facultate sau 
în afara facultății- O consta
tare : ei suportă greu tendin
țele de „uniformizare" a mo
dului de petrecere a timpu
lui “ ~ - --------- ‘
ce 
ca 
sit 
nu 
untru. 
e puțin 
trei sau cinci ani intr-un 
centru 
ambiantă 
culturală 
ignora, i 
cu bună-știință de o hrană 
spirituală in stare să le ali
menteze anticipat multi ani 
din cei in care vor profesa 
poate intr-un oraș mic sau 
intr-un sat. Studenția incepe 
de fapt cu gindui și ambiția 
de a străbate muzeu cu mu
zeu, de a avea săptămînă de 
săptămină bilet la concert, 
la operă, la teatru, de a in
tra măcar o oră pc săptămină 
într-o mare bibliotecă pentru 
lectura unor cărți care pot fi 
găsite numai în aceste mari 
biblioteci : de a deveni vizi
tator obișnuit al anticariate
lor. al librăriilor. Sînt itine- 
rarii intelectuale care dau 
studenției plusuri valorice, 
imnHnind nu numai infor
mativ, ci și structural forma
ția culturală a tînărului, ei- 
zelind rafinamentul spiritu
lui.

• Ana Blandiana : „Socio
logilor le face mare plăcere să

liber. Studenților le pla
să considere timpul liber 
fiind exclusiv al lor, lip- 
de obligații din afară, dar 
și de obligativități dinlă- 

Pentru studentl nu 
lucru că trăieso

universitar, intr-o 
științifică și 

pe care a o 
înseamnă a se lipsi

narea unei asemenea proble
me. Studentul are nevoie de 
mai mult timp liber nu numai 
ca să danseze și să facă sport 
dar și ca să se instruiască, 
să devină intelectual. Pen
tru că facultățile creează 
specialiști, ca intelectual se 
creează fiecare singur".

0 Romulus Rusan : „De 
timpul liber se leagă acea 
veche noblețe a studentului, 
care pe vremea lui Victor 
Hugo purta gulere înalte, iar 
și mal înainte era înveșmîn- 
tată în togile lui Heidelberg. 
Dar pentru a vorbi de tim
pul liber, el trebuie mai întîi 
creat. Astăzi, el nu există cu 
adevărat. Acuzăm pe stu
dent că nu și—1 știe procura 
și gospodări. Adevărul e că, 
atunci cînd ești foarte ocupat 
fie că acționezi nervos, pier- 
zînd și minutele care normal 
țl-ar sta la dispoziție, fie că 
dai de-o parte totul și, căl- 
cînd în picioare orice obliga
ție, iți adjudeci un „timp li
ber" zilnic amenințat și, de 
aceea fad, lipsit de volup
tate.

Aici trebuie rostite două 
cuvinte : lejerftate și armo
nie. Scuturînd programele de 
materii dilatate doar prin 
influența titulaturilor sau 
menținute acolo doar In vir
tutea respectării unor tradi
ții de învățămînt la care în 
alte puncte tot am renunțat ; 
introducînd o „concurență la 
prestigiu" a cursurilor.; tre
zind la studenți nevoia de 
a-și vedea profesorii mai 
mult în jurul lor (și nu plic- 
tisindu-i ca niște soții cicăll- 
toare) ; răspunzători de soar
ta tineretului vom redesco
peri într-o zi acea 
studențească rătăcită
dată în niște lăzi ascunse 
prejudecăți și care stă 
chiar firea tînărului cult 
această vîrstă, nicidecum 
rețete savante".

Reporterului nu-i mai
mine decît să desprindă con
cluziile... Dar mai e nevoie de 
concluzii ?

noblețe 
cîte o 

de 
în 
de 
în

ră-

ADRIAN VASILESCU

O G LIN
obiecteze 

că-mi taie 
de replică : 
era adunată 

tineretului

litoare la adresa lor, fără să 
mă deranjeze supoziția că aș 
fi pornit pe exagerări.

Omul care mă asculta a 
încercat să-mi 
simplu, crezînd 
orice posibilitate 
„Păi, e normal; 
acolo „crema"
țării pasionat după literatură, 
ce te încălzești ? Nu-i nimic 
surprinzător". Intr-adevăr, 
am continuat eu, nu-i nimic 
surprinzător, nimic de mirare, 
e foarte normal... Dar acolo 
nu era 
parte, 
dintre 
ratură.
pasionații de tehnică, mate-

adunată decît o mică 
o foarte mică parte 
pasionații pentru lite- 
Iar dacă îi adaug pe

DA VIRSTEI
mutică, fizică, chimie, 
istorie, limbi străine, 
fie — și cite alte pasiuni nu 
mai sînt — atunci dintr-o 
dată în altă ipostază ne apare 
tineretul. Toți aceștia, în 
fond, fac parte integrantă 
din tineret și îl caracteri
zează... Este limpede, îi zi
ceam cetățeanului respectiv, 
că opinia dumitale, ca și ati
tudinea altor maturi (de la 
care pornisem în însemnările 
de față) se prăbușește — și-i 
bine. Iși dezvăluie, cu alte cu
vinte, 
imensa 
neretul 
pilăros, 
locvent fi naiv, cum cred că-»

sau de 
filozo-

întreaga șubrezenie, 
ei subiectivitate... Ti- 
nosttu, gălăgios și co
de multe ori grandi-

toți tinerii de pe lumea asta 
și au fost întotdeauna — și 
le stă bine așa — demonstrea
ză soliditatea bazelor de pe 
care se exercită educația în 
spiritul novator, socialist, în 
școală și în societate, în fa
milie și în organizațiile lor, 
rezultat al preocupării per
manente, pe scară națională, 
pentru creșterea tinerei ge
nerații. Că sînt și excepții ? 
N-aș vrea să amintesc pro
verbul cu pădurea și uscătu
rile, ci mai degrabă aș zic» 
că nici o societate n-a ajuns 
și nu 
toate 
să o 
țează

va ajunge să extirpeze 
anomaliile. Că tinde 

realizeze, că întrebuin- 
mijloacele cele mai po-

trivite, asta-i altceva. Și aș 
mai zice că este una dintre 
cuceririle proprii societății 
noastre.

Discuția cu cetățeanul res
pectiv s-a prelungit. N-are 
rost .să mai stărui asupra ei. 
în fond nu-i spusesem decît 
lucruri cunoscute de 
toți, la urma-urmei. Dar 
tîlnirea aceea cu tinerețea, 
pasiunile ei străluminate 
ardoarea specifică vîrstei 
pentru mine o amintire 
confortantă. Ascultîndu-i, 
simțeam cum crește încrede
rea în noi înșine, în viitorul 
nostru, al patriei, al societății 
noi. Și mi-am zis, și-mi zic 
și acuma, că îmi va face În
totdeauna plăcere să mă re- 
confrunt cu pasiunea unor 
școlari cum fuseseră și mai 
sînt cei adunați la tăbăra de 
astă vară din Năsăud.

DUMITRU MIRCEA

— Eu dau o serie de jaloane 
In procesul de producție. In fie
care zi, dimineața, prescriu ceea 
ce trebuie făcut în fabrică și cum 
trebuie făcut. Apoi vin maiștrii 
și muncitorii care îmbracă jaloa
nele respective cu drum, cu re
zultate edificatoare ale muncii 
lor. în timpul zilei mai fac unele 
modificări în fixarea jaloanelor, 
adeseori mai daug altele. Apoi 
lucrez la- jalonarea zilei de mi ine 
și a celor care cor mai veni. Dacă 
am vreun merit, acesta este pur 
organizatoric...

Mărturisesc că atunci cînd am 
pornit să mă întîlnew cu tînărul 
inginer Mihai Rotaru, șeful fa
bricii de binale din Combinatul 
de industrializare a lemnului Ba
cău, secretar al comitetului 
U.T.C. pe combinat, nu mi-am 
închipuit că dialogul nostru va 
cuprinde referiri și la arta de a 
conduce. Acest om însă, având o 
rapidă viziune a implicațiilor ori
cărui fapt pus în discuție, te cu
cerește printr-o gtndire fremătă
toare. Cuvintele sale îfi suge
rează o imagine poetică, dar ro
bustă in același timp : eforturile 
lui și ale celorlalți ingineri con
stituie sîmburele marilor reali
zări obținute de colectivul de 
muncitori din oombinat.

— Pînă acum am fost inginer 
tehnolog și numai de o lună sint 
șeful fabricii de binale. Faptul 
însă că în cursul anului trecut 
nu am avut nici un refuz din cei 
8 000 m.p. de binale livrați la 
export se datorește în mare parte 
fostului șef al fabricii, inginer 
Gheorghe Pavel, acum șeful ser
viciului producție din combinat. 
Sarcina de export a crescut anul 
acesta la 50000 m.p. binale. 
Dacă fabrica pe care o conduc v<t 
reuși să păstreze albă și anul 
acesta lista de produse refuzate, 
personal voi considera aceasta o 
mare victorie a mea și a celor cu 
care lucrez.

în preajma sa, gindirea repar- 
ierului urcă însă și pe panta aso
ciațiilor. Ești astfel tentat să în
trebi : în evoluția dumneavoastră 
de pînă acum cine a trasat ja
loanele ? Tînărul inginer zîmbeș- 
te discret. își aduce aminte de 
profesorii de la Institutul poli
tehnic din Brașov pe care l-a 
absolvit acum 5 ani. Acolo i-au 
fost inoculate pasiunea și răspun
derea pentru muncă și meserie. 
Dîrzenia de a dobîndi împliniri. 
Ahgajarea ca factor motor în 
societatea din care face parte. 
Pasiunea pentru înnoire, roman
tismul faptelor mari. Toate aces
tea sînt făclii aprinse de alții p» 
drumul evoluției sale.

O tăcere mică s-a așternut în
tre noi. Din toate colțurile com
binatului năvălește 
bușit. Impresia că

un vuiet înă- 
mă aflu in-

D I A
I N T

Acum trai ani, na 
povestește 
universitar
Băidescu de la Insti
tutul pedagogic de 
3 ani Bacău, aveam 
la facultatea de 
logie un student 
mi se părea 
dreptul ciudat, 
avea deosebite 
tați, o memorie bună 
șl o inteligență scă
părătoare «e număra 
totuși printre »tu- 
denții codași. Am 
vrut de cîteva ori să 
discut cu el această 
nelămurire a mea. 
Dar s-a eschivat cu 
dibăcie de fiecare 
dată.

— Evoluția ulteri
oară a lui v-a adus 
vreo surpriză 7

Și da și nu. 
făcut totul să fie 
matriculat de la 
cultate și a reușit.

— Și ?
— L-am îiA'lnit 

din nou anul acesta. 
E student la Agro
nomie. E unul din 
cei mai buni stu- 
denți. M-a oprit pe 
stradă și m-a între
bat : Tovarășe pro
fesor, credeți, in
tr-adevăr, că la filo
logie nu aveam ca
pacitatea de a fi un 
student bun? Aveam 
însă de cînd eram 
mic un vis : să mă 
fac inginer agronom, 
să simt în fiecare zi 
că pămîntul devine 
mai bun, mai rodi
tor, datorită mie. 
Dar tata nu a vrut, 
el mă voia profesor 
cu orice chip. Și nu

lectorul 
Fănică

fllo- 
care 
de-a
Deși 
call-

A 
ex- 
fa-

tr-un centru de metamorfozi 
nu-mi dă pace. Zeci de munci
tori, cu ajutorul a diferite mașini, 
transformă copacii din păduri 
în uși, ferestre, mobilă. E o mare 
fierbere în combinat: de curînd 
a început producția primului lot 
de 230 case prefabricate din ele
mente modulare. Ele fac parte 
din seria numită „Neptun", „Ma
maia", „Mangalia". Mă întorc 
spre interlocutorul meu și ne 
privim în ocln. După felul cum 
mă urmărește presupun imediat 
că mi se substituie.

„Bine, bine, pînă acum mi-ați 
vorbit de jaloanele pe care le 
trasați în producție ca șef de 
fabrică, despre jaloanele propriei 
dv. evoluții. Dar ca secretar al 
comitetului U.T.C. ?..."

— Da, sînt cîteva lucruri esen
țiale de spus la acest capitol, 
continuă intr-un fel aparte se
cretând comitetului U.T.C. Noi 
vrem ca toți uteciștii din combi
nat să cucerească niște cote obli
gatorii pentru un om al vii
torului ; cunoașterea bine a 
unei meserii, răspunderea șt 
pasiunea pentru muncă și 
comportare exemplară la locul 
de muncă și în societate. Pe dru
murile ce duc spre aceste cote noi 
le fixăm și jaloanele ajutătoare : 
cursurile de calificare, simpozioa
ne, cărți tehnice, concursuri, ac
țiuni bogate și atractive. Unii în 
doi-trei ani au ajuns pe înălțimi. 
Victor Căuțișanu, de pildă, este 
un tînăr ce in sectorul de montaj 
mobilă de export unde lucrează e 
de neinlocuit la ora actuală. La 
fel sînt Nicolae Rebegea și Lazăr 
Rusu.

— Presupun că aveți și tineri 
care nu țin pasul cu urcușurile.

— Din fericire, doar cîțiva. 
Dar dacă lor nu le place urcușul 
nici nouă nu ne convine să-i 
avem așa printre noi. Ori îi 
schimbăm, ori... Deocamdată cei
lalți tineri au luat măsuri statutare 
împotriva lor. Acum ei (V. Lepă- 
datu, F. Amariței, N. Fruteanu 
și alții) stau pe gînduri. Să mear
gă spre cotele fixate de organi
zația U.T.C. sau nu ? Să îmbrace 
drumul jaloanelor cu realizări 
sau să se învîrtă ca și pînă acuc- 
în cerc ? Iată dilema lor. i ' 
sensul nostru este unic. d'. LI

Cum biografia fiecărui om o 
continuă evoluție, cum întreaga 
materie de la orice crîmpei pînă 
la masive înglobări e intr-un per
manent proces de transformare și 
perfecționare, importanța jaloa
nelor apare primordială în con
curența devenirii și desăvîrșirii.

Inginerul Mihai Rotam zîm- 
bește într-un anume fel, aș zice, 
intelectual. Poate fiindcă t un 
orn^al viziunii întregului.

ION CHIRIO

LOG
R I O R

)

acest 
tntllnlt 
sint e-

m-am putut opun* 
dorinței lui decît in 
felul acesta. Chiar 
daci ajungeam pro
fesor, nu eram unul 
dintre cei mal buni, 
fiindci nu m-am 
născut pentru asta. 
Așa • altceva. Nici 
un efort pe eare ti 
fae nu mi se pere 
prea mare.

Cazuri de 
fel am mai 
adeseori. Ele
dificatoare prin sim
pla relatare a fap
telor, care 
streazi ei I 
are doar 
sociali, ei 
mobilizare 
resurselor, 
tare a întregii vieți. 
Un caz asemănător 
este poate și cel al 
lui Nicolae M. Aces
ta și-a descoperit 
aptitudinea funda
mentală, filonul de 
aur, mai tîrziu. îm
plinise 20 de ani. A- 
tunci s-a convins de 
înclinațiile săle mu
zicale. Dar la 20 de 
ani Nicolae M. era 
electrician la o uzi
nă din Galați, și nu 
avea nici măcar stu
diile medii. Pentru a 
ajunge compozitor, 
muzician, trebuia 
p.arcurs un drum 
foarte greu. Alții 
încep acest drum de 
la vîrsta de 4—5 ani. 
Handicap enorm. To
tuși, tînărul electri
cian nu renunță. în
cepe liceul seral și 
concomitent primește 
lecții de vioară 
la un profesor

demon- 
idealul nu 
o funcție 
și una de 
a tuturor 
de orlen-

Apoiepeclalltate. . . 
lecții de pian. Timp 
de 4 ani ttn&rul Ni
colae 
după 
lor 8 _____ ,
studiază 1—2 ore de 
vioară, merge *1 la 
seral, după care, 
pînă la ceasuri tinll, 
studiază planul.

Nu-șl permite Iro
sirea nici unei clipe. 
Uneori e complet e- 
pulzat. Se mal gă
sește cite unul ce-1 
îndeamnă să renun
țe. De fiecare dată 
Nicolae M. reușește 
să-șl adune forțele, 
să mal facă un pas. 
Absolvă liceul seral 
și se Înscrie la Con
servator. Dar nu 
reușește la examen. 
Cu toată Indirjirea 
lui, nu a ajuns încă 
pe aceeași treaptă cu 
cei ce studiaseră de 
la vîrsta de 5 ani și 
care au absolvit și 
școli speciale de mu
zică. Idealul său ii 
dă însă tăria de a 
persevera în orice 
condiții. în anul ur
mător reușește Ia 
Conservatorul din 
Iași. Profesorii și 
colegii ii privesc 
cu admirație dar șl 
cu putină îndoială. 
Nicolae M. avea 
încă multe goluri 
mai ales la capitolul 
tehnică muzicală. 
După un an aceste 
goluri devin plinuri. 
Dar un an cu cîte 
nopți albe pentru 
Nicolae M 1

M„ zi de ri, 
terminarea ce- 
ore de munci.

I. bAcaoanu '
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TINERETUL

Măsurile adoptate de Ple
nara C.C. al P.C.R. din noiem
brie—decembrie 1967, în le
gătură cu îmbunătățirea mun
cii educative în rîndul tinere
tului, constituie un amplu 
program de lucru pentru toți 
cei cărora partidul și guvernul 
le-au încredințat răspunderea 
educării tineretului. Aceste 
măsuri exprimă grija și pre
țuirea partidului și a statului, 
a întregului popor, față de ti
neret, căruia i-au creat condi
ții optime pentru o dezvoltare 
multilaterală, pentru o pregă
tire temeinică profesională, 
culturală și morală. Ele stabi
lesc directive și acțiuni pentru 
perfecționarea activității edu
cative, precizînd că în opera 
de educare multilaterală a ti
neretului, școlii îi revine rolul 
notăritor și, alături de școa
lă, o contribuție prețioasă 
aduc organizațiile U.T.C.’ "

Educarea tineretului în spi
ritul pasiunii pentru muncă, 
pentru învățămînt, pentru cul
tură, știință și tehnică, este 
una dintre sarcinile principale 
în realizarea căreia școala și 
organizațiile U.T.C. trebuie 
să colaboreze tot mai larg și 
mai eficient. Această colabo
rare va apropia și mai mult 
cadrele didactice și activiștii 
U.T.C. de viața tineretului,
de preocupările și de dorin- prim ordin are măsura privind

Hotărîrea conducerii parti
dului nostru cu privire la 
munca educativă în rîndul ti
neretului a stîrnit un larg 
ecou printre oamenii de artă, 
făcîndu-i să mediteze mai - 
profund la destinul și desti
nația' creației lor, la legătură ' 
ei cu tineretul de astăzi, iu
bitor de frumos.

„Înconjurînd cu multă gri
jă și considerație pe oamenii 
de artă și cultură — se arată 
în Hotărîre — partidul, po
porul, așteaptă din partea 
creatorilor noi opere care să 
contribuie la sădirea în con
știința generațiilor tinere a 
unor virtuți morale nobile, a 
patriotismului, a unor înalte 

ASPIRAȚIE SPRE 
PERFECȚIUNE

Ion Jalea
președintele Uniunii Artiștilor Plastici

idealuri umaniste. Tînăra ge
nerație dorește (...) opere apte 
să cultive sentimentele cele 
mai frumoase, dragostea de 
patrie, încrederea în viață. în 
puterea creatoare a omului, 
în perspectivele luminoase ale 
umanității."

Aceste cuvinte înțelepte ne 
reamintesc —- nouă, artiștilor 
mai vîrstnici, ca și tinerilor 
slujitori ai muzelor — tulbu
rătorul adevăr că arta mare 
din totdeauna și pretutindeni 
n-a fost niciodată joc gratuit, 
exercițiu steril al meșteșugu
lui. ci mijloc de transmitere a 
idealurilor înalte de propă
șire socială și spirituală, de 
echilibru și de frumusețe. Cu 
atît mai mult astăzi cînd edu
cația tineretului este chestiu
ne vitală a întregii noastre so
cietăți tinerii fiind cei che
mați să o desăvîrșească și să 
o conducă în ziua de mîine, 
arta, prin însăși esența ei. tre
buie să răspundă acestei no
bile îndatoriri. 

țele lui, de năzuințele sale de 
viitor.

Pentru a perfecționa conți
nutul și formele muncii edu
cative, este necesar să fie va- 

-lorificate, în primul rînd, po
sibilitățile pe care le oferă 
procesul de învățămînt, orele 
de dirigenție, precum și acti
vitatea extrașcolară.

Studiile elaborate de Minis

MISIUNEA
NOBILĂ A SCOLII

acad. Ștefan Bălan
ministrul învățămîntului

terul Îriyățămîntului, sub în
drumarea Conducerii partidu
lui, cu consultarea largă a spe
cialiștilor din învățămînt, din 
producție și din" Cercetare, cu 
privire la perfecționarea în- 
vățămîntului de toate gradele, 
prevăd măsuri menite să ducă 
îa creșterea rolului și contri
buției școlii în activitatea de 

. instruire și de educare a tine
retului. O însemnătate de

Patosul constructiv al pre
zentului, imaginea de lumină 
a efortului social spre auto- 
desăvîrșire, își așteaptă o 
.oglindire mai substanțială în 
operele noastre. Tineretul 
țării, entuziast și dinamic, 
bere lucrări pe măsura dorin
ței lui de noutate și de fru
mos. In aceeași măsură, ma
rile momente și figuri din tre
cutul istoric al patriei, însu- 
flețitoare de elanuri patriotice, 
se cuvin cunoscute și înfăți
șate mai amplu, atît în crea
ția noastră, a artiștilor plastici, 
cît și în operele confraților din 
celelalte domenii ale artei. In 
acest scop, uniunile noastre 
de creație trebuie să-și îmbo

gățească preocupările pentru 
a asigura membrilor lor o cu
noaștere mai amplă și mai 
aprofundată a vieții, un cli
mat creator din ce în ce mai 
fertil.

Totodată, gîndesc că o co
laborare permanentă, rodnică, 
a uniunilor de creație cu 
Uniunea Tineretului Comunist 
va înlesni în viitor accesul 
unui număr mai mare de ti
neri către cunoașterea și în
țelegerea fenomenului artis
tic în îmbogățirea și pe acea
stă cale a profilului moral 
și spiritual al tinerei generații. 
Pinacotecile, muzeele, expozi
țiile de artă plastică își 
așteaptă publicul tînăt, ne
răbdătoare să-i dăruiască din 
marea lor rezervă de frumu
sețe și adevăr. Este o splen
didă datorie a noastră, a tu
turor celor care ne-am ales 
calea slujirii artelor și educa
ției, de a scurta Ia minimum 
durata acestei așteptări. 

1

trecerea la școala generală de 
10 ani, fiind o vie dovadă a 
preocupării partidului nostru 
pențru viitorul țării, pentru 
pregătirea tineretului nostru 
la un nivel tot mai înalt de 
cultură. Importante măsuri se 
prevăd pentru sporirea efici
enței educative a procesului 
de învățămînt, astfel ca fie
care disciplină care se predă

în școală, fiecare lecție, să-și 
aducă o contribuție specifică 
sporită la formarea concepției 
științifice despre lume la elevi, 
la educarea lor în spiritul pa
triotismului și al internaționa
lismului socialist, la formarea 
caracterului și a deprinderilor 
de conduită civilizată.

Realizarea măsurilor privind 
îmbunătățirea muncii educa
tive, supuse spre dezbatere, 
necesită o strînsă colaborare

• Beneficiar și făuritori 
I de cultură I

loc in viața
dragostei sale pentru 

și dreptate,

Datorită dinamismului și re
ceptivității la toate schimbările 
înnoitoare care au ' '

™ socială, 
ideile de libertate

•
 sensibilității în fața a tot ceea ce 
este nobil și frumos, tineretul a 
reprezentat întotdeauna în is-

•
 toria culturii un factor de emu
lație și progres. Cu atît mai mult, 
în orînduirea noastră, care a 
creat generației tinere — prin 
eforturile întregului popor — un 
cîmp vast de afirmare a capa- 

j. 'A cităților sale creatoare, de îm
plinire a celor mai cutezătoare 
aspirații, tineretul are largi po
sibilități de a se bucura de bine
facerile culturii și, totodată, de a 
se afirma nemijlocit în creația 
culturală și artistică.

Prin nenumăratele sale forme 
și mijloace, cultura socialistă —

. coordonată esențială a mediului 
de viață în care se cristalizează 
profilul spiritual al tinerilor — 
reprezintă un element esențial în 
formarea lor intelectuală și mo- 

... rală. Ea ocupă un loc tot mai 
? 3 important în ansamblul vieții și 

preocupărilor tineretului din uzi-

•
 ne și fabrici, de la sate, al tine
retului studios.

Este, de aceea, un fenomen fi-

•
 resc faptul că oamenii de cul
tură și artă au căutat să zugră
vească și să influențeze acest to- 

, rent tumultuos de energii prin 
crearea unor opere veridice, de 
înaltă ținută artistică, inspirate 
din marile probleme ale vieții 
tinerei generații.

Pentru tineret s-au _____ ____  ...... editat in 
ultimele două decenii numeroase 
lucrări ale scriitorilor clasici și 
contemporani din fara noastră și 
de peste hotare, s-au publicat 
colecții cu o mare varietate te
matică in funcția atît de preocu
pările cititorilor cit și de cerin- 

1 țele procesului / - educație și în-

între școală și organizațiile 
U.T.C., o îmbinare permanen
tă a elanului tineresc cu ex
periența profesională și de 
viață a profesorilor și învăță
torilor.

Școala și dascălii ei, cu bo
gata lor experiență și pregă
tire pedagogică, vor acorda 
un sprijin susținut organizații
lor U.T.C., pentru ca, împreu
nă, să găsească forme de acti- 
tivitate cît mai atractive, în 
concordanță cu preocupările 
și interesele elevilor, să organi
zeze acțiuni care să stimuleze 
dorința elevilor pentru cu
noaștere și spiritul lor explo- 
rativ, să creeze condiții care 
să ajute tineretul să-și încea
pă, încă de pe băncile școlii, 
ucenicia vieții sociale.

Consfătuirea pe țară a 
Uniunii Tineretului Comunist 
— întîlnire de lucru în cadrul 
căreia se va realiza un valoros 
schimb de păreri în proble
mele complexe ale activității 
educative — va fi deosebit de 
utilă, constituind un sprijin 
prețios în educarea unui tine
ret harnic, cult, cu înalte 
preocupări spirituale, optimist, 
animat de dragoste de viață și 
de muncă, devotat poporului, 
patriei, partidului.

Ion Moraru
vicepreședinte 

al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă

vățămînt. Au intrat în viața de 
toate zilele a tineretului colecții 
ca, „Știința învinge", „Oameni 
de seamă", „Cele mai frumoase 
poezii", „Lyceum" colecția de 
literatură științifico-fantastică 
etc. Numai prin Editura Tinere
tului s-au publicat în cei 19 ani 
care au trecut de la înființarea 
sa, peste 7000 titluri într-un ti
raj de 138 milioane exemplare.

Alături de carte, filmul, care 
poate reda cu mijloacele artei 
subtilele taine ale vieții, ale știin
țelor, ale diverselor profesiuni, 
care poate stimula înclinațiile 
adolescenților pentru un gen sau 
altul de activitate, a pătruns în 
viața tineretului ca o necesitate 
permanentă. Pe măsura dezvol
tării celei de a șaptea arte, în ța
ra noastră au fost realizate filme 
artistice de lung și scurt metraj 
dedicate special tineretului. Sînt, 
de asemenea, bine primite de ti
neri producțiile Studioului „Al. 
Sahia", care prezintă realizările 
și pitorescul patriei noastre, 
probleme de educație, de știință 
popularizată etc.

Teatrul și muzica ocupă in 
viața tinerilor un loc din ce în 
ce mai însemnat.

In sfîrșit, se cuvine menționată 
bogata activitate educativă des
fășurată în rîndurile tinerilor de 
așezămintele culturii de masă. 
Casele de cultură ale tineretului, 
ale studenților, căminele cultu
rale, bibliotecile, universitățile 
populare organizează în mod sis
tematic activități pentru petre
cerea utilă și plăcută a timpului 
liber al tinerilor.

Beneficiind de toate bunurile

VIITORUL

SOCIALISTE
Cuvintele pe cere le 

rostim cel mai adesea a- 
tunci cînd vorbim despre 
tinăra generație contempo
rană cu noi, despre posi
bilitățile sale de afirmare 
socială și umană, sînt cu
vinte de apreciere caldă, 
de încredere în capacități
le sale de a duce mai de
parte ceea ce am visat și 
am înfăptuit noi înșine la 
vîrsta propriei noastre ti
nereți. In mod firesc, ge
nerația tînără de astăzi 
este aceea către care se în
dreaptă toate privirile ță
rii ; în ea se sintetizează 
într-un chip fericit ceea ce 
au avut mai bun în idea
lurile lor înaintașii noștri, 
ca într-un rezervor nese
cat de păstrare a tradiții
lor de muncă și de luptă 
ale întregului popor. In a- 
celași timp, ea este facto
rul care trebuie să valori
fice aceste tradiții și să le 
dezvolte ridicîndu-le pe 
un plan superior care să 
marcheze o nouă etapă 
calitativă în ascensiunea 
economică și socială a pa
triei.

In chip cu totul firesc, 
în vasta operă de construc
ție a socialismului în care 
s-a angajat societatea noa
stră este necesară prezen
ta vie multilaterală, a ti
neretului, alături de toți 
oamenii muncii. De aici 
decurge complexitatea în
datoririlor, a răspunderi
lor majore ce îi revin a- 
cestuia și necesitatea ra, 
prin dragostea sa de mun
că, prin hărnicia și dă
ruirea sa neîntreruptă, ti
neretul să se afle la înăl
țimea acestor exigențe. 
Este o mare do.vadă de în
credere care z i se acordă 
generației tinere cu certi
tudinea că ea va ști. ca în
totdeauna să fie demnă 
de tradițiile clasei munci
toare și să răspundă cu în
suflețirea și cu competența 
sa caracteristică marilor 
imperative sociale ale epo
cii.

culturii, 
solicitările 
exigente 
nostru de 
ceea ce are el mai 
lent și competență

pregătindu-se pentru V 
din ce în ie mai 
ale vieții, tineretul 
astăzi participă prin 
„ „l ..™i bun ca ta- •

, , ,i la făurirea
culturii socialiste. Este un feno- 
men definitoriu pentru peisajul 
nostru social, faptul că tineretul 
se afirmă pe toate planurile crea
ției literare și artistice. Aceasta 
reprezintă un semn al vitalității _ 
culturii socialiste, un > _
esențial al climatului propice 
creat în țara noastră pentru în- A 
florirea tinerelor talente. In lite
ratură, de pildă, au devenit cu
noscute nume ale unor tineri | 
prozatori, poeți și dramaturgi 
care aduc prin creațiile lor o 
notă nouă, originală, orientîndu-se A 
cu precădere spre problematica 
tînărului contemporan. Teatrul 
românesc cunoaște o întreagă 
pleiadă de tineri actori și regi
zori care duc mai departe, cu 
succes, marea tradiție a teatrului 
românesc. Cinematografia, artă 
tînără care s-a închegat în țara 
noastră după Eliberare este în 
mare măsură apanajul tinerilor. 
In muzică, fiecare an ne aduce 
satisfacția afirmării unor noi 
compozitori și interpreți de ta
lent.

Ce este caracteristic pentru în
treg acest detașament de creatori 
tineri ? sț,

Mai întîi, faptul că peste de
osebirile individuale ei sînt ani
mați de același înalt ideal etic : 
redarea prin mijloacele culturii 
și artei a vieții poporului din 
care fac parte, slujirea țelurilor 
către care înaintează națiunea 
noastră socialistă.

Pe de altă parte, avînd propria 
sa personalitate, tînăra generație 

itutAiuțit 
rezultat „ .

(Continuare in pax’. a V-a)

Tată de ce mi w pare de 
o importanță covtrșitoare 
chemarea lansată de parti
dul nostru, în care se sub
liniază că cele mai bune 
forțe ale societății, școala, 
familia, instituțiile de cul
tură și artă, organizațiile 
U.T.C., celelalte organiza
ții obștești, trebuie să-și 
coordoneze eforturile pen
tru a participa cît mai ac
tiv la pregătirea tinere
tului pentru muncă și via
ță, la îmbogățirea profilu
lui său moral-spiritual, la 
dezvoltarea sa armonioasă.

Avem datoria să educăm 
tineretul în spiritul unei 
înalte responsabilități față

Continua
tor al unor 

glorioasa 
tradiții

Dumitru 
Gheorghiu 
vicepreședinte 

al Consiliului Central 
al U.G.S.R.

de cuceririle revoluționare 
ale poporului, în centrul 
activității de formare a sa 
așezînd cu temeinicie edu4 
carea prin muncă și pen
tru muncă, respectul față 
de făuritorii bunurilor ma
teriale și spirituale ale so
cietății.

O asemenea strădanie 
cere, desigur, împletirea 
armonioasă a cît mai mul
tor eforturi, pe măsura 
complexității și profunzi

Pregătirea, formarea și 
educarea tinerei generații 
pentru complexa activitate 
socială în care urmează să 
se integreze, alături de Cei 
vîrstnici, și apoi să preia 
cu toată răspunderea și 
competența posturile și 
comandamentele muncii 
constructive, constituie o 
preocupare majoră și per
manentă a partidului și 
statului nostru.

Măsurile luate de condu
cerea partidului și guvernu
lui, pe baza Directivelor 
Congresului al IX-lea al 
P.C.R., în ce privește dez
voltarea economiei naționa
le, înflorirea culturii și ar-

MINȚI AGERE, 
BRAȚE VOINICE

Anghel 
președintele Consiliului Național 

tei, perfecționarea învăță- 
mîntului, dezvoltarea edu
cației fizice și sportului, 
precum și cele referitoare 
la obiectivele activității în 
rîndurile tineretului consti
tuie tot atîtea mărturii ale 
grijii și dragostei de care se 
bucură tînăra generație, din 
patria noastră socialistă.

Desăvîrșirea construcției 
socialismului și construc
ția comunismului repre
zintă, printre altele, o pro
blemă de conștiință, soli
cită un volum imens de e- 
nergie fizică și spirituală 
pe care colectivitatea și 
individul le dăruiesc cu 
generozitate viitorului lu
minos al patriei. Puterea 
de creație și de acțiune a 
oamenilor, încadrată în a- 
ceastă mare finalitate so
cială, reprezintă rezultatul 
procesului amplu de edu
cație pe care toate orga
nismele și instituțiile cu 
astfel de sarcini din țara 

mii unei sarcini de o atît 
de mare importanță. Pen
tru fiecare din noi trebuie 
să constituie un motiv de 
mîndrie că ne simțim di
rect răspunzători, că pu
tem folosi experiența, cu
noștințele și propria noa
stră tinerețe pentru du
cerea la îndeplinire a 
unei datorii față de care 
trebuie să fie receptiv ori
ce cetățean al patriei, și 
în primul rînd cei care, 
prin specificul activității 
lor, vin în contact nemijlo
cit cu tineretul, i se adre
sează într-un fel sau al
tul. La Conferința Națio
nală a P.C.R. s-a subliniat 
că una din sarcinile deo
sebit de importante ale 
sindicatelor în condițiile 
actuale o constituie mun
ca cultural-educativă pen
tru dezvoltarea conștiin
ței socialiste a maselor, 
organizarea activității re
creați v-sportive pentru ma
sele de salariați.

In contextul acestor pre
ocupări, sindicatele, prin 
mijloacele și modalitățile 
pe care le au la îndemină 
în îndeplinirea țelurilor 
lor, au avut și vor avea 
întotdeauna nevoie de 
Sprijinul și colaborarea cu 
organizațiile de tineret. 
Numai simplul fapt că o 
mare parte a salariaților 
și a membrilor de sindicat 
din întreprinderi și insti
tuții sînt din rîndul tine
rilor este de natură să ar
gumenteze că relațiile în
tre sindicate și organizații
le de tineret n-au fost 
doar cele de simplă veci
nătate, ci de conlucrai e 
directă, de sprijin reciproc, 
în vederea înfăptuirii 
unor scopuri comune, S-au 
creat astfel bazele unei 
colaborări apropiate, ale 
cărei roade au început să 
se vadă din ce în ce mai 
evident și care înseamnă, 
totodată, premizele unor și 
mai strînse legături pentru

(Continuare în pag. a V-a)

noastră îl desfășoară, 
împreună cu familia, cu 
Stăruință și încredere, în
tr-un efort unitar și con
vergent.

In ansamblul armonios 
echilibrat al mijloacelor 
folosite, exercițiul fizic și 
activitatea sportivă își 
aduc aportul lor verificat 
și tot mai mult solicitat de 
forurile pedagogice de pre
tutindeni. Total accesibile 
vîrstei, prezente în centrul 
preocupărilor, al interese
lor, preferințelor și motiva
țiilor tineretului, educa
ția fizică și sportul înde
plinesc funcții stimulatorii 
și corective pe plan biolo
gic și spiritual.

Alexe
pentru Educație Fizică și Sport

Modelarea dezvoltării 
fizice, amplificarea func
țiilor vitale, obținerea re
laxării și a variației în re
gimul de viață al tinere
tului, impulsionarea acte
lor de voință și a dorinței 
de afirmare, șlefuirea tră
săturilor temperamentale 
și de caracter, formarea 
înaltelor trăsături morale 
ale omului secolului nostru 
și al celui viitor reprezintă 
sfera largă a efectelor 
cu care practicarea sis
tematică și organizată a 
exercițiilor fizice și spor
tului, influențează orga
nismul și personalitatea 
tînărului, îndeosebi în pe
rioada de formare. In con
dițiile vieții moderne, cu 
un ritm tot mai trepidant 
cînd automatizarea și me
canizarea producției și 
transporturilor se dezvoltă 
impetuos, cînd cerințele a-

(Continuare In pag. a V-a)

Mmm uneori In ochii 
de dornici de lumini și îr 
țături ai rtudenților mei 
mă gîndesc că sublima, i 
terirxisa vîrstă a tinereții p< 
fi comparată doar cu im 
bila, profunda, enigma 
artă pe care o slujim noi, 1 
ficienii.

Ca orice creator, ca oi 
slujitor al muzelor, ca oi 
dascăl, prețuiesc, îndrăg 
marea rezervă de energii, 
zuinți cumulate de tînăra 
nerație.

Formarea și educarea ti 
râtului țării noastre constti 
una dintre preocupările 
cea mai mare însemnătate 
statului nostru. In ultim 
două decenii, poporul nos 
a creat tinerei generații, p 
eforturile noastre, ale tutu 
ra, condiții corespunzătoare 
firmării capacităților sale cri 
toare, drumuri clare pen 
împlinirea pasionantelor ei 
suri.

Prin dinamismul, adînca 
receptivitate, prin devotam» 
tul său, tînăra generație rep 
zintă o importantă forță 
progresului social, un fac, 
de prim ordin în evoluția i 
cietății noastre. Răspunzi 
grijii care-i înconjoară, tins 
tji consacră forțele, eu întn 
ga lor responsabilitate tocit 
operei de construcție, tnri 
plinirii programului de rit 
care a patriei pe mari cui 
ale civilizației și progresul 

Fără îndoială că recent» 
hotărîri cu privire la îmbun 
tățirea muncii educative 
rîndurile tineretului vor av 
optime condiții înscrierii i 
nerelor generații pe orbita i 
nor mari resurse de energii n 
ționale.

In aceste zile cînd, la I 
demnul partidului, cei m 
buni dintre tinerii țării mec 
tează asupra sarcinilor și ‘r 
lului Uniunii Tineretului Ci 
munist, precizînd cu clarita 
conținutul și formele munc 
acestei organizații, asupra în 
bunătățirii structurii sale orgi 
nizatorice, reafirmîndu-ne îi 
crederea în munca și voinj 
tinerei generații aș vrea l 
repet în coloanele „Scînte 
tineretului" cîteva din „dati 
riile" noastre, ale vîrstnicik 
și mai tinerilor creatori pe ti 
rîmul muzicii, față de tinere

Este cunoscută dragostei

UVERTURA 
iimiii mm 
RESURSE 
DE ENEHGII

Ion Dumitrescu 
președintele Uniunii Compo

zitorilor 

interesul, cu care masele largi 
ale tineretului asimilează pro
ducțiile artistice, cîntecele 
care-i sînt dedicate. Acum, la 
vîrsta maximei receptivități 
artistice tinerii își însușesc cu 
pasiune fiecare cîntec frumos, 
care devine pentru ei un prie
ten apropiat în toate împre
jurările vieții.

Această dragoste a tineri
lor față de muzică a născut și 
un gen aparte — muzica de 
tineret — cuprinzînd muzica 
ușoară, muzica de petrecere, 
de agrement, de destindere, 
de voie hună, intr-un cuvînt 
muzica ce Irebuie s-o găsești 
permanent pe buzele fiecărui 
tînăr. Or, în această direcție ; 
compozitorii mai sînt încă i 
mult datori tinerilor. Unele 
dintre lucrările de acest gen 
n-au trezit bogate rezonanțe J 
în mase pentru că se înscriu ț 
prin tematică, prin nivelul ar- 1 
fistic, la periferia culturii mu
zicale. Noi trebuie să înnobi
lăm permanent această muzică 
pentru tineret, s-o înălțăm, să ; 
facem pe ascultător să gin- ■ 
dească, să participe, să vi- | 
breze ascultînd un vers și o s 
melodie.

Compozitorii noștri au toc t 
mai de aceea și pe mai de- j 
parte sarcini deosebite pe li
nia amplificării paletei de 
genuri ale muzicii pentru ti
neret prin crearea unui nu
măr mai mare de cîntece de 
drumeție, cîntece sportive, 
cîntece de petrecere, cîntece 
legate de anumite profesiuni, 
cîntece special închinate unor 
instituții școlare sau univer
sitare.

Creatorii cîntecelor pentru 
tineret trebuie de asemenea să 
se hotărască odată să lepede 
gulerul scrobit al festivismu- 
lui, al optimismului de paradă, 
al monotoniei unor scandări 
școlărești, al unor expresii ba
nale, șablonarde și să înțe
leagă că tineretul nostru are 
nevoie de o muzică ușoară ro
mânească reprezentativă pen
tru epoca care o trăim, la 
înălțimea relațiilor noastre so
ciale în care optimismul, for
ța, elanul activității oameni
lor noștri să-și găsească ecou
rile potrivite.

Aceste gînduri cu privire la 
muzica pentru tineret mă fac 
să mă gîndesc însă, în același 
timp, la nevoia reactivizării 
marilor formații corale, secu-

(Continuare în pag. a V-a)
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Cels 35 de județe propuse sînt 
situate în zone de iclief <nriate. 
Îmbinarea în cadrul aceluiași ju
deț a două sau trei forme de re
lief, cu condițit pedoclimatice 
diferite, cu variate resurse de sol 
ți subsol, creează premizele unei 
economii complexe șt echilibrate, 
cu mari posibilități de dezvolta
re. Așa, de pildă, teritoriul jude
țelor Crișana, Arad, Argeș, Dîm- 
bovița, Prahova, Buzău, Vrancea 

I este alcătuit din trei mari unități 
I de relief (munte, deal, cimpie) 

ceea ce înseamnă totodată ți o 
gamă largă de bogății ale solu
lui și subsolului a căror valorifi
care oferă un cadru natural cu 
numeroase posibilități de dezvol
tare economică. De largi posibi
lități dispun și județele situate în 
zonele de munte ți deal (Sucea
va, Neamț, Bacău, Vîlcea, Mu
reș, Harghita, Brașov etc.), sau 
cele situate în zonele de deal și 
cimpie (Botoșani, lași, Vaslui. 
Cluj, Tulcea, Constanța). Se asi
gură în același timp un cadru 
favorabil pentru valorificarea cît 
mai deplină și eficientă a resur
selor umane, pentru repartizarea 
mai rațională a forțelor de pro
ducție, pentru dezvoltarea armo
nioasă a tuturor activităților eco
nomice și sociale.

Sub raportul altui element con
stitutiv — mărimea teritoriului 
județele propuse sînt echilibrate, 
mai mult de jumătate din ele 
fiind in jurul mediei generale pe 
țară (suprafața medie a unui ju
deț fiind de 6786 kmp).

Populația județului va fi în 
medie de 509 mii locuitori, va
riind între 243 mii (județul Tul
cea) și 803 mii (județul Cluj). 
Raportul dintre populație, supra
față, potențial economic, corelat 
cu resursele naturale proprii, 
scoate în evidență posibilitățile 
largi pentru dezvoltarea fiecărui 
județ in parte, pentru folosirea 
rațională a resurselor umane de 
care dispun.

Dezvoltarea armonioasă a ju
dețelor, prin creșterea gradului 
de industrializare, valorifica
rea superioară a resurselor 
și utilizarea rațională a forței de 
muncă este legată organic și de 
dezvoltarea agriculturii. Din a- 
cest punct de vedere aș subli
nia existența în cadrul județelor 
a unor zone agricole pentru cul
turile cerealiere, pentru creșterea 
animalelor, pentru pomicultură, 
viticultură și alte ramuri ale pro
ducției agricole, care asigură 
condiții pentru dezvoltarea in
tensivă și multilaterală a produc
ției agricole, pentru o mai bună 
aprovizionare a populației și a 
industriei cu produse agroali- 
mentare.

Răspunzînd unor interese vi
tale, economice și social-cultura- 
le ale actualei etape de dezvol
tare a țării, noua organizare ad- 
ministrativ-teritorială va crea un 
cadru optim pentru înflorirea 
continuă a României Socialiste.

M. STANICA
director în Direcția Centrală 

de Statistică

Datele statistice nu ne su
gerează prea multe comen
tarii. Cu 9000 km pătrați, ju
dețul Tulcea va fi al doilea 
ca întindere între cele 35 de 
județe românești. Un univers 
exact dat de pămîntul și apa 
cu lunci întinse de dedesubtul 
cărora se fugăresc pești cu 
solzi aurii, amintind veacurile 
geologiei primare de plauri 
în consolidare, iar deasupra 
alunecă umbrele flotei, ale 
pămătufilor de stuf, lebede, 
pelicani și stîrci cenușii. Să 
fie însă numai atît ?

Zonă geografică unitară In 
felul ei, nordul Dobrogei — 
adică județul Tulcea — st ți
ne minte ușor încă de la 
vîrsta cînd desenînd harta, 
vîrful subțire al creionului se 
bifurcă la miazănoapte de 
Giurcenl, ca să închidă Intre 
cele două brațe ale Dunării 
enorma deltă a Brăilei. Malul 
de la Sud-Est cu turmele 
păscînd pe pășunile dintre 
Dăieni și Făgărașul Nou In ju
rul stației releu de la Topo- 
logu, solul cu podgorii pe 
țărmul Ostrovului yi cu ex
ploatările miniere la Turcoaia, 
Greci yi Măcin e al județu
lui Tulcea. Dincolo, peste 
apă, sclipesc luminile Brăilei 
și ale Galaților. Dincoace, Du
nărea se înconvoaie și curge 
astfel întreagă pină la furca 
Izmailului de unde începe 
continentul Deltei. Pădurea de 
stejar de la Letea unde pe 
nisip, în timp ce apa fluviu
lui bolborosește năpustindu-se 
spre Mare, înfloresc primii 
ghiocei, amintirea Sulinei cu

De la Caragiale încoace, 
nu mai poți spune în româ
nește : „te ador1" fără să te 
compromiți de moarte, și tu 
și sentimentul nobil care te 
animă. Dacă nu pufnești în 
rîs, hohotește lumea din jur 
sau din sală. Geniul sarcastic 
a ucis un cuvînt grav. Dar 
lumea continuă să adore.

De la Eugen Ionescu în
coace, lecțiile de limbi străine 
au căpătat o altă dimensiune. 
După „Cîntăreața cheală" — 
intitulată inițial „Englezește 
fără profesor" — cine mai 
poate învăța limba „marelui 
Will" fără să simtă că intră 
într-unul din cele mai per
fecte mecanisme ale absur
dului omenesc ? Ionescu a 
descoperit că în schimbul a- 
cela de replici inofensive :

— Aceasta e o masă...
— Aceasta e o fereastră... 
se ascunde tainic, și cu o 

forță atomică, o „nebunie". 
O dimensiune tragică a lim
bajului, — cum zice critica 
evoluată. Lecția lui Ionescu 
nu mai poate fi uitată — dar 
oamenii continuă să învețe 
limbi străine. Simțul incom
patibilității nu devorează de- 
cît spiritele prea rafinate. E, 
probabil, și puterea omului 
simplu de a sfida absurdul, 
de a nu se lăsa copleșit de 
viziunile infernale, „Bravos !“ 
ar spune nea Iancu, și noi 
deschidem televizoarele, cu 
elan didactic și dragoste de 
carte, studioul nostru intrînd 
în era televiziunii didactice, a 
lecțiilor audiovizuale. E o ra
mură a televiziunii ignorată 
multă vreme, o „lipsă" în 
sfîrșit remediată. In fiecare 
zi, cu excepția duminicii cînd 
și școlile sînt închise, învă
țăm o limbă străină și trebuie 
spus imediat că școala asta 
audio vizuală a început sub 
cele mai bune auspicii. Emi
siunile sînt conduse compe
tent, atmosfera e plăcută, me
toda — printre alte calități 
— e și amuzantă, Nu e o ca- 

l

farurile depărtîndu-se mereu 
de uscat de-a lungul anroca- 
mentelor canalului navigabil, 
piersicăriile de a C. A. Ros
seti, drumurile de vite rătă
cind prin stufărișurile dintre 
Caraorman, Sf. Gheorghe yi 
Dunavăț, cherhanaua de la 
Jurilovca, în ale cărui bazin 
fosgăie crapii, marile cam
panii din fiecare iarnă pentru 
recoltarea stufului, toate la
olaltă alcătuiesc tabloul geo- 
grafico-economic al județului 
Tulcea.

— Am zăbovit îndelung 
asupra hărții județului Tul
cea, ne spunea profesoara 
Virginia Dima, directoarea 
Liceului nr. 1 din oraș. Așa 
cum a fost propusă de către 
Comisia Centrală de partid și

Utate de lepădat. In fond, 
lecțiile de limbi străine la 
televizor sînt scene de teatru 
în teatrul lumii yi se știe că 
una din obligațiile artei — 
inclusiv ale vieții care e și ea 
teatru — e aceea de a nu-și 
plictisi auditorii. Dacă am 
înțeles bine, toți realiza
torii acestor filme lin
gvistice — trimise de respec
tivele televiziuni — au pornit 
de la dorința de efica
citate a cursantului necunos
cut. Toate ne plasează in
tr-un mediu viu, concret, evi- 
tînd cît mai mult atmosfera 
de „școală", de „dăscăleală 
gramaticală". Sîntem pe stră
zile Londrei, ale Parisului, 

ACEASTA E
O MASĂ...

Radu Cosașu

ȚINERI
ARTIȘTI

într-un aeroport (emisiunea 
germană), într-o curte cu oa
meni, cîini și flori (cea spa
niolă), la masă, înconjurați de 
alimente (cea de limbă rusă). 
Se încearcă transmiterea unei 
senzații de viață, sîntem pla
sați într-un joc cît mai des
tins, lipsit de încruntare și 
severități profesorale. Asta e 
bine. Din acest punct de ve
dere, lecția de engleză — 
tocmai ea! — mi s-a părut 
cea mai reușită, cea mai vie, 
cea mai telegenică. Fără să 
se cadă în „sketch" — atmo
sfera era antrenantă, dialogul 
— dinamic, personajele — 
mici „tipuri" cu mici ticuri, 
neocolindu-se ipocrit umorul 
fără de care azi, nici engleza 
și nici alte limbi nu se mai 
pot învăța serios. Eram invi

de Stat, ea reprezintă o con
secință firească a condițiilor 
naturale ale județului și e în 
concordanță cu tradițiile sale 
economice, culturale și etno
grafice.

— Un organism economic 
yi administrativ puternic și 
echilibrat — așa mi se înfă
țișează privind harta, județul 
din nordul Dobrogei — adau
gă inginerul Constantin Cos- 
ma de la întreprinderea de 
industrializarea și desfacerea 
peștelui din Tulcea. Cuprin- 
zînd In alcătuirea sa o vastă 
zonă de pescuit, cu unități 
specializate in domeniul pes
cuitului fluvial și maritim, 
suprafețe întinse silvice stu- 
ficole, exploatări miniere cu
noscute precum și un terito

tați să învățăm limba engle
ză zîmbind. Și asta e bine.

Mai ne trebuie — cum 
spunea profesorul de spaniolă
— curaj. Curaj ca în liniștea 
camerei tale să rostești sin
gur, cu glas tare, cuvintele 
necunoscute, sfidînd „cîntă
reața cheală". Deci:

— Aceasta e o masă... A- 
ceasta e o umbrelă...

P.S.
In cronica de săptămîna 

trecută, trebuia să se citească 
așa (pe coloana a doua): „...e 
de ajuns de trist că din aven
turile echipajului, nu ne-a 
mai rămas de vorbit decît 
despre jocul actorilor. Nu 
s-ar găsi amatori și „arma
tori" — un Pancu, un Sîn- 
timbreanu, un Alectt Popovici
— care să recupereze nava 
naufragiată..." 

riu agricol cu largi resurse de 
dezvoltare, e normal să con
cepem ca posibilă și realistă 
ideea nașterii în hotarele ju
dețului a unor industrii pre
lucrătoare yi a unor institute 
de învățămînt tehnic și pro
fesional care să pregătească 
forțele umane trebuitoare. 
Spre aceste jaloane văd în
dreptate, privind harta, per
spectivele județului nostru.

— In limitele acestui teri
toriu, supus transformărilor 
economice și sociale — sus
ținea Oscar Biră, directorul 
agenției O.N.T. Tulcea, Delta 
Dunării va fi și mai frapantă. 
Îmbunătățirea stării drumuri
lor do acces In Deltă, trans
formarea unor localități încă 
obscure cum ar fi Sulina și

Horia Bernea și Paul Nea- 
gu au deja un stil. Cei doi 
foarte tineri pictori enunță 
fără șovăiri o viziune consti
tuită, rafinată și intelectuali- 
zată în intențiile lor, cu o a- 
coperire precisă în istoria ar
tei moderne, acoperire con
cepută nedisimulat, cu inten
ții programatice chiar.

Horia Bernea subscrie de
cis esteticii lui Pollock (minus 
tehnica „driping“-ului, a 
„picurării" materiei colorate) 
și formulei „action painting". 
Relațiile cu universul obiec
tiv sînt negate începînd cu 
refuzul celui mai vag figura- 
tivism și sfîrșind cu refuzul 
oricărei rigori logice a forme
lor picturale, fie ele și ab
stracte. Pe fundaluri expresiv 
pictate (remarcăm diversita- 

Sf. Gheorghe în stațiuni pro
spere cu datini corespunză
toare, cuprinderea complexu
lui lacului Razelm în circui
tul turistic, dezvoltarea bazei 
materiale a turismului din 
nordul Dobrogei, prin dezvol
tarea flotei pentru excursii, 
creșterea numărului unităților 
de cazare, crearea de cam
pinguri, toate acestea, și altele 
încă, completează tabloul 
dezvoltării județului nostru. 
Comunicări prin frumusețile 
sale, cu țara, cu turiștii 
străini.

...9000 km pătrați, al doi
lea ca întindere între cele 35 
de județe românești, un uni
vers exact de pămînt și apă 
— așa arată — într-o privire 
sumară — județul Tulcea. 
Dacă datele statistice par să 
sugereze totul, precum se 
vede, ele nu pot căpăta con
tururi distincte decît însufle
țite de oamenii care le vor 
adăuga în anii ce vin valențe 
economice, sociale și cultu
rale.

MIRCEA TACCIU 
corespondentul „ScînteH 

tineretului" pentru regiunea 
Dobrogea

tea și delicatețea tonurilor de 
gri), linii nervos trasate din 
cuțitul de paletă, nu recu
nosc altă lege conceptuală sau 
formal plastică decît jocul 
fortuit al miinii. Fie dintr-o 
imposibilitate structurală de a 
întoarce spatele irevocabil ori
cărei semantici, fie din sen
timentul că în general orice 
formulă se cere personaliza
tă (hai să zicem depășită), fie 
vaga teamă că actul creator 
(în înțelegerea privitorului) 

s-ar sustrage total activității 
cerebral intelectuale, Bernea 
punctează și indicații, invita
ții pe jumătate rostite la o în
țelegere generală.

De pildă, majoritatea pân
zelor intitulate „Concentrare" 
au un nucleu, un motiv plas
tic central care par să le jus? 
tifice titlul, ideea, „Ruptură" 
evocă transparent o atmosferă 
de tristă solitudine, „Peisaj" 
cheamă, măcar prin forma 
pînzei, desfășurările panora
mice din natură, în timp ce 
„Efortul spre somn" (poate 
una dintre pinzele cele mai 
realizate) nu numai prin cro
matica delicată, ușoară, ci și 
printr-o presupusă indicație de 
figurație - umană, sugerează 
mai convingător (mai cald, mai 
liric) visul, efortul către o

Expoziție 

de materiale 

sportive

într-unul din pavilioanele 
din Piața Scînteii s-a descis 
o expoziție de materiale 
sportive care cuprinde artico
le de turism, camping, artico
le pentru pescuit și vînătoa- 
re, de voiaj, modă sportivă, 
aproape 4 000 de exponate, 
în majoritate din producția 
internă, din import. Circa 500 
de exponate au fost realiza
te recent sau sînt prototipuri 
care urmează a intra în pro
ducția de serie a acestui an. 
Ele aparțin diferitelor între
prinderi ale Ministerului In
dustriei ușoare, industriei 
locale, sau cooperației mește
șugărești

Dintre noutățile prezentate 
se bucură de o bună aprecie
re treningurile confecționate 
din fire supraelastice și noile 
modele de pulovere. Au mai 
întrunit sufragiile vizitatori
lor articolele de marochinMe 
cu specific național, destinate 
vânătorilor, precum și costu
mele și cizmele din cauciuc 
pentru pescari. Dintre artico
lele turistice rețin în mod 
deosebit atenția, remorca 
pentru autoturisme, un fel da 
căsuță pe roți, realizată de 
întreprinderea „Electromotor 
Timișoara și aragazul de vo
iaj destinat turiștilor. Se re
morcă, de asemenea, tipurile 
de bărci pneumatice care, de
zumflate, încap într-o sacoșă.

Ezprimînd opinia vizitato
rilor, sperăm că toata acestea 
vor apare în cel mai scurt 
timp și In magazinele de spe
cialitate.

(Agerpres)

nostalgică și leneșă beatitu
dine, către o frumusețe pro
prie incertului, Dar fie din 
teama prea „multelor* expli
cații, fie dintr-un gust de 
șaradă științifico-fantastică, se 
repliază imediat în ermetic, 
cel puțin în titluri (cam sforă
itoare și pretențioase, ca și 
titlurile unor capitole din ro
manele de anticipație) : „Su
pernova — Concentrare 8", 
„Concentrare 11“ „Conexi
une inversă II" etc.

Paul Neagu nu poate con
versa egal cu colegul său de 
expoziție Horia Bernea, care 
indubitabil are o vervă înăs- 
cută de pictor, forță expre
sivă, o privire deschisă, recep
tivă asupra creației plastice, 
o sinceritate în care credem 
(în ciuda pozei ușor snobe și 
angoasante). PauJ Neagu e 
poate mai abil, dar și; mai 
inconsistent în același timp. 
Opțiunea sa pentru pop-art și 
op-art, pentru tehnica colaje
lor (deși fără expresivitatea și 
fantezia cu care s-au impus 
niște arhetipuri ale genului pe 
plan mondial) e de o evidență 
cam ostentativă. Formula în 
sine i se pare suficient girantă 
a valorii și originalității. Ceea 
ce îl preocupă în primul rînd 
sînt posibilitățile combinato
rii (mai ales în sens optic) ale 
atributelor plastice (culoare, 
desen), ale materiei foarte di
verse (hirtie. carton, metal, 
lemn etț) care pentru pictor, 
cel puțin în etapa actuală, pot 
prolifera lă nesfîrșit fără 
vreun rezultat semnificativ, a- 
parte. Titlurile din care am 
cita „Clepșidru", „Cuant", 
„Altar Major", infatuate 
ca și ramele (pretențios 
și inutil compuse, adesea 
în dezacord cu tabloul pro- 
priu-zis) aduc foarte puțin din 
ideea sau sentimentul pe care 
artistul, indiferent de opțiu
nile sale, e obligat să-l releve 
într-o lucrare, în virtutea ace
lor rigori eterne ale comuni-

Petre Tăutu — observator eup- 
tor 3. Fabrica de geamuri din 

Scăieni

cabilității tn artă. Dacă lipsesc 
aceste rigori, nu e pentru că 
Paul Neagu cultivă o marcată 
frondă în acest sens (a claus
trării conștiente) ci mai de
grabă pentru că e lipsit de 
forța necesară, impunerii u- 
nei dominante, a unui tim
bru personal, viguros. De 
aceea e ceva în pictura sa 
care se cufundă în superfluu, 
în artizanat (căruia îi recu
noaștem o oarecare acuratețe 
în execuție), la care creatoa
re pare să fie mai mult ges
tica de mimare a creației.

Adina Țuculescu, expun» 
sculptură și etalează frumoase 
calități de modelaj și volum, 
din păcate insuficient con
cludente pentru intențiile ti
nerei artiste, atît datorită nu
mărului restrîns de lucrări cît 
și datorită reprezentării pro- 
priu-zise. Am remarca din 
expoziție, deși de o ținută 
„clasică" a genului, „Portre
tul pictorului Ion Țuculescu" 
iluminat, ars de setea cunoaș
terii, dureros exprimat în 
fără, pe care sculptorița 1-a- 
modelat .cu mare sensibilitate 
și dragoste, ca și delicatul 
„Portret de fată". Hieratice, 
subtile, cu un parfum greu de 
artă păgînă, cele ci te va stili
zate portrete de mici dimen
siuni, vădesc gust, rafinament, 
o predispoziție către o sculp
tură lirică, de simbol și re
flexie. „Torsul de femeie", 
singular în expoziție, poate 
înscris în altă arie de preocu
pări, demonstrează forță, ge
nerozitate și incontestabile 
posibilități de orchestrare a 
volumelor. Lucrările Adinei 
Țuculescu (pe care o aștep
tăm într-o expoziție mai deci
să și bogată) respiră discreție, 
decență și sobrietate, calități 
pe care știm să le prețuim 
în atitudinea unui tînăr ar
tist.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

UN PORTRET PENTRU
A L B U
MUL DV.
MARGARETA

ZIRRA

Margareta Zirra, prim- 
solistă a baletului Teatru
lui de Operetă din Bucu
rești, împlinește zece ani 
de activitate artiitică, timp 
în care a interpretat 
aproape 20 de roluri prin
cipale, Intr-un șir de preft 
miere oara acoperă tot re
pertoriul teatrului.

In această stagiune, spec
tatorii o pot vedea tn „Țara 
surisului", „Prințesa circu
lui", „Secretul lui Mareo 
Polo", „Sînge vienez" 
„Contesa Marița" oto.

Evocare la Cotmeana:

DUPĂ 550 DE ANI
Mănăstirea Cotmeana, fenomen singular în 

istoria artei feudale românești. însumînd ca
racteristici aparținînd unor influențe deosebi
te, a fost ctitorită de Mircea cel Bătrîn, desă
vârșind opera înaintașilor săi Dan și Radu 
Basarab.

Aici, la Cotmeana, s-au sărbătorit 550 de ani 
de la moartea domnitorului român, Mircea cel 
Bătrîn. Profesorii școlii și elevii au prezentat 
un simpozion în care au fost evocate figura 
luj Mircea și pagini din istoricul mănăstirii. 
Poezia și legenda create în jurul luminoasei 
figuri, precum și dramatizarea Scrisorii a 
Hl-a au întregit portretul cutezătorului dom
nitor român. GH. IL.IE

EXPOZIȚIA 
ELEVILOR DIN ȘCOLILE 

de elevi din școala primară 
intre 6 yi 11 ani — compuse 
in manieră naivă, pline de 
asociații neașteptate, de ima
gini din care se degajă sen
timentul de surpriză plăcută 
in fața lumii pe care abia in- 
cep s-o descopere; „Primă
vara" — lucrare colectivă sau 
„Cireși" desen imaginat de

J0)B

I

Sub egida Institutului Ro
mân pentru Relațiile Cultu
rale cu Străinătatea, în in
cinta liceului „Nicolae Băl- 
cescu* din Capitală s-a des
chis o expoziție cu desene ale 
elevilor din școlile Italiei.

Cele 150 de lucrări aparți
nînd unor elevi de vîrste dife
rite reunesc desene executate

ITALIENE
Presepi Alfredo de 9 ani sînt 
viziuni plastice care te îmbie 
la visare. In lucrările elevilor 
de la Academia de Arte Fru
moase, universul tematic se 
lărgește brusc; abundă vizi
unea inedită, fantezia, culo
rile vii care dezvăluie o psi
hologie optimistă : „Culesul 
viilor la Matova" executat Ae 
Farina Lucia de 11 ani, „cW- 
naval" de Opassi Isabela, 
„Schiță pentru structură tn 
piatră" de Crepos Ulrico de 
19 ani sînt remarcabile.

Rubrică organizată de; 
ION MARCOVICI

Contracte 
pe 3000 de ani
In Anglia secolelor 18 și 

19, sentimentul stabilității ge
nerale s-a tradus prin contrac
te de o durată excepțională. 
O casă a fost închiriată pe 
timp de 3.000 de ani, în con- 
nwales, la Redruta, sir in West 
Somerset se găsesc proprietăți 
în contractele cărora se pre
văd termene de ocupație de 
5.000 de ani. Pentru a întrece 
parcă orice prevedere, două 
domenii în Sussex și Midland 
sînt închiriate pe un termen 
de 10.000 de ani.

Omleta 
zburătoare

La Expoziția internațio
nală de ambarcațiuni 1968 
din Hamburg se află expusă 
o construcție interesantă, 
un yact circular cu două 
locuri, pe pernă de aer. Am
barcațiunea, denumită de 
producător „omleta zbură
toare", are un diametru de 
3 metri și este înzestrată cu 
un motor Wankel de șapte 
cai putere și viteză maximă 
de 25 kilometri pe oră. Vasul 
poate zbura la 20 de cm 
înălțime peste nisip mlaștini 
și ape.



TINERETUL VIITORUL :
NAȚIUNII SOCIALISTE

UVERTURA
(Urmare din pag. lll-a)

Iar cultivate in țara noastră de 
tinirele generații.

Corul, muzica vocală repre
zintă o purte intrinsecă a cul
turii noastre naționale, a tra
diției muzicii noastre, unul 
din cele mai bogate mijloace 
de educare artistică și patrio
tici a tinerilor.

Foarte puternică in primii 
15 ani de după Eliberare, a- 
dăugind mereu noi accente 
entuziasmului tradițional, 
mișcarea corală cucerise 
masele și in special pe cei ti
neri. Să ne gindim numai la 
miile de coriști care au purtat 
pe buze cîntecul de masă cu 
prilejul diverselor concursuri 
artistice de amatori.

Este trist că astăzi multe 
din aceste formații, din mo

( Urmare din pag. 111-a)

'de intelectuali alcătuiește un 
front unic cu generația mai 
vîrstnică, care i-a îndrumat pașii 
pe drumul creației, învățînd din 
experiența sa artistică, înconju- 
rînd-o cu prețuire și respect.

O trăsătură definitorie pentru 
tinerii cate s-au consacrat în 
cîmpul culturii și artei este stă
pânirea mai adîncă a meșteșugu
lui în domeniul lor de creație și 
dorința vie de a-și însuși și a 
aplica experiențele cele mai re
cente și fertile, susceptibile de a 
da o expresie nouă creației lor.

Este evident că toate aceste 
rezultate sînt rodul măsurilor 
perseverente întreprinse pentru 
dezvoltarea creației cultural-artis- 
tice. In perspectiva evoluției 
viitoare a întregii noastre so
cietăți se simte însă nevoia unei 
mai largi stimulări a creației cul-

(Urmare din pag. IlI-a) 

în
ac-

activitatea de viitor. Așa, 
de Pildă, credem că o pri
mi nclatorire ce ne revi
ne e aceea de a ne o» 
rienttr în mai mare măsu
ră activitatea educativă 
spre cerințele firești ale 
tinerilor ■ • noștri membrii, 
spre a veni în întîmpi- 
narea dorințelor vîrstei lor, 
pentru a contribui la edu
carea lor multilaterală. In 
sensul acesta este necesară 
strîngerea legăturilor de 
colaborare cu factorii 
direct răspunzători 
scopul inițierii unor 
țiuni comune, a unor acti
vități care să fie în egală 
măsură rodul eforturilor 
tuturor. Se impune, de a- 
ceea, o mai mare preciza
re < responsabilităților 
/Jj. a dintre noi, o co- 
L are care să nu se re
zume numai la niște im
pulsuri venite din cînd în 
cînd dintr-o parte sau al
ta. ci să imprime un carac
ter de continuitate, de con
sultare și participare re
ciprocă ori de cîte ori este 
la mijloc munca de edu
care a tineretului.

Uniunea Tineretului Co
munist. se spune tn ho- 
tărîrea de partid, va Spri
jini sindicatele din între
prinderi și instituții în 
desfășurarea activității cul
turale și sportive de masă. 
Prin aceasta nu trebuie 
însă să înțelegem, așa cum 
s-a înțeles nu o dată pînâ 
acum că rolul organizații
lor U.T.C. este numai a- 
cela de „a mobiliza" tine
rii la formațiile artistice 
sau la întrecerile sportive. 
Considerăm că este de da
toria sindicatelor să spri
jine organizațiile U.T.C. 
astfel încît să devină until 
dir. principalii factori în 
organizarea activității cul
turale și sportive, să acțio
neze împreună in desfășu
rarea acesteia. în vederea 
permanentizării ei. a con
tinuității participării tine
retului în același timp, 
organele sindicale an sar
cina de a asigura condițiile 
materiale necesare afirmă
rii depline a aptitudinilor

(Urmare din pag. lll-a) 

ales ale tmeretu- 
de ce diverse- 
de manifestare 
acestei activi- 

largi rezonanțe 
cer încadrate

cumulării unui volum tot 
mai mare de cunoștințe teo
retice și practice cresc con
siderabil apare cu atît 
mai necesară prezența edu
cației fizice și sportului în 
ansamblul activităților co
tidiene ale oamenilor mun
cii și mai 
lui lată 
le forme 
specifice 
tăți cu 
sociale se 
în bugetul timpului liber al 
tineretului, ■ ocupînd locul 
ce li se cuvine, îndreptățit 
de efectele binefăcătoare 
verificate și unanim recu
noscute pe toate meridia
nele.

Tinerii campioni, cuceri
tori de titluri și medalii în 
întrecerile sportive, consti
tuie minunate exemple de 
voință, dîrzenie și fierbinte 
patriotism pentru întregul 
tineret îndemnîndu-l să 
lupte pentru a fi în primele

tive administrative, străine de 
interesele maselor și ale mu
zicii românești s-au destrămat. 
Nesusținute, neinstruite, di
rijate de oameni slab pregă
tiți profesional, lăsate în voia 
cite unui responsabil de cele 
mai multe ori lipsit de orice 
entuziasm artistic, aceste co
ruri au o activitate neintere
santă din punct de vedere ar
tistic, cu un repertoriu banal, 
lipsit de noutate și îndrăz
neală în interpretare.

Uniunea Tineretului Comu
nist în colaborare cu Uniunea 
noastră trebuie să se gîndească 
acum la găsirea mijloacelor 
pentru impulsionarea activi
tății corale, pentru antrenarea 
tinerilor spre aceste formații, 
pentru crearea lucrărilor nece
sare acestor ansambluri.

In sfîrșit, din același punct 

BENEFICIAR
turale a tineretului pe toate 
planurile. Instituțiile de cultură, 
uniunile de creație, organizațiile 
de tineret au datoria să asigure 
o mai mare dezvoltare a cenaclu
rilor literare, a cercurilor de crea
ție — de arte plastice, muzicale, 
a cinecluburilor etc. — creîndu-le 
acestora condiții corespunzătoare 
de lucru, o îndrumare atentă de 
specialitate. Dar mai presus de 
toate este necesar ca tinerii înșiși, 
ințelegind marea lor menire, să 
se străduiască necontenit pentru 
continua lor perfecționare, de
oarece numai prin muncă se pot 
atinge înaltele cuhni ale creației 
spirituale. Trebuie să ne fie me
reu viu în minte îndemnul tova
rășului Nicolae Ceaușescu: „Tine
retul nostru trebuie să-și însu
șească toate cunoștințele științei, 
culturii, pentru a fi în stare ca 
mîine să ducă mai departe ceea 
ce au realizat generațiile de

CONTINUA
și talentului tinerilor prin 
organizarea unui număr 
sporit de cercuri : radio, 
foto, artă plastică, ciber
netică. auto-moto, de mu
zică, teatru etc., care să 
contribuie la cultivarea 
înclinațiilor lor, a spiritu
lui lor de inventivitate 
creatoare. Este necesar ca 
și cluburile din cadrul în
treprinderilor să capete o 
mai largă utilizare, să fie 
în permanență centre de a- 
tracție ale tineretului, ser
vind astfel mai mult sco
pului pentru care au fost 
create. Ele ar putea fi trans
formate, în perioada vacan
țelor, în adevărate puncte 
de întîlhire și de activitate 
ale elevilor și în realizarea 
acestui lucru organizațiile 
U.T.C. ne pot fi de un real 
ajutor. Mai mult decît atît, 
credem că și în organizarea 
taberelor școlare din perioa
da vacanțelor, sindicatele 
ar putea face mult tnai mult, 
fiind antrenate în întreg 
mecanismul de organizare 
și desfășurare a activității 
lor, în aceeași măsură ca 
și Organizațiile de tineret.
. Conlucrarea, mai cu sea
mă o conlucrare reală, 
fără momente de pauză, 
nu se va putea limita însă 
numai la aceste cîteva 
aspecte. Ea va trebui «â 
se prelungească în toate 
sectoarele de activitate în 
care este prezent tineretul, 
începînd cu cursurile de 
calificare și ridicare a ca
lificării, 
lor se adresează 
in primul rînd 
cu concursurile 
cărții tehnice

care prin esența 
I tinerilor 
continuînd 
de citire a 

și încheind 
cu problemele legate de 
întărirea disciplinei 
muncă, domeniu în 
organizațiile U.T C. 
cultiva în rîndul tinerilor 
o opinie colectivă fermă 
intransigență față de lip
suri și abateri. Avînd în 
vedere condițiile noi în 
care se desfășoară activi
tatea tineretului, cerințele 
sale tot mai evoluate, este 
necesar ca eforturile noa
stre comune să fie mai 
bine orientate, în vederea 
cunoașterii precise a ce
rințelor și preferințelor

în 
care 

pot

EREI N Ț I
rînduri la muncă, învățătu
ră și sport.

In realizarea acestui o- 
biectiv igienic și educativ 
atît de cuprinzător, în 
care se include ideea de 
sănătate și frumusețe, de 
echilibru, de potențial fizic 
și intelectual al tinerei 
generații. Consiliul Na
țional pentru Educație 
Fizică și Sport, în strînsă 
colaborare cu U.T.C., cu 
celelalte organizații și ins
tituții investite cu sarcina 
de răspundere a educării 
multilaterale a tineretului, 
se preocupă activ de crea
rea condițiilor corespunză
toare, ca și de găsirea a 
unor forme mereu perfec
ționate și interesante, a- 
tractive și eficace din a- 
cest punct de vedere.

Experiența acumulată în 
realizarea acestui proces 
îndelungat ne arată că, pe 
lîngă pricepere, se cere in
ventivitate 
din partea 
rilor din acest domeniu, 
■tăruință,

șl seriozitate 
tuturor lucrăto-

devotament *1

de vedere, se impune luarea A 
unor măsuri urgente pe linia 
colaborării între organizațiile 
U.T.C. și instituțiile muzicale Q 
— filarmonicele, conservatoa
rele, filialele Uniunii noastre, 
teatrele muzicale -— pentru 
îndreptarea tinerilor spre să
lile de concert, pentru apro- 
pierea lor de capodoperele O 
culturii muzicale naționale și 
universale, pentru crearea u- 
nor forme educativ-muzicale W 
la înălțimea cerințelor intelec
tuale ale tinerelor generații de 
azi. W

Încrederii nețărmurite pe 
care o avem în tineretul 
nostru, noi, muzicienii, trebuie 
să-l adăugăm tot sprijinul pe 
drumul creării condițiilor ne
cesare unei eficiente educații 
estetice.

ceea ce ne-au lăsat moș-

noastră să devină tot mai

uș'ăzi, ceea ce ne-au lăsat moș- 
tenire înaintașii, de a asigura ca 9 
patria 
puternică, tot mai înfloritoare".

Totodată, contactul viu, direct 
intre valorile culturii ji artei și 
masa largă a tineretului devine — 
un proces ale cărui dimensiuni se W 
cer larg extinse. Tineretul 
așteaptă de la creatorii de fru- 
mos opere care să exprime nă- “ 
zuințele sale, care să cultive sen
timentele nobile, dragostea de a 
patrie, încrederea în viață, în pu- " 
terea transformatoare a omului, 
în perspectivele luminoase ale A 
umanității.

Spunem cu deplină încredin
țare : viitorul națiunii noastre se 
află în mîini bune, în mîinile ti- 
neretului, beneficiar și făuritor W 
de cultură, care este chemat să 
facă față unor mari responsabili- a 
tăți pe drumul dificil, dar plin de "
satisfacții al marilor împliniri.

T R

de
a

ne-

sale să valorificăm expe
riența dobîndită, formeie 
și metodele care și-au do
vedit eficiența, imprimînn 
întregii activități un ca
racter cil mai științific.

Pentru aceasta este ne 
voie ca de la bun început 
să facem o delimitare 
exactă, o selecție între 
formele muncii educative 
cu influență directă asupra 
procesului de producție și 
cele organizate în afara 
locului de muncă. Preocu
parea față de introducerea 
unor criterii științifice in 
organizarea activității sin
dicatelor exprimă spiritul 
nou care străbate acest 
domeniu, ca un îndemn la 
receptivitate și inițiativă, 
la căutări creatoare pe mă
sura necesităților colecti
velor de muncă și la nive
lul sarcinilor trasate 
Conferința națională 
partidului.

Intr-un cuvînt. este 
cesar să privim și unii și 
alții cu o optică mai lar
gă propria noastră activi
tate și să vedem totul din 
punctul de vedere al inte
resului tinerilor, cărora le 
•înt și adresate eforturi
le noastre și pentru care 
ne străduim să organizăm 
o activitate educativă 
teligentă, profundă.

Astăzi se deschide 
Capitală Consfătuirea 
țară a Uniunii Tineretului 
Comunist. Este un mo
ment la care trebuie să 
participăm afectiv toți cei 
care sîntem legați, prin 
activitatea noastră, de 
munca de educare a tine
rei generații. Va fi nu nu
mai o consfătuire a tineri
lor despre problemele care 
îi frămîntă pe ei ; de 
tribună se va auzi, la 
de limpede și conștient 
marea responsabilitate 
care și-o asumă glasul ce
lor mai bune forțe ale sta
tului, ale societății noa
stre, chemate să participe 
din plin la continua îm
bogățire a profilului moral 
și spiritual al tineretultii lă 
Creșterea sa, necesară între
gii societăți.

in-

în 
pe

la 
fel 
de 
pe

în sensurile edu- 
acestei activități, 
profund convinși 

Consfătuirii

încredere 
cative ale

Sîntem 
că lucrările 
privind activitatea viitoare 
a tineretului, în spiritul 
hotărîrii conducerii parti
dului, vor lărgi și mai mult 
posibilitățile de afirmare a 
tinerei generații, inclusiv 
în domeniul activității 
sportive.

Gîndul că viitorul țării 
depinde de valoarea inte
lectuală, morală și fizică a 
tinerei generații, care are 
menirea istorică să ampli
fice și să ducă mai departe 
opera începută de marii 
noștri înaintași și conti
nuată de propria noastră 
generație, 
poporului 
României 
dă certitudinea și ne im- A 
primă acel entuziasm ce 
garantează că lucrătorii 
mișcării noastre sportive £ 
vor munci cu toată dărui
rea și abnegația pentru în- 
deplinlrea sarcinilor încre- 9 
dințate de partid. (

spre fericirea 
și strălucirea 
Socialiste, ne

„Solitarul

• PE SCURT? e> PE SCURT »

GRENOBLE. în ulti
mul meci al serii, echipa 
U.R.S.S. a obținut o victorie 
netă în fața selecționatei 
R. D. Germane, pe care a 
învins-o cu scorul de 9—0 
(4—0, 3—0, 2—0).

• în finala ,Cupei ligii 
profesioniste engleze" la 
fotbal se vor întilni în a- 
cest an echipele Arsenal 
Londra și Leeds United. 
Meciul se va desfășura la 2 
martie in capitala Angliei.

• Cu prilejul unui con
curs de atletism pe teren a- 
coperit, desfășurat la Le
ningrad. cu participarea u- 
nor atleți sovietici fruntași, 
Igor Ter Ovanesian a reali
zat la săritura în lungime 
performanța de 8,05 m. Iuri 
Hanafin a ciștigat proba de 
săritură cu prăjina cu 4,91 
m, iar Viktor Bolșov s-a

„Rozeta de aur" cu care 
blonzii reprezentanți ai nor
dului nădăjduiau să se în
toarcă în lunga noapte pola
ră a luat drumul însoritei 
Italii. Franco Nones, primul 
încoronat al Olimpiadei de 
la Grenoble, a turnat vedre 
de venin în capetele tuturor 
gazetarilor din nordul Eu
ropei. Niciodată în istoria 
schiului, proba de fond nu 
a mai fost cîștigată de vreun 
sportiv peninsular „II cam- 
pionnisimo" Nones — de pro
fesiune vameș, de 1,68 metri 
înălțime, 62 kg, 27 de ani ■— 
a dat la Autrans o lecție mag
nifică de curaj și forță. Prin 
el, sudul începe de la egal la 
egal, dialogul cu nordul. No
nes a pornit cu picior de 
ren. „Tifosii" — veniți din 
cisma italică — l-au purtat 
pe umeri, plîngînd de bucu
rie și cîntînd marșul trium
fal din Aida. Din Cetatea 
eternă s-a anunțat că va fi 
întîmpinat de sute de mii de 
admiratori. Cel mai fanatici 
dintre tifosii prezenți (și sînt 
enorm de mulți și la Gre
noble se crede că pe întrea
ga durată a jocurilor vor 
trece prin oraș peste un mi
lion de vizitatori), vor să-l 
ducă în tară într-o sanie 
trasă de ei. Vechea Romă, 
dacă a pierdut întrucîtva 
simțul grandoarei și al fas
tului imperial, a căpătat in 
schimb gustul aplecării spre 
pitoresc.

Nordicii au ocupat în ordi
ne locurile II, III prin 
Martinsen (Norvegia), Maen- 
tyranta (Finlanda) — supra
numit „omul de fier", fiind
că și el deține titlul de cam
pion mondial și campion 
olimpic la Innsbriick — și 
Voronkov (Uniunea Sovieti
că). în singura circiumă din 
Autrans, cîțiva prieteni de 
condei, veniți de lingă cer
cul polar, au lăsat să le ca
dă o lacrimă în pahar. Este 
superb să vezi niște namile 
bărboase cu cojoacele din 

an

TEATRE <» CINEMA • TELEVIZIUNE

Joi 8 februarie 1968

Teatrul Național Sala Comedia 
„Heidelbergul de altădată" (pre
mieră), ora 19,30 : Sala Studio 
„Patima roșie", ora 19,30 ; 
Opera Română „Seară vieneză" 
ora 19,30 ; Opereta „Sînge vie- 
nez", ora 19,30 ; Teatrul de Co
medie „Capul de rățoi" ora 20 ; 
Teatrul Lucia Sturdza-Bulandra 
— Sala Schitu Măgureanu „Un 
tramvai numit dorință", ora 20 ; 
Sala Studio „Sfîntul Mitică bla- 
jinu", ora 20; Teatrul Mic 
„Tango", ora 20; Teatrul 
C. I. Nottara — Sala Magheru 
„Lovitura", ora 19,30 ; Sala Stu
dio „Viziuni flamande", ora 20 ; 
Teatrul Barbu Delavrancea 
„Hoții", ora 19,30 ; Teatrul Evre
iesc de stat „Zece frați am fost", 
ora 20 ; Teatrul Ion Creangă 
„Monstrul din Lamerkand" ora 
16; Teatrul Țăndărică „Iarma
rocul piticului Clip", ora 17 i 

clasat pe primul loc la înăl
țime cu 2,06 m.

Cursa de 800 m s-a înche
iat cu victoria lui Valeri 
Bulîșev, cronometrat cu 
timpul de l’52”8/10. La 
triplu salt victoria a revenit 
lui Ghenadi Besonov cu
16,14 m, iar în proba de 
3 000 m Lazar Narodițki a 
obtinut timpul de 8’09”2/10.

In cele două probe femi
nine disputate, Lidia Alfee
va a realizat 6,10 m la lun
gime, iar Kiavdia Pușkare- 
reva 1,68 m la săritura în 
înălțime.

• La Montevideo, în- 
tr-un meci contind pentru 
„Cupa campionilor Americii 
de sud" la fotbal, echipa 
Penarol Montevideo a între
cut cu scorul de 4—0 (2—0) 
formația Libertad (Para
guay).

(Agerpres)

piei de drac și cisme îmblă
nite ca ale căutătorilor de 
aur de la începutul secolu
lui, redevenind pentru cîte
va clipe copii. “ '

Azi (ieri n.r.) la Cham
rousse, capitala întrecerilor 
alpine, 100 000 de spectatori 
au intrat în munți ca să ur
mărească evoluția austrieci
lor Nening și Zimmermann, 
a elvețianului Schranz și a 
francezilor Lacroix și Peril- 
lault. Proba de coborîre — 
supranumită „regina festiva
lului" — a fost amînată din 
cauza ninsorii abundente și 
a vizibilității reduse.

0 ZI CARE NE-A RUPE NERVII
Operatorii tele și echipa 

de lucru a regizorului Clau
de Lelouch, creatorul admi
rabilului film „Tricoul gal
ben", închinat turului ciclist 
al Franței, au tras sute de 
cadre ce vor face, unele de
liciul spectatorilor din sălile 
de cinematograf, părinți ur- 
cînd cu copii în cîrcă prin- 
tr-o priveliște cum numai 
prin Laponia mai vezi, brazi 
purtînd pe trunchiuri mai 
mulți oameni decît crăci, 
fete și băieți vîrîți pînă la 
gît In saci de dormit, prinși 
în cîrlige în cornișele unui 
hotel, figura concurentului 
american Billy Kidd care în 
decursul carierei sale de 
sportiv a izbutit să-și rupă 
aproape toate oasele schele
tului, surîsul lui Zimmer
man, căciula mea de 200 de 
lei, călcată de bocancii unui 
tirolez, care mă va tine 
minte 4 ierni, pînă la olim-

CAPCANA
rulează la Patria (orele 9 ;
11.30 ; 14 ; 16.30 ; 19 ; 21,15)
Festival (orele 8,30 ; 11 ; 13.30; 
16 ; 18.30 ; 21)

ÎMPUȘCATURI pe portativ 
rulează Ia Republica (orele
8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22)

VALETUL DE PICA
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15: 13.30: 16.15; 18,30; 
20,45)

DE TREI ORI BUCUREȘTI 
rulează la Victoria (orele 9 ;
11,15 ; 13.30 ; 18 : 18,30 ; 20,45) 
Gri vi ța (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30) Capitol (orele 
10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20)

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Feroviar (orele 8,30;
10,45 ; 13 ; 17,30 ; 20) Excel
sior (orele 9,45 : 12 ; 14,15 ;
16,30,; 18,45 ; 21), Gloria (orele
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30) Tomis (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 : 20,45)

CĂUTAȚI IDOLUL
Melodia (orei» 9 ; 11 ; 1J ; 19 |

INFORMAT»
• Joi a părăsit Capitala dele

gația Partidului Comunist Fin
landez, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită de prie
tenie în țara noastră. Delegația 
a fost alcătuită din tovarășii 
Hertta Kuusinen, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Fin
landez, și Olavi Pojkolainen, șe
ful secției relații externe a C.C. 
al P.C. Finlandez.

•Cu prilejul celei de a XX-a 
aniversări a creării Armatei Popu
lare Coreene, atașatul militar, 
aero și naval al Republicii Popu
lare Democrate Coreene la Bucu
rești, Pak Cean Son, a oferit joi 
seara o recepție în saloanele Am
basadei.

• Joi dimineața a părăsit Ca
pitala, plecînd spre Londra, o 
delegație condusă de președintele 
Comitetului de Stat pentru Pro
bleme de Organizare și Salarizare, 
Petre Lupu, care, la invitația gu
vernului britanic, va face o vi
zită în Anglia.

In timpul vizitei, delegația va 
avea un schimb de păreri pri
vind conducerea și organizarea 
producției, va vizita întreprin
deri, institute de cercetări și de 
perfecționare a pregătirii cadre
lor de conducere.

(Agerpres)

”68 anul 
olimpic

Satul olimpic Bachat-Bouloud din Chamrousse

piada din Japonia și mai 
mult ca sigur și chipul lui 
Băieșu, din clipa cînd mi-a 
spus oftînd : „acum în sat 
la noi, la Albeni, sub Pen- 
teleu, la M.A.T., se bea țui
că fiartă și eu trebuie să 
mă canonesc cu sticluța asta 
de coniac Martell — dar ni
mic, nici o imagine din cea 
mai așteptată probă a olim
piadei. O oră și jumătate 
toată suflarea Chamrousse a 
fiert în volbura ninsorii. 
Nu mă pricep la regulament, 
cu organizatorii nu am ni
mic, ba, din contră, cred că

Din Grenoble, FĂNUȘ

sînt oamenii cei mai de trea
bă (la restaurantul presei In 
schimbul unei sume deloc 
pipărate poți să consumi ori
ce cantitate de vin dorești 
cu condiția să nu ieși în 
stradă, căci dacă ai ieșit, 
plătești din nou), dar, de 
cînd mă învîrt pe la campi
onate, am deprins obiceiul 
să trag cu urechea pe la 
colțuri, unde se țese bîrfa. 
Și acolo, sînt 3000 de gaze
tari, vă imaginați ce se 
poate auzi. Vreau să vă spun 
că gurile rele susțin că pro
ba de coborîre s-a amînat 
pentru că zăpada proaspătă 
nu-1 convine de loc concuren
tului francez Killy. Acesta 
este în pagina a I-a a tutu
ror ziarelor. Killy ține afi
șul publicitar. Killy este re-

17 ; 19 ; 21), Modern (orele 9 ; 
11 ; 13 : 15 : 17 ; 19 ; 21)

ÎNCERCUIREA
rulează la Floreasca (orele 
16; 18,15; 20,30), Flamura (ore
le 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) .

CONTELE BOBBY, SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

rulează la Lumina (orele 9,30;
15.45 — în continuare : 18,15; 
20,45)

BILLY MINCINOSUL
rulează la Central (orele 9;
11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45)

IO, MIRCEA VOIEVOD; DA- 
ȚI-MI UN CALMANT : LAURI 
CELOR MAI BUNI ; PÎINEA 
NOASTRĂ ; ORIZONT ȘTIIN
ȚIFIC nr. 12/1967, MIRACOLUL 

rulează la Timpuri Noi (ore
le 9—21 în continuare).

DOSARUL XH
rulează la Union (orele 15,30 ;
18 ; 20,30),
Ferentari (orele 15,30 ; 18 ;
20.30) ,

JOCURI NESCHIMBATE
rulează la Doina (orele 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 ; pro
gram pentru copii ora 9 și 10)

PROFESORUL DISTRAT
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18 ; 20,30)

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
rulează la Dacia (orele 8,15— 
15; 17; 19; 21).

UN NABAB MAGHIAR 
rulează la Bucegl (orele • I

Accidente de circulație
Un accident de circulație 

ieșit din comun s-a petrecut 
pe șoseaua Giroc — Timi
șoara. Autobuzul nr 31-Bt- 
1146, condus de Iosif Haas, 
care făcea o cursă regulată 
de pasageri, a fost surprins 
pe calea ferată, în dreptul 
haltei Semenic, de automo
torul care venea de la Sime- 
ria spre Timișoara. Mașina 
a fost puternic izbită, fiind 
aproape complet distrusă. 
Avarii a suferit și automo
torul. Accidentul, datorat ne
atenției șoferului, care nu a 
oprit si nu s-a asigurat la 
trecerea peste calea ferată 
la pasaj de nivel nepăzit, 
a avut un deznodămint 
tragic. Patru pasageri — 
Floarea Drăguț (31 ani). An
tonii! Miiller (38 ani). Pe
tru Schamenn (57 ani) și 
Elisabeta Schamenn (70 ani),

Modern antrepozit frigorific la Tulcea
Sosind în țară 

dintr-o nouă călă
torie de producție 
în Atlantic, nava 
românească de pes
cuit ocenaic „Ga
lați" n-a mai a- 
costat pentru des

cărcare, ca pînă a- 
cum, în portul Ga
lați, ci la Tulcea, 
la cheiul modernu
lui antrepozit fri

gorific a cărui cons
trucție s-a termî-

gele zilei. Killy, mereu Ki
lly. Fotografia lui pe toate 
zidurile. Niciodată în viața 
mea (și am văzut și eu des
tule) nu știu să mai fi întîl- 
nit atît de des fotografia u- 
nui om. Titlurile te bagă în 
sperieți : ,.Killy trebuie să 
cîștige", „Ora H a lui Killy", 
„Killy și marea cursă a vie
ții lui", „Killy sau patru ani 
de eforturi, speranțe și ne
liniști pe care trebuie să-i 
joace în mai puțin de 3 
minute". Acest băiat frumos, 
ca un star american, trebuie 
să aibă nervi de oțel ta să 
reziste. In el stau la pîndă

NEAGU transmite

marele erou șt marea victi
mă. O victorie a lui, se spu
ne, ar deschide seria mili
oanelor în afacerile legate 
de schi. Nu mi-aș dori, 
cinstit, să inversăm rolurile 
— ar fi și imposibil fiindcă 
în viața mea nu mi-am le
gat măcar o doagă de picioa
re cînd m-am dat pe gheată. 
M-am dat pe pingele sau cel 
mult pe două patine din cio
lan de cal.

Apropo, fiindcă veni vorba 
de oase rupte. Lă hochei, — 
un alt american, Falkman, 
și-a fracturat piciorul. Echi
pa sa pierde fiecare meci șl 
de fiecare meci, pierde șl 
cîte un om. Aici, părerea 
mea, o singură mașină func
ționează perfect: aceea a 
sovieticilor. La patinaj artis

11,15; 13,30 ; 18; 18,15; 20,30), 
Aurora (orele 9 : 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20.30)

AMPRENTA
rulează la Unirea (orele 18 ;
18,15 ; 20,30)

LORDUL DIN ALEXANDER- 
PLATZ

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

O SUTA UNU DALMAȚIENI 
rulează la Pacea (orele
15,30 ; 18 ; 20.30) Rahova (ore
le 15.30 ; 18 ; 20.30)

REPUBLICA SKID
rulează la Moșilor (orele 15,30;
18) ; orele 20,30 — Haiducii

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Viitorul (orei»
15.30 ; 18 ; 20,30)

REÎNTOARCEREA LUI SUR- COUF
rulează la Cosmos (orele 14,30:
16.30 ; 18,30 ; 20,30)

ÎMPUȘCĂTURI PE PORTATIV 
rulează la București (orele 9 ;
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21)

UN IDIOT LA PARIS
rulează la Crîngașl (orele
15.30 ■ 18 ; 20.30)

OCOLUL
rulează Ia înfrățirea (orele
14 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

CORIJENTA DOMNULUI PRO
FESOR

rulează la Drumul Sării (orele
15 ; 17,30 ; 20), Munca (orei»
16 ; 18 ; 20)

RĂZBOI ȘI PACE
(serile I și II) rulează la Ciu

toți din comuna Giroc — au 
fost uciși, șapte au fost grav 
răniți, iar trei au scăpat cu 
răni mai ușoare.

Un alt accident, datorat tot 
neasigurării la trecerea pes
te calea ferată, s-a întîmplat 
la intrarea în comuna Iernut, 
raionul Luduș. Șoferul Du
mitru Cîndea, care conducea 
în stare de ebrietate auto
camionul 22-B-1244, a pier
dut controlul volanului in- 
trînd cu mașina în bariera 
pe care a rupt-o. Autocamio
nul a suferit grave avarii. In 
urma accidentului, circula
ția De calea ferată Războ- 
ien!-Tg. Mureș a fost între
ruptă timp de peste 4 ore, 
aducîndu-se astfel pertur
bări și pagube în traficul 
feroviar. Patru trenuri de 
pasageri au totalizat întîrzl- 
eri de 370 de minute.

nat recent. Joi, va
sul a început des
cărcarea primelor 
cantități de produse 
oceanice aduse spre 
înmagazinare : 1 322
tone pește, ulei și 
făină de pește.

tic femei, americana Peggy 
Fleming a luat un avans 
considerabil. Doamnele din 
juriu, fără nici o excepție, 
se comportă exact ca profe
soarele cu care ne-am dat 
bacalaureatul și pe care le 
măi visez și acum, după 15 
ani, cum mă împung cu vîr- 
ful creionului și îmi zie 
clătinînd capul : „băiețaș, al 
să îmbătrînești dormind".

Domnul Avery Brundage, 
octogenarul, președinte al 
Comitetului Olimpic Inter
național — fost de patru ori 
campion de decatlon al 
Statelor Unite și concurent

ta Olimpiada da la Stock
holm din 1912 — continui 
lupta, declarat, împotriva 
pătrunderii sub orice fel a 
profesionismului la marii» 
întreceri, avînd ca emblemă 
cele cinci cercuri. Prieten al 
inițiatorului olimpiadelor 
moderne, Pierre de Couber
tin, domnul Brundage nu 
va ceda niciodată în viața 
lui.

Bună parte dintre sportivi 
nu vor sau nu pot să-1 înțe
leagă „Trebuie să trăim din 
ceea ce știm, să facem mai 
bine", zic ei. Iar unul a a- 
dăugat : „domnul Brundag» 
are dreptate, domnia-sa est» 
miliardar. Numai colecția de 
stampe din Extremul Orient 
pe care o posedă este esti
mată la 35 milioane de dolari".

Precum se vede, curatele 
zăpezi alpine își pierd din 
Ioc în loc culoarea.

lești (orele 15,30 ; 19,30), Arta 
(orele 9.30—14 în continuare ;io.au;

CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL
rulează la Pacea (orele 16:18 ; 20)

11,00—12,00 — Jocurile olim
pice de iarnă : Patinaj viteză i 
ptoba de 500 metri — femei ;
17,30 — Curs de limba rusă 
(lecția a 2-a) ; 18,00 — Pentru 
școlari ; Albatros — revistă li
terară ; 18,30 — Jocurile olim
pice de iarnă ; Hochei : U.S.S.S.— 
S.U.A. ; 19,45 — Telejurnalul de 
seară; 20,20 Studioul muzical ; 
Cultura muzicală de-a lungul 
timpului ; 20,50 — Tainele pro
fesiunilor ; 21,20 - Jocurile
olimpice de iarnă : Rezumatul 
filmat al competițiilor zilei; 
21r’3£ Fi ra artistic ; Profeso
ral Fabre ; 22,55 — Telejurnalul 
de noapte; 23,10 — închiderea 
emisiunii.



Nouă zile de
ofensivă continuă

a patrioților 
sud-vietnamezi

• Pierderile americane la Lang Vei • Lnpte 
violente la Hue • Toate căile de acces 

spre Saigon au fost tăiate
Unități ale Frontului Național de Eliberare din Vietnamul 

de sud au inițiat joi. a noua zi de la declanșarea ofensivei ge
nerale, atacuri în diverse localități din Vietnamul de sud.

DE LA TRIMISUL NOSTRU

Activitatea forțelor patriotice 
»-a făcut simțită îndeosebi la 
Xhe Sanh, unde garnizoana a- 
mericană încercuită a fost su
pusă unor puternice bombarda
mente de artilerie, mortiere și 
rachete, la Saigon unde forțele 
patriotice controlează în întregi
me cartierul Cholon și sectoa
rele 6 și 7 ale capitalei. La Hue, 
fosta capitală imperială, în pofi
da contraatacurilor trupelor a- 
mericano-saigoneze, drapelul 
F.N.E. continuă să rămlnă arbo
rat deasupra clădirilor principale 
ale vechiului oraș, iar forțele 
patriotice provoacă însemnate 
pierderi inamicului.

La Khe Sanh, unități ale 
Frontului Național de Eliberare 
au supus joi dimineața unui tir 
combinat de rachete și mortiere 
baza fortificată americană după 
oe miercuri au ocupat punctul 
strategic Lang Vei. Pierderile 
suferite de forțele americano-sai- 
goneze la Lang Vei, anunță a- 
genția U.P.I., citind oficialități 
militare americane, ajung la 400 
de militari.

Citind surse americane, agen
ția France Presse relatează că 
alte două regimente ale forțelor 
patriotice au reușit să pătrundă 
în orașul Hue după o luptă vio
lentă cu un batalion al trupelor 
saigoneze. în vechea capitală 
imperială, foi\ ’e patriotice au 
lansat în cursul nopții de 
miercuri spre joi două atacuri 
simultane asupra pozițiilor deți
nute de batalionul I de infante
rie saigonez. La Hue, relevă a- 
genția Associated Press, studenți 
ai Universității din oraș s-au în
rolat în rîndurile forțelor patrio
tice.

Lupte violente se desfășoară 
în cartierele saigoneze Vuon Lai, 
Binh Tien, Cau Tre și Phu Tho, 
la Rach Cat, Binh Leng, Binh 
Tay. Toate căile de comunicații 
care duc spre Saigon au fost 
tăiate, inclusiv șoselele 4 și 5. 
Agenția France Presse relatează 
că trupe americano-saigoneze au 
declanșat trei operațiuni 
recția districtului 5 făcînd 
artilerie.

a spus : „în urma dezagregării 
administrației și a regimului ma
rionetă de la Saigon, problema 
puterii este la ordinea zilei. în 
centrele dens populate și într-o 
serie de regiuni rurale, a adău
gat el, populația este pe cale de 
a instaura o houă administrație. 
Aceasta, însă, este o problemă 
care privește toate forțele pa
triotice armate și politice care 
au luat parte la actuala mișcare 
și care va depinde de evoluția 
situației, de consultările 
toate aceste forțe".

dintre

— La 
că U

în di- 
uz de

PnomȘeful reprezentanței din 
Penh a Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, 
Nguyen Van Hieu, a făcut pre
sei o declarație în care referin- 
du-se la eventualitatea instalării 
unui guvern provizoriu al F.N.E.,

DECLARAȚIA LUI
NGUYEN DUY TRINH

HANOI 8 Corespon
dentul Agerpres, Adrian 
Ionescu, transmite: In
tr-un interviu acordat co
respondentului special la 
Hanoi al agenției Fran
ce Presse, B. J. Caba
nes, ministrul afacerilor 
externe al R. D. Viet
nam, Nguyen Duy Trinh, 
a declarat că în războ
iul lor de agresiune in 
Vietnam, Statele Unite au 
ajuns intr-un impas fără 
speranțe.

în ultimele zile, forțele arma
te patriotice din Vietnamul de 
sud, împreună cu masele popu
lare, au lansat atacuri continue 
scoțînd din luptă multe efective 
inamice, asigurîndu-și contro
lul asupra mai multor orașe și a 
numeroase centre provinciale 
districtuale, eliberînd întinse 
ghini rurale.

în continuare, ministrul 
externe a arătat că poziția țării 
sale cu privire la rezolvarea pro
blemei vietnameze este foarte 
clară. „Statele Unite au adus 
trupe pentru agresiunea împo
triva Vietnamului. Ele trebuie să 
pună capăt agresiunii și să-și re
tragă trupele din Vietnam.

„în declarația mea din 28 ia
nuarie 1967, urmată de cea din 
29 decembrie anul trecut, a su
bliniat Nguyen Duy Trinh, am a- 
rătat clar calea pentru negocieri 
dintre R. D. Vietnam și Statele 
Unite".

In încheiere, Nguyen Duy 
Trinh a subliniat că negocierile 
vor începe atunci cînd Statele U- 
nite vor da dovadă că au pus ca
păt cu adevărat și în mod necon
diționat bombardamentelor și 
tuturor actelor de război îndrep
tate împotriva R. D. Vietnam.

re-

de

• CONSTANTIN BĂBEANU, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste România în Republica 
Democrată Vietnam, a făcut la 
8 februarie o vizită președinte
lui Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a R. D. 
Vietnam, Truong Chinh, cu care 
a avut o convorbire cordială.

DELHI 8 (Agerpres). 
Delhi «-a anunțat oficial 
Thant, secretar general al O.N.U. 
a discutat joi situația din Viet
nam cu Nguyen Hoa, consulul 
general al R. D. Vietnam la 
Delhi, relatează agenția France 
Presse. Un purtător de cuvînt al 
O.N.U., menționat de agenția 
citată, a declarat că întrevederea 

fost „utilă".

Orașul Belgrad găzduiește, 
Incepînd de ieri, lucrările 
Congresului Uniunii Tinere
tului Iugoslav la care parti
cipă și o delegație a Uniunii 
Tineretului Comunist din 
Republica Socialistă Româ
nia, condusă de tovarășul 
Iosif Walter, secretar al C.C. 
al U.T.C.

Sosiți din toate colțurile 
țării, delegații dezbat pro
bleme esențiale ale activi
tății U.T.I. și ale generației 
tinere din Iugoslavia. Cu 
cîteva săptămîni în nrmă, 
ziarul „Mladost" a publicat 
documentele pregătitoare ale 
Congresului, principiile acti
vității și proiectul noului 
statut al organizației, pre
cum și proiectele unor re
zoluții pe marginea cărora 
s-a făcut un schimb de opi
nii în organizațiile de bază 
ale U.T.I.

Deschizind lucrările Con
gresului, tovarășul Tomislav 
Badovinac, președintele C.C. 
al U.T.I., a salutat prezența 
in sală a membrilor prezi
diului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, a unor per
sonalități reprezentative ale 
vieții de stat, ale altor or
ganizații politice șl obștești.

In continuare, tovarășul 
Tomislav Badovinac a pre
zentat Congresului, Raportul 
asupra activității Uniunii 
Tineretului Iugoslav, în pe
rioada scursă de la ultimul 
congres. în după amiaza zi
lei de ieri, congresul și-a 
desfășurat lucrările pe sec-

COMITETUL
GENEVA 8. — Corespondentul 

Agerpres, Hori» Liman, trans
mite : Luînd cuvîntul la ședința 
din 8 februarie a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare, 
ambasadorul Braziliei, Araujo 
Castro, s-a ocupat de gradul în 
care schimbările suferite de ulti
mul proiect de tratat de neproli- 
ferare a armelor nucleare apără 
interesele și drepturile fundamen
tale ale țărilor nenucleare. Noul 
proiect de tratat, a spus delega
tul brazilian, nu prevede nici o 
măsură care să oprească statele 
nucleare de la o proliferare ver
ticală, direct sau indirect, în ciu
da propunerilor juste făcute, în 
această privință de unele delega
ții, în special de delegația Indiei. 
Tocmai în intenția de a micșora 
decalajul între obligațiile țărilor 
nucleare și nenucleare, a spus de
legatul brazilian, insistăm asupra 
obligației statelor nucleare de a 
canaliza prin intermediul unui 
fond special al O.N.U. — în bea

BUGEN FLORESCU

Patrioți sud-vietnamezi in mi siune de luptă

Cercetări

•x

Lanțurile
Inceputul perioadei de incorporări în armata australiană 

a fost marcat de manifestări ale tineretului muncitor și stu
denților din Melbourne. Trei tineri din Melbourne, membri 
ai Mișcării împotriva trimiterii australienilor în Vietnam s-au 
prins în lanțuri de gardul unui centru de Incorporare din 
oraș.

Patrula de polițiști, sosită la fața locului, n-a putut desfa
ce lanțurile timp de peste jumătate de oră. Sute de tineri de
monstranți, sosiți din numeroase cartiere ale orașului, au în
conjurat în acest timp sediul centrului de încorporare, s-au 
așezat pe jos în mijlocul străzii și au blocat circulația.

•••••••••••

CELOR 18
neficlul progresului economlo al 
țărilor în curs de dezvoltare și în 
special pentru progresul științific 
și tehnologic al acestora — o 
parte substanțială a resurselor e- 
liberate prin măsurile de dezar
mare nucleară. Nu există nici un 
angajament spedflo din partea 
puterilor nucleare — a spus el — 
în ceea ce privește măsurile care 
urmează să fie negociate tn mod 
rapid privind dezarmarea nucle
ară, în afară de ipoteza că ase
menea măsuri urmează să facă 
parte dintr-un tratat de dezar
mare generală și totală.

A luat apoi cuvîntul delegatul 
Suediei, Alva Myrdal. Expunînd 
poziția țării sale față de proiectul 
de tratat de neproiiferare, ea a 
arătat că acesta suscită următoa
rele întrebări! „încotro ne în
dreptăm ? Cum putem fi siguri 
că vor fi într-adevăr luate într-un 
viitor apropiat măsuri efective 
pentru a opri cursa armelor nu
cleare, care în prezent se desfă
șoară pe o spirală îngrozitoare ?“.

Referindu-se la art. 6 al proiec
tului de tratat privitor la angaja
mentul țărilor semnatare de a 
duce negocieii cu privire la mă
surile de încetare a cursei ar
melor nucleare și cu privire la 
dezarmare, delegata Suediei a 
declarat că textul acestui articol 
nu a ținut, din păcate, seama de 
recomandările făcute anul trecut 
de reprezentanții Mexicului, Ro
mâniei și Braziliei. Arătînd că 
poziția guvernului suedez este ca 
puterile nucleare să-și asume un 
angajament mai ferm că vor pro
ceda fără alte amînări la luarea 
unor măsuri de dezarmare nu
cleară, Alva Myrdal a propus ca 
ari. 6 să prevadă ca negocierile 
respective să înceapă cit mai de
vreme și să specifice că este 
vorba de o dezarmare nucleară. 
Referindu-se la problemele con
trolului, Myrdal a declarat că și 
țările nucleare trebuie să supună 
activitățile lor nucleare 
lui internațional.

controlu-
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După vacanța forțată...
După cum a decla

rat un reprezentant 
al guvernului Repu
blicii Populare a ye
menului de sud după 
un an de „vacanță 
forțată" elevii de la 
școlile secundare vor 
relua cursurile.

Școlile din Aden fi 
din alte orașe ale re
publicii au fost în
chis» în urma stării 
excepționale decreta
tă de fosta adminis
trație colonială brita
nică ou 
urmă tn

un an tn 
timpul des-

făjurării mișcării nj- 
ționale de eliberare. 
Imediat după procla
marea republicii, gu
vernul a luat o serie 
de măsuri tn vederea 
reu filării școlilor și 
angajării cadrelor di
dactice necesare.

• •••• • • • • • • • • • • • •

B.P.D. COREEANA. Intr-una din secțiile Uzinei de mașini și unelte din Ryongaung

Conferința de la New Delhi
Dezbaterile generale 

din plenara Conferinței 
Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare, con
tinuă intr-un 1?-----ritm alert.

ședința de 
de stat în
Externe al

Luînd cuvîntul în 
dimineață, ministrul 
Ministerul Afacerilor ,, 
Indiei, Bali Ram Bhagat a schi
țat cîteva dintre problemele co
merțului internațional și ale dez
voltării, legate de nevoile țărilor 
în curs de dezvoltare.

în cuvîntul său, reprezentantul 
Ghanei, Francisco Ribeiro Ayeh, 
a cerut Conferinței să-și con
centreze atenția asupra dificultă
ților țărilor în curs de dezvoltare, 
așa cum se reflectă în Carta de 
la Alger. Ghana a spus el speră 
că „acțiunile deschise vor lua lo
cul declarațiilor de intenții și sim
patii, precum și al cuvintelor fru
moase". Reprezentantul ghanez 
a apreciat că, „o mai mare res
ponsabilitate asupra folosirii re-

surselor mondiale”, ar fi de na
tură să ajute la soluționarea pro
blemelor ce stau în fața țărilor în 
curs de dezvoltare. El s-a pro
nunțat, totodată, pentru un a- 
cord privind stabilizarea prețu
rilor la cacao și la alte produse 
de export ale Ghanei.

La rîndul său, reprezentantul 
Canadei, Herbert Winter, a pro
mis o asistență mai largă țărilor 
în curs de dezvoltare.

Ședința de după-amiazăȘedința de după-amiază a 
fost prezidată de șeful delega
ției române la U.N.C.T.A.D.-II, 
Gheorghe Rădulescu, unul din 
vicepreședinții actualei Confe
rințe Au luat cuvîntul reprezen
tanții Tunisiei, Iranului, Noii 
Zeelande, Cubei și Spaniei.

Cele cinci comitete de lucru 
ale Conferinței au început joi 
să dezbată problemele ce le-au 
fost remise.

Sancțio

narea
„celor

Furioșii
de la Seul

la Thule
Pak Cijan-Hl se declară nemulțumit Nemulțumirea și-o 

afișează zgomotos, ostentativ. Reproșuri la adresa Wa
shingtonului, inimaginabile altădată, sînt rostite cu o ve
hemență uimitoare. Furia lui Pak Cijan Hi are anteceden
te la... Saigon. Și falimentarul Thieu imputase tutorilor 
săi americani că nu îl „consultă" în probleme importante. 
Dictatorul de la Seul are alte motive de iritare. Sperase 
că „afacerea Pueblo" va declanșa în Coreea de sud un a- 
flux de dolari și arme. Listele de cerințe au fost grabnic 
întocmite. Numai că Washingtonul nu s-a grăbit să le 
satisfacă integral. Pentagonul se arată destul de zgîrcit. 
Suplimentările <ie „ajutor militar" nu sînt pe măsura spe
ranțelor.

Nemulțumirea generalilor sud-coreeni care au renunțat 
la galoane pentru posturi de miniștri are însă și alte sur
se. Știrile privind posibilitatea unei reglementări negocia
te a incidentului cu nava-spion „Pueblo" îngrozesc antu
rajul lui Pak Cijan-Hi. Liderii sud-coreeni se tem pentru 
viitorul lor, se simt năpădiți de coșmaruri. Convorbirile 
de la Panmunjon le inspiră teamă, mai ales după ce ofi
cialități americane de primă importanță nu au respins 
posibilitatea ca „Pueblo" să fi încălcat suveranitatea
R. P.D. Coreene, pătrunzind în apele sale teritoriale. (AS
SOCIATED PRESS scria că declarațiile lui Rusk și McNa
mara „s-au îndepărtat simțitor de poziția anterioară a 
Departamentului de Stat și a Pentagonului, care au sus
ținut pînă acum cu emfază că nava a rămas în afara ape
lor teritoriale nord-coreene“). Și. astfel, îngrijorat, Seul-ul 
a declanșat tirul „protestelor" acuzind Washingtonul de 
„capitulare".

Washingtonul părea dispus să tempereze furioasele sale 
marionete sud-coreene. „Administrația S.U.A. ar încerca 
în special să modereze atitudinea dură a lui Pak Cijan 
Hi — afirma FRANCE PRESSE. LE MONDE pomenea de 
„o criză gravă in relațiile dintre protectorul american și 
protejatul său sud-coreean".

Surse sud-coreene „semioficiale" pretindeau că preșe
dintele Johnson va trimite de îndată pe Dean Rusk la 
Seul „pentra a încerca să îmbunătățească relațiile încor
date dintre cele două guverne" aducind un mesaj care ar 
oferi „sprijinul total și fără echivoc" al S.U.A. O dezmin
țire a Departamentului d,e Stat pune, însă, capăt zvonu
rilor. „Dean Rusk nu intenționează să' viziteze în prezent 
capitala Coreei de sud" — a declarat un purtător de cu
vînt. Prompta dezmințire demonstrează, desigur, indife
rența Washingtonului față de agitația lui Pak Cijan Hi. 
Obsesiile marionetelor nu par să impresioneze prea 
mult Departamentul de Stat. Probabil, Pak Cijan Hi se va 
domoli. Rezoluția protestatară a „parlamentului" născut 
dintr-o escrocherie electorală va fi dată uitării. Amenin
țarea că-și Va retrage trupele trimise in Vietnamul de 
sud, fără îndoială, nu o va mai repeta. După cum va re
nunța și la ideea de a nu-1 mai primi in audiență pe am
basadorul american. „Îndrăzneala" sa are limite precise 
pe care nu încearcă să le încalce. Pentru că dictatorul știe 
prea bine că supraviețuirea sa depinde de bunăvoința
S. U.A., că fără tancurile americane nu ar rezista nici mă
car 24 de ore.

Este probabil ca fragmentele 
radioactive ale bombelor nuclea
re aflate la bordul avionului a- 
merican „B-52", care s-a prăbu
șit în Groenlanda la 21 ianuarie, 
să se afle pe fundul oceanului, 
au declarat savantul danez Joer- 
gen Koch și glaciologul Boerge 
Fristrup, care au sosit la Copen
haga venind din Groenlanda. 
Glaciologul a precizat că stratul 
de gheață nu fusese de 3—4 me
tri, cum se apreciase inițial, ci 
numai de 70 cm.

Alți trei savanți 
nuă cercetările lor 
da.

La Copenhaga a

de- 
natură 

Spania, 
ameri- 
70 la 
inves-

M. RAMURA

danezi conti- 
în Groenlan-

La Copenhaga a fost dat pu
blicității un comunicat oficial în 
care se arată că noul guvern da
nez a examinat împrejurările pră
bușirii în Groenlanda a bombar
dierului american „B-52" cu 
arme nucleare la bord.

Spania a făcut cunos
cută Statelor Unite ru
gămintea de a fi inclu
să și ea pe lista benefi
ciarilor „regimului pre
ferențial". (a acelora 
exceptați de la aplica
rea măsurilor restricti
ve adoptate la începu
tul anului).

Mobilul acestui 
mers este de 
economică... 
unde capitalul 
can reprezintă 
sută din totalul
tițiilor străine, este de
osebit de interesată ca 
fluxul de dolari să con
tinue. Cu atît mai mult, 
cu cit economia spa
niolă parcurge de mai 
multă vreme o perioa
dă de recesiune, carac
terizată prin stagnarea 
ritmului de dezvoltare, 
creșterea prețurilor (în 
1967 acestea depășeau 
cu 20 la sută nivelul a- 
nului 1965) și a șoma
jului, inflație. Chiar în
casările de valută din 
industria turismului ma
nifestă 
scădere,

o tendin{ă de 
în ciuda creș-
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S.U.A., 

prezentat
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k Demersul
Madridului

terii numărului de vizi
tatori, care a atins ci
fra record de 18 mili
oane.

Măsurile nepopulare 
luate de guvern în sco
pul înviorării econo
miei — devalorizarea 
pesetei, majorarea im
pozitelor, înghețarea 
salariilor etc. — au avut 
ca efect o înmulțire a 
grevelor și manifesta
țiilor de protest ale 
muncitorilor și studen
ților, urmate de o esca
ladare a represiunii : 
grevele au fost inter
zise, Ia universitate s-a 
instalat poliția, nume-

roase facultăți au sus
pendat cursurile.

După cum se știe 
deși nu este membru 
al N.A.T.O., printr-un 
acord din 1953 cu Sta
tele Unite, Spania a 
permis acestora să În
trețină pe peninsulă 
baze militare maritime 
și aeriene (aeroporturi
le Torrejon și Moron 
precum și portul Rota, 
singura bază europeană 
de aprovizionare a sub
marinelor atomice ale 
flotei a Vl-a americane 
din Marea Mediterană). 
Or, încheiat pe o pe
rioadă de 10 ani și pre-

lungit „automat” pe 
încă 5 ani în 1963, 
acest acord expiră în 
toamna acestui an. Do
rinței americane referi
toare la o nouă prelun
gire „automată" a acor
dului, Spania îi opune 
cererea unei revizuiri a 
acestuia „în lumina im- 
Îrejurărilor actuale".
ntr-o campanie de 

care oficialitățile nu par 
a fi străine, presa spa
niolă din ultimele săp
tămîni abundă in apre
cieri cu privire Ia ca
racterul dezavantajos 
pentru Spania al acor
dului din 1953, și este 
ușor de înțeles că o re
vizuire a acordului im
plică pentru S.U.A. un 
coeficient de nesiguran
ță deosebit de neplăcut. 
Cumulată cu amenința
rea reviziuirii acordu
lui cu privire la bazele 
militare americane, „ru
gămintea" Spaniei de a 
fi tratată diferențiat 
pare să aibă șanse de 
succes.

BAZIL ȘTEFAN
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• PREȘEDINTELE 

Lyndon Johnson, a 
joi Congresului mesajul cu pri
vire la „ajutorul pentru străină
tate" pe anul fiscal 1968—1969. 
El a cerut Congresului să 
probe în acest scop suma 
2,9 miliarde dolari, din care 420 
milioane reprezintă ajutorul mi
litar. Agenția United Press 
International menționează că 
sume importante destinate asis
tenței militare sînt cuprinse și 
în legislația care se referă la 
cheltuielile militare obișnuite ale 
Ministerului Apărării al S.U.A.

a- 
de

o

“t

• JOI, au început la Bonn 
tratativele între reprezentanții 
guvernelor R. F. a Germaniei 
și Marii Britanii privind pro
blema compensării în devize a 
cheltuielilor legate de întreți
nerea unităților militare brita
nice staționate în Germania 
occidentală. Observatorii poli
tici apreciază că participanții 
la aceste tratative vor avea de 
învins dificultăți serioase, avînd 
în vedere că ambele guverne 
urmăresc economii bugetare și 
nici una din părți 
pusă să facă ușor

ții se subliniază că această ho- 
tărîre a fost motivată de „vio
larea garanțiilor statutare ale 
funcționarilor comunitari, pre
cum și de lipsa unui dialog 
real între comisie și reprezen
tanții statutari ai personalului 
asupra problemelor ridicate de 
fuziune și de raționalizarea ser
viciilor". Pe de altă parte, co
municatul scoate în evidență 
nemulțumirea comitetelor per
sonalului administrativ care 
s-au plîns că hotărîrile Comi
siei C.E.E. în probleme de per
sonal sînt luate doar în baza u- 
nei consultări formale cu re
prezentanții acestuia.

• ÎN cadrul unei ședințe a 
cabinetului de miniștri din Sin
gapore, s-a hotărît dizolvarea 
incepînd cu data de 8 februarie, 
a parlamentului și organizarea 
unor alegeri generale peste trei 
luni. Nu au fost comunicate 
motivele care au determinat a- 
ceste hotărîri.

Ultimele alegeri generale din 
Singapore au avut loc în luna 
septembrie 1963 cînd partidul 
de guvernămînt, Acțiunea Popu-

iară, obținind 37 de 
cele 51 existente în 
legislativă, a format 
doua oară guvernul.

• ÎNTRE 
va organiza 
38-lea Salon 
tomobilului.
scrie agenția France 
și-au anunțat participarea 25 de 
țări.

Iocuri dih 
Adunarea 

pentru a

martie se14 și 24
la Geneva cel de-al 
internațional al au-

Pînă în prezent,
Presse,

Tensiune la Khartum

nu este dis- 
concesii.

personalu-• COMITETELE ,_____„
lui administrativ al fostelor or
gane executive ale Pieței comu
ne, C.E.C.O. și EURATOM, fu
zionate anul trecut, au hotărît 
miercuri să-și prezinte demisia 
în colectiv Comisiei C.E.E. In
tr-un comunicat dat publicită-

Forțele armate ale Repu
blicii Arabe Yemen au res
pins un atac al detașamen
telor regaliste in regiunea 
munților Eiban, transmite 
agenția M.E.N. La această o- 
perație au participat 3 000 de 
militari, unități de tancuri 
și artilerie. în timpul luptei, 
care a durat 24 de ore. au 
fost uciși 200 de regaliști și 
luați prizonieri 60. A fost 
capturată o însemnată can
titate de arme.

Situația s-a agravat brusc la Khartum, unde toate punctele 
strategice ale capitalei au fost ocupate de forțele armate, re
latează agenția France Presse. Palatul prezidențial, sediul gu
vernului, postul de radio și alte instituții au fost ocupate de 
armată și poliție care au blocat accesul parlamentarilor în Adu
narea constituantă după ce primul ministru Ahmed Mahgoub a 
anunțat dizolvarea Adunării constituante a țării. Premierul 
Mahgoub a declarat că hotărîrea a fost luată, deoarece opoziția 
a cerut în mod neconstituțional extinderea atribuțiilor Adunării 
constituante.

Agenția U.P.I., anunță că primul ministru Ahmed Mahgoub, 
și-a asumat puteri extraordinare. După dizolvarea Adunării 
constituante, 119 deputați între care și liderul opoziției, Sadîk 
Mahdi, fost prim-ministru, s-au întrunit în apropierea sediului 
Parlamentului.

Vizita scurtă șl dificilă pe 
care o întreprinde actualmen
te premierul britanic la 
Washington nu a reușit să 
pună in umbră, in paginile 
presei londoneze, ceea ce 
TIMES denumește „criza de 
încredere din interiorul par
tidului laburist".

Evenimentul larg comentat 
este hotărîrea conducerii la
buriste de a „suspenda" pe 
termen de o lună pe cei 24 
de parlamentari din Labour 
Party, care s-au abținut în 
votul din Camera Comune
lor la scrutinul asupra re
ducerilor bugetare preconi
zate de guvern. Hotăr^ea 
respectivă, care este iț '• j 
pretată ca o încercare «■
timidare a stîngii laburis 
a fost luată de Wilson după 
două săptămîni de manevre 
și ezitări. A doua xi după 
votul de la Westminster, cel 
24, în frunte cu Michael 
Foot, au primit din partea 
unuia din liderii grupului 
parlamentar laburist, Silkln, 
o scrisoare prin care erau 
avizați că au fost „sancțio
nați disciplinar" cu interzi
cerea temporară de a parti
cipa la reuniunile grupului. 
Scrisoarea a provocat o fur
tună de proteste nu numai 
în rîndnrile aripii de stînga 
dar și în centrul partidului 
laburist. Vehementa disputei 
l-a determinat pe premier 
să-și întrerupă o vizită în 
nordul tării și să revină la 
Londra pentru a calma spi
ritele. După două zile de 
consultări cu exponentii di
feritelor fracțiuni, Wilson s-a 
declarat pentru nerecurge- 
rea la sancțiuni. Reunit ime
diat, comitetul de legătură 
al grupului parlamentar la
burist a anulat măsurile dis
ciplinare ale lui Silkin.

„N-au trecut însă decît opt 
zile și la capătul a ceea ce 
TIMES descrie ca fiind „o 
îmbinare de convulsii poli
tice și manevre de culise", 
s-a anunțat adoptarea unei 
„linii dure" împotriva „re
belilor de stingă". Ce a de
terminat acest deznodămint, 
în aparentă surprinzător ? 
Mulfi înclină să vadă aci un 
rezultat al presiunilor drep
tei laburiste care reproșează 
conducerii lui Labour Party 
o prea mare blîndete fată de 
„rebelii de stingă". S-ar pu
tea să existe adevăr în a- 
ceastă constatare dar ea nu 
explică pe deplin evoluția a- 
mintită. Majoritatea obser
vatorilor londonezi sînt de 
părere că decizia de sancțio
nare a celor 24 ca și anunța
rea elaborării unui nou re
gulament al grupului parla
mentar laburist, cu măsuri 
disciplinare mai severe, re
flectă neliniștea pronunțată 
a conducerii lui Labour Par
ty în fața nemulțumirii me
reu mai evidente ce se mani
festă în rîndurile partidului 
în legătură cu aspecte impor
tante ale politicii echipei gu
vernamentale. „Practic — 
scrie GUARDIAN — cei care 
se opun reducerilor alocații
lor sociale acuzînd guvernul 
că practică politica conser
vatorilor este mult mai 
mare decît cei 24. Nimeni nu 
se îndoiește că multi depu- 
tați laburiști care au votat 
parchetul — program guver
namental numai pentru că 
prevede reduceri sensibile 
la capitolul militar vor vota 
împotriva amputărilor chel
tuielilor sociale atunci cînd 
vor fi discutate separat în 
Camera Comunelor".

E. R.
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