
Înmînarea drapelului C.C. al U.T.C. Ploiești (de Ia oorespondentul 
nostru).

Organizațiile U.T.C.

III MIHCl MIMMTRIOIICi
.

____ „__ de
pe cuprinsul fostei regiuni 
Ploiești s-au distins în anul 
1967 — ca și în anii trecuți 
— în inițierea și organizarea 
unor ample acțiuni de muncă 
voluntar-patriotică. Valoarea 
lucrărilor efectuate anul tre
cut în acțiunea do gospodă
rire și înfrumusețarea orașe-

lor șl satelor se ridică la 
peste 103 milioane lei. Dacă 
adăugăm acesteia și cele a- 
proapo 67 400 tone de fier 
vechi, trimise de tineri oțelă- 
riilor patriei, cele peste 200 
hectare din fondul de stat și 
comunal împădurite, etc, di
mensiunile acestui entuziasm 
capătă proporții pe măsura 
vîrstei care l-a generat

Pentru toate aceste succese

realizate în 1967, fostei orga
nizații regionale a U.T.C. 
Ploiești 1 s-a decernat ieri 
de către tovarășul Vasile Ni- 
colccoiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., DRAPELUL de OR
GANIZAȚIE FRUNTAȘĂ 
PE ȚARA IN ACȚIUNILE 
DE MUNCĂ VOLUNTAR- 
PATRIOTICA, distincție pe 
care o obține pentru a doua 
oară consecutiv.
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In contextul măsurilor în
treprinse pentru aplicarea în 
viață a actului legiferat de Ma
rea Adunare Națională privind 
noua organizare administrativ- 
teritorială a țării, în aceste 
zile are loc șl constituirea or
ganizațiilor județene ale U.T.C. 
șl a comitetelor lor. Acest fapt 
se înscrie în viața șl activita
tea Uniunii Tineretului Comu
nist ca un eveniment de mare 
însemnătate, care deschide 
perspectiva îndeplinirii în mai 
bune condițiuni a sarcinilor 
ce-i sînt încredințate, sporirii 
contribuției sale la Integrarea 
eforturilor tineretului în vasta 
operă de edificare socialistă a 
României. Exprimîndu-șl con
vingerea că tineretul patriei 
noastre se va dovedi la înăl
țimea încrederii pe care parti
dul șl poporul o are în tînăra

generație, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU spunea în cuvîn- 
tarea rostită la Consfătuirea 
pe țară a U.T.C.: „Vom putea 
privi cu încredere viitorul 
știind că avem un tineret care 
iși va face datoria față de pa
trie, față de națiunea noastră 
socialistă".

Parte integrantă a progra
mului elaborat de partid pen
tru perfecționarea conducerii 
generale a activității econo
mice și sociale, noua organi
zare administrativ-teritorială, 
cu repercusiuni din cel® mal 
profunde în munca organiza
țiilor de stat șl obștești, oferă 
șl Uniunii Tineretului Comu
nist un cadru organizatoric 
mal larg pentru desfășurarea 
activității sale viitoare. Prin 
înlăturarea unor verigi inter
mediare, prin asigurarea unor

legături simple și directe între 
organizațiile U.T.C. și orga
nele superioare se creează posi
bilitatea unei mai mari apro
pieri de masa uteciștilor, o 
mai largă participare a aces
tora la conceperea și organi
zarea întregii vieți de organi
zație, se creează condiții din 
cele mal prielnice pentru în
deplinirea măsurilor stabilite 
la recenta Consfătuire pe țară 
a Uniunii Tineretului Comu
nist

în fața noilor comitete ju
dețene ale U.T.C. stau astfel 
sarcini de o deosebită răspun
dere șl însemnătate. Lucrînd 
nemijlocit cu organizațiile 
U.T.C, din orașe și comune, 
din întreprinderi, școli șl fa
cultăți, ele vor trebui să-șl 
mobilizeze toate forțele pentru 
a le orienta activitatea spre 
obiectivele majore ale crește
rii șl educării tineretului în 
spiritul înaltelor idei ale socia
lismului, spre îndeplinirea 
atribuțiilor de mare răspunde
re socială ce i-au fost încre
dințate Uniunii Tineretului 
Comunist prin Hotărîrea C.C.

Grafică de iarnă
Foto: SORIN DAN

în Editura politicâ a ap'âruti

NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvintarea la Consfătuirea 

pe fora a Uniunii 

Tineretutui Comunist

10 februarie 1968
Lucrarea a fost editată îrrtr-un tiraj de masă

Proletari din toate țările, unițl-vă I

(Continuare în pag. a IlI-a)
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

I A

Pe baza hotărîrilor adop
tate de recenta plenară a 
Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român cu 
privire la aplicarea măsuri
lor ce decurg din desființa
rea regiunilor șl raioanelor 
ca unități administrativ-teri
toriale, zilele acestea se des
fășoară plenare ale activelor 
U.T.C. pentru constituirea or
ganizațiilor județene ale 
U.T.C. și alegerea organelor 
lor provizorii de conducere. 
La plenarele care au avut 
loc pînă ieri, au participat, 
din partea Biroului C.C. al 
U.T.C., tovarășii : Ion Ili
escu, prim secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului (Ju
dețul Iași), Vasile Nicolcio- 
iu, secretar al C.C. al U.T.C. 
(Județul Prahova), Nicolae 
Ungureanu (Județul Dolj), 
George Petre (județele Tul
cea și Constanța), Iuiin Fe- 
jes (Județul Mureș).

în cuvîntul lor, numeroși 
participant! — reprezentanți

al tinerilor din unitățile in
dustriale șl agricole, din in
stituții, școli și facultăți, au 
exprimat adeziunea deplină 
a tineretului la măsurile a- 
doptate de conducerea par
tidului șl statului cu privire 
la îmbunătățirea organizării 
administrativ-teritoriale, ho
tărîrea sa de a-și aduce o 
contribuție sporită la înfăp
tuirea politicii partidului 
pentru dezvoltarea și înflo
rirea patriei. Ei au exprimat, 
de asemenea, angajamentul 
organizațiilor U.T.C. de a 
traduce în fapt măsurile sta
bilite de Consfătuirea pe 
țară a U.T.C. pentru îmbu
nătățirea activității educati
ve în rîndul tineretului.

Ca primi secretari al co
mitetelor județene U.T.C. au 
fost aleși : Alexandru Du- 
mitrache — Iași, Constantin 
Oană — Prahova, Adrian 
Cioboiu — Dolj, Ion A. Po
pescu — Constanța, Con
stantin Beșleagă — Tulcea, 
Eugen Trîmbițaș — Mureș.

O dimineața albă, nespus 
de liniștită fi de aatnod. Co
sele mari, cu cerdaouri înflo
rite tn lemn, păreau înoreme- 
nite într-o lungă așteptare cu 
privirile oprite la părți. Ni
mic neobișnuit, nimic mai 
comun pentru o așezare de 
munte.

Dar nicăieri, poate, zilele 
nu-s mai înalte fi aerul mai 
dens ca la Putna. De cum 
intri pe prima uliță fi pînă 
te apropii de zidurile bă- 
trînei mînăstiri, acolo undo 
doarme somnul de veci ma
rele voievod, emoția te ur
mărește tot timpul, copleșin- 
du-te. Si nu numai la prima

Numai că totul se oircwn- 
scrie tn alte dimensiuni.

Șt tot peste timp fi gene
rații e-au transmis doinele fi 
cîntecele, portul fi graiul. 
Putnenii au împrumutat ceva 
din măreția munților ți bra
zilor. lnalți, cu pași siguri, ei 
treo mifcîndu-fi umerii în
tr-un anumit fel, mai ales 
Cînd iși pun chimirele țintate

descindere. Ori de cite ori 
te-ai întoarce pe-aceste locuri 
pașii îți vibrează peste-un 
pămînt generos, de legendă 
fi cîntec.

In dimineața aceea albă 
viața Putnei se desfășura nor
mal, obișnuit. De undeva 
dinspre Struginoasa și Ste- 
gea se-auzeau izbituri de to
poare și în solemnitatea bra
zilor se produceau simple 
prăbușiri. Din altă parte, 
trepidația gaterelor răzbă- 
tea sacadat și persistent. Pe 
drumurile deschise, treceau 
dintr-o parte în alta, femei 
grăbite, cu obrajii rumeni, 
ascunși între basmale multi
colore. Numai departe, tur
lele mînăstiril se decupau pe 
orizontul cenușiu al păduri
lor de dincolo.

și obtmelo cu carimb pre
lung. Rîurile de altițe, cu
sute cu migală de mîini sub
țiri și florile covoarelor, ale
se tn nopți lungi de iarnă, se

ION BELDEANU

(Continuare tn pag. a IlI-a)

ANUL XXIV, SERIA II, NR. 5831 4 PAGINI - 25 BANI MARȚI 20 FEBRUARIE 1968

*
Oamenii Putnei au iubii 

munții și au îndrăgit măreția 
codrilor de cînd se știu. Pă
durea le-a fost dintotdeauna 
prieten și apărător. Și tai
nele simple ale meseriei s-au 
transmis peste timp și gene
rații pînă astăzi. Cu țapina 
și toporul, bărbații Putnei au 
coborît lemnul din toate cele 
patru zări și le-au durat în 
care și fluiere ori l-au tri
mis mai departe spre dru
murile Horodnicului și Ră
dăuților. La fel fac și astăzi.

Pe Ion Petre l-am tnttlnit în decursul anilor la Săvinești, la 
Tîrgu Mureș, la Dej, la Brazi. Cu tîmplele încărcate, acum 
e un simbol al generației de constructori de ieri fi de azi.

Foto i ION CUCU
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unghiul de 
vedere etic

De fapt, ne aflăm în fața 
unui obiect de studiu prin ex
celență dinamic, extrem de 
complex, greu — dacă nu im
posibil — de definit în cate
gorii precise, absolute. Poliva
lența și mobilitatea atribute
lor tinereții constituie, poate, 
singurele caracteristici ce pot 
fi afirmate într-un mod cate
goric ; dar ele, singure, sînt 
departe de a ne da o cunoaș
tere reală, adecvată. Or, aceas
tă cunoaștere se impune, este 
o adevărată necesitate a mo
mentului actual, o condiție prl-

In legătură cu dezbaterea 
privitoare la obiectivele 
și organizarea Centrului 
de cercetări în proble

mele tineretului

mondială a ridicării întregii 
munci educative în rlndul ti
neretului la nivelul exigențe
lor de azi.

în cuvintarea rostită la Con
sfătuirea pe țară a U.T.C, to
varășul 
sublinia 
schimbări esențiala în structu
ra organizatorică șl metodele 
de lucru ale Uniunii Tineretu
lui Comunist pentru a face ca 
organizația de tineret să co
respundă noilor condiții în 
care îți desfășoară activitatea 
tineretul nostru, condiții care 
se deosebesc de cele din ile
galitate, de după 23 August și 
chiar din anii construcției so
cialiste.

Realitatea specifică, particu
laritățile proprii ale actualei

Nicolae Ceaușescu 
necesitatea unor

FRED MAHLER

(Continuare In pag. a Il-a)
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Condițiile EXAME
NULUI DE BACALAU

REAT pentru liceele 
de culturâ gene
rală și liceele de 
artă în anul 1968

Combinatul da industrializare a lemnului — Tg. Jiu vedere generală

GARDEROBA DE
• Mărturiile unei expoziții

de sondare a gustului public

• Industria anunți multe

noutăți in materie de încăl

țăminte • Soluție finală In 

„disputa" : mini-jupe sau 

rochia lungă; rochie plnă 

la jumătatea genunchiului

SĂ DISCUTAM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

VIKINGII”
DIN 
ȚIGLINA

La geamul ușii din spate a 
unul restaurant clocăne ci
neva. Salariatul care-1 răs
punde nu-1 cunoaște și-i a- 
trage atenția că acolo nu-1 
intrarea pentru clienți. „Des
chide I — insistă străinul — 
am să-ți spun ceva". Cel so
licitat deschide și străinul de 
afară face un pas, scoate un 
cuțit și... harșt : taie o bucată 
din nasul celuilalt.

Scena poate să aparțină 
glumei tragice, în roma
nul negru, filmului de groa
ză sau, eventual, unei co
medii dacă pe ecran ai vedea 
că omul ce ține cuțitul a ră
mas în mînă cu o bucată de 
nas din carton. Dar scena

este reală șl cu atît mai ab
surdă cu cit cei doi nu sa 
cunoșteau.

Pe huligan II cheamă Adam 
Andronache șl întîmplarea a 
avut loc la sfîrșitul lunii tre
cute tn orașul Galați. Am 
redat-o nu pentru „Ineditul" 
ei, ci datorită celor ce l-au 
urmat. Lăsîndu-șl victima 
aproape leșinată, Androna
che a vrut să dispară. Au să
rit însă oameni curajoși, l-au 
smuls cuțitul și i-au legat 
mîlnile. Apoi au chemat mi
liția.

VICTOR CONSTANTINESU

(Continuare tn pag. a IlI-a)

• De la lume furate și la lume vîn'dute • Sceriâ’ dintr-un film de 
groazâ • Huliganul t rebuie plesnit fârâ mânușiI
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Desen de DORIN DIMITRIV

PRIMĂVARĂ
Filele calendarului mal poartă 

in ele răceala zilelor de iarnă, 
dar florile iși deschid petalele, 
dlsputîndu-și frumusețea și co
loritul. Noile modele reprezintă 
o avanpremieră pregătită de su
tele de creatori din industria 
ușoară. Silvia Oloieru, de la în
treprinderea pentru Industria 
bumbacului „A" le-a expus la 
Sala Dalles.

— Intr-un an. spune Corne
lia Maslovschi, inginer principal 
care răspunde șl de secția crea
ție, Silvia s-a impus prin stră
dania de a introduce un gen nou, 
de a schimba linia desenului. 
Rezultatul — cele 71 de desene 
— proiect în mare parte trans
puse pe țesături. Căutarea con
tinuă : tînăra creatoare consultă 
materialul documentar sau stră
bate zonele folclorice ale 
țării. Dintr-o asemenea călă
torie a realizat desene pentru 
Expoziția de folclor care se va 
deschide in cadrul Ministerului 
Industriei Ușoare.

O rochie frumoasă cer» șl 
un pantof și accesorii ase
mănătoare. N-aș putea spune 
exact ce mi-a reținut mal mult 
atenția privind vitrina cu crea
țiile noi de la „Dîmbovița". 
Cred că orice femele și-ar dori 
în gaderobă o pereche de pan
tofi confecționați din lac cicla- 
men, violet sau altă culoare.

Discuția cu tînăra ingineră 
Lucia Golopența a avut ca su
biect moda anului 1968 în mate
rie de încălțăminte.

— Noi am propus pentru tri
mestrele H și III 238 de mo
dele de pantofi și sandale. A- 
cum se află în producție 27 mo
dele noi,

— Ce vom purta In sezonul 
cald?

— Ca noutate: încălțămin
tea din lao colorat șl sorti
mentul tip mocasin din piei ve
inrate. In materie de modă |

rtrfurl late și rotunde, mal puțin 
aplatizate, tocuri groase, drepte 
sau curbate, ne depășind înăl
țimea de 6 cm. Vom oferi cum
părătoarelor escarpen cu garni
turi matlasate din piele sau șa
ten, pantofi sport.

O imagine mai completă a 
produselor șl modelelor noi pe 
care industria ușoară le va pu
ne la dispoziția comerțului 
ne-au oferit-o specialiștii din 
minister : circa 4000 de modele 
de confecții pentru adulțl și 
copii, din care 1200 pentru pri
măvară șl vară, rochițe cu e- 
fecte din contextură, imprime
uri cu flori sau scene specifice 
din viața animalelor. Ing. Cris
tina Tatarian răspunde amabil 
la solicitările noastre.

— Se face apel din nou Ia 
confecțiile din in. Pentru litoral 
și ștrand avem 40—45 modele 
noi. compleuri de plajă, rochii 
și costume de baie sau jachete 
etc. In confecții s-au impus țe
săturile cu efecte florale, mal 
puțin desenele geometrice, care 
vor fi evitate definitiv în anul 
1969.

— Ce ne puteți spune în le
gătură cu „disputa" în jurul 
lungimii rochilor ?

— Ca întotdeauna, în mate
rie de modă, lucrurile se schim
bă destul de des. în ce privește 
lungimea rochiei linia anului 
1968 este pentru rochii pînă la 
jumătatea genunchiului.

Creatorii din fabricile de tri
cotaje au realizat șl el peste 
1 000 de modele. Adăugind la a- 
ceasta contexturile noi (cîteva 
sute de jacarduri în combinații 
de culori), produsele din fire 
bucleu (sortiment complet nou) 
putem spune că acest sector 
important va reuși să satisfacă 
în măgură mal mare cerințele 
și exigentele publicului.

1 LIDIA POPESCU! j



Intersecție...
Foto» MIHAIL OODEANV

Monumentul ,JDanta“ da 
la Pontelongo

OPINII
STUDIILE PRIVIND DEZVOLTAREA 1N VĂȚĂMlNTULUI 
DE CULTURĂ GENERALĂ. PROFESIONAL ȘI TEHNIC
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de la 20 la 25 

„Student
ei u b" 
prezintă:

Marți: Seară de dana 
modern cu Miriam Rădu- 
canu ți Gheorghe Căpiu- 
leanu ; Miercuri: Acto
rul Dumitru Furdul va 
interpreta fragmente din 
literatura rusă: proză, 
poezie, teatru ; vineri: Un 
colectiv de studenți de la 
Institutul de teatru va 
prezenta piesa Intr-un act 
„Evadarea" In regla stu
dentului Iulian Negules- 
cu ; slmbătă : Actorul
Cornel Dumitraț va reci
ta din versurile iul Ser- 
ghel Esenin. Duminică va 
avea loc o seară de lite
ratură veche română, 
franceză, rusă. Cvartetul 
de jazz Iancsy Korossl va 
completa In .fiecare seară 
programul.

• ••••••••••••••••
(Urmare din pag. a I-a) 

generații tinere sînt O eviden
ță acceptată unanim din punct 
de vedere principial.

Discuția, cel mai adeseori 
polemică, începe tocmai atunci 
cînd încercăm să trecem de la 
acceptarea ideei de principiu 
că tineretul de azi e „altul" la 
definirea sensului, a valențelor 
concrete ale acestei situații i 
este tineretul de azi romantic 
sau lucid ? entuziast sau scep
tic ? militant sau apolitic ? etc 
etc. Or, tocmai aici ni se pare 
a se înscrie obiectivul central 
de studii al Centrului de cer
cetări în problemele tineretu
lui : prin corelarea celor mai 
variate metode de analiză, prin 
conjugarea unor unghiuri de 
investigație variate (și nu nu
mai sociologice !) centrul tre
buie, după părerea mea, să se 
concentreze spre cîteva obiec
tive hotărîtoare pentru defini
rea cît mai aproape de adevăr 
a particularităților de azi ale

Sculptorul Eugen Ciucă s-a 
Întors în țară, o dată cu suc
cesele expoziției sale, și cu o 
cetățenie în plus.

— Cu ce ocazie ați fost 
ales cetățean de onoare ?

— în expozițiile prezentate 
publicului și criticii italiene 
am prezentat și proiectul de 
monument închinat poetului

Sculptorul EUGEN CIUCĂ— 

cetățean de onoare al 
unei localități din Italia

artist este respectarea unei 
permanente conștiinciozități în 
muncă.

— O ultimă întrebare. Ce 
proiecte de vtitot aveți ?

— Voi continua lucrul la 
. un monument Simbolic „Da-

din cele mai reușite evp- . cia“. Ideea acestei lucrări mă 
pe care sculptura a fă- preocupă de 25 dă ani, un se

cret pe care nu l-am făcut 
cunoscut pînă acum.

DAN BONTAȘ

Dante Alighieri. Este o lu
crare care încununează un 
șir de studii-și desene inspi
rate din ..Infernul" lui Dante. 
Ea s-a bucurat de o caldă 
apreciere fiind considerată 
„în severa ei sinteză plastică, 
una <2,.- 
cari .---- —-------- ---- --
out-o vreodată despre poet . 
Am donat acest monument 
localității Pontelongo-Pado- i
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pînă la startul I
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Somnul de-astă vară

Foto t NICOLAS 9RISTOVEANIJ

C

U
A •••••••••••

Mlint In librării

Gramatica practică

„Gramatloa practică a 
limbii germane* se adre
sează in special acelora 
care studiază limba ger
mană ca limbă străină. In 
carte sint tratate proble
me de fonetică, morfolo
gie, sintaxă, ortografie șl 
punctuație, insistîndu-se

tineretului de aici, a trăsături
lor principale ce caracterizea
ză tineretul României socia
liste și care reprezintă para
metrii muncii educative în 
rindurile sale.

Citind interesantele consi
derații făcute de cont univ. 
dr. Ovidiu Bădina — remar
cabile prin cuprinderea evan
taiului larg de probleme ce 

UNGHIUL DE VEDERE ETIC
pot fi studiate în contextul 
„sociologiei tineretului" — 
mi-am întărit convingerea că, 
cel puțin pentru început, Cen
trul de cercetări trebuie să se 
restrîngă la mai puține dome
nii și teme (dar esențiale) ast
fel îneît să realizeze nu o cu
noaștere descriptivă, exhausti
vă, ci o aprofundare analitică 
limitată, dar eficientă. Nu a- 
vem nevoie de un simplu apa
rat care să „fotografieze" rea

• Durata anului școlar
— 1 septembrie — 15 
iunie.

• învățămlntul seral de 
5 ani — o necesitate.

• Geografia patriei —
— materie de exa
men la bacalaureat.

Lucrez le secția serala a li
ceului de cultură generată fi 
am citit ou deosebit interes 
propunerile privitoare la îm
bunătățirea învățămintului 
seral. Sînt tntrutotul de 
acord cu propunerea privind 
prelungirea duratei studiilor 
de la 4 la 5 ani. In felul a- 
cesta parcurgerea materiei se 
poate realiza în același ritm 
ca ți la cursul de zi.

De asemenea, sint de acord 
ou crearea de secții — reală 
ți umanistă — pentru în- 
vățămîntul setul., iar structura 
anului țcolar să fie apropiată, 
dacă nu chior aceeași ca la 
cursul de zi. Aș propune: 
cursurile la secția serală să 
Înceapă la 1 septembrie, să 
existe două vacanțe — de 
iarnă ți primăvară — de a- 
proximativ 10—12 iile fie
care, iar Încheierea cursuri
lor școlare să albă loc la 
15 iunie. Studiul ptevede, de 
altfel, ți prelungirea perioadei

va, lucrarea s-a executat. Iată 
secretul distincției acordate.

— Cu ce impresii vă în
toarceți ?

— Ou verificarea unei cer
titudini — confruntarea bo
gățiilor spirituale ale acestui 
popor mi-a dat încă o dată 
dovada că prima și cea mai 
importantă condiție a unui

litatea, ci, de un adevărat „mi
croscop" apt să pună în evi
dență cu o rigoare științifică 
maxim-posibilă fenomenele ce 
se petrec în adîncul lucrurilor, 
care nu apar cu toată clarita
tea la suprafață, ale căror sen
suri pot da naștere unor con
troverse, deci un aparat capa
bil să scoată în relief tendin
țele în stadiul incipient al

afirmării lor, procesele contra
dictorii etc. Nu ne trebuie un 
colectiv care să studieze, în 
mod îngust, activitatea și efi
ciența muncii U.T.C. și să pre
cizeze noile măsuri ce s-ar 
impune căci, altfel, Centrul 
s-ar substitui organelor U.T.C. 
dar e necesar un instrument 
care, cu deplină obiectivitate, 
să obțină prin studii puncte 
de plecare fundamentale, con

cluzii întemeiate științific prl- 

de activitate didactică la 
cursurile de zi. In acest sens, 
sint de părere că prelungirea 
se poate realiza prin începe
rea cursurilor la 1 septembrie 
în loc de 15 septembrie, va
canțele de iarnă ți primăvară 
să fie mai scurte, cel mult 
de 12 zile, iar terminarea 
cursurilor să aibă loc tot la 
15 iunie ca ți pînă acum. 
Consider că e mai mare ran
damentul muncii țcolare in

PROFUNZIME
SI CALITATE
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perioada 1—15 septembrie 
decît în perioada 15—30 
iunie. De aceea, opiniez pen
tru începerea anului țcolar 
— la curs seral ți de zi — pe 
data de 1 septembrie ți în
ghețarea lui la 15 iunie.

Privitor la examenul de 
bacalaureat, mărturisesc că 
eram cu totul nemulțumită de 
simplificarea exagerată care 
s-a făcut acestui examen, în 
ultimul timp. Recentele pro
puneri asigură examenului de

GREBLE'68

sportivii care s-au 
mai bine. 3) La 

Grenoble — Hotă- 
desfășurarea unei

ORIZONTAL : 1) Conducăto
rul echipajului român de bob 
două persoane, care pe pîrtia 
de la Autrans a adus țării 
noastre prima medalie obținută 
la o olimpiadă de iarnă — După 
el aleargă hocheiștii. 2) Stele 
(dar nu și vedete !) — Le culeg 
în întreceri 
pregătit cel 
ieșirea din 
ritor în 
partide de hochei — Vreme ne
favorabilă întrecerilor de schi, 
bob și săniuță. 4) Domnește 
atotputernică în tribunele de la 
„Stăde de glace", în timpul 
marilor întreceri — Acela. 5) 
insulă iugoslavă în Marea A- 
driatică — Scurt articol... pe har
tă La intrarea în hală ! 6)
Scffitor român care a transmis 
de'Ia Grenoble reportaje pentru 
„Sciriteia tineretului" (2 cuv.). 
7) Mare lanț muntos european, 
pe ai cărui versanți din Franța 
se află orașul Grenoble și loca
litățile Autrans, Chamrousse 
etc., în care s-au desfășurat în
trecerile olimpice — Subsemna
tul din Chamrousse. 8) Valentin 
Teodorian — Nimfă mitologică 
— Pe cea de gheață se desfă
șoară întrecerile de patinaj- 
viteză. 9) Strîns laolaltă — 
piu șl iute în mișcări —

în mod deosebit asupra 
acelora prin care limba 
germană se deosebește de 
limba română. Exercițiile 
pentru studiul limbii ger
mane sint concepute în- 
tr-o formă simplă fără 
prea multe dificultăți 
lexicale. Costul 
exemplar, 34 lei.

vind curentele de opinie, 
Schimbările intereselor, pre
ponderența unor anumite idea
luri și aprecieri care să con
stituie premizele unor măsuri 
justificate de înseși cerințele în 
munca educativă cu tineretul 
(și nu numai ale U.T.C. ci și 
ale celorlalți factori).

Consider că, pe această linie, 
Centrul de cercetări va trebui 

să promoveze cu precădere în 
orientarea și activitatea sa 
practică unghiul de vedere 
etic, să acorde atenția princi
pală proceselor ce se petrec in 
plămădirea conștiinței morale 
a tineretului. Doar cu titlu de 
exemplu menționez cîteva te
me posibile într-o atare per
spectivă : idealurile și valorile, 
sensul datoriei și responsabili
tății sociale, adaptarea tînăru- 
lui la normele morale și so

bacalaureat locul ce i se cu
vine în activitatea școlară.

Am primit cu satisfac
ție propunerile care pre
conizează respectarea tra
dițiilor valoroase ale învăță- 
mîntului nostru în privința 
examenului do bacalaureat. 
Aș adăuga insă, ca, pe lingă 
limba română ți istoria, obi
ecte de examen la toate sec
țiile, să se adauge ți geogra
fia patriei.

I

Studiul privind dezvoltarea 
tnvățămîntului de cultură ge
nerală este un document mo
bilizator, oare cheamă școala 
ți pe slujitorii ei să meargă 
In pas cu dezvoltarea gene
rală ă societății noastre.

Prof. ELLSABETA 
IORDACHESCU

Liceul „Al. Odobescu" Pitești 
secția serală

țara Alpilor, care participă Ia 
Olimpiadă cu un valoros Iot de 
schiori și boberi — Salut final !

VERTICAL. 1) Schioare aus
triacă, ciștigătoarea medaliei de 
aur la proba de coborîre-femei
— Schior elvețian, poreclit 
„Ursul", cîștigătorul medaliei 
de argint la slalom uriaș. 2) 
In seara precedentă — Cel 
al partfeipantiloi la între
cere este cucerirea titlurilor 
olimpice. 3) Nota traducătornhii
— Se provoacă și prin acciden
tare — Uvertura uverturii... 
4) Construcțiile de la Saint 
Nizier, pe care s-au desfășurat 
unele dintre cele mai spectacu
loase întreceri ale Olimpiadei : 
zborul prin înălțimi al schiori
lor. 5) A privi — Albit. 6) Patru, 
se numără de la o olimpiadă la 
alta — Săltați în finală ! 7) Cea 
a schiorilor . ‘’ 
pîrtiei de la Chamrousse se e- 
fectuează cu ajutorul unui mo
dern schi-lift. 8) Schiorul Fran
co Nones, cîștigătorul cursei de 
30 km. fond, alta dintre surpri
zele actualei ediții a Jocurilor 
Olimpice. 9) Flacără (nu neapă
rat olimpică) — Sandu Origo- 
rescu. 10) Ca echipamentele 
sportivilor la terminarea unei 
mari competiții — Reprezen
tanta țării noastre la patinaj 
artlstie, cea mai tîn&ră partici
pantă. 11) Fenomen meteoroio- 
glo oare a contribuit la repetata 
amtnare a ultimelor manșe din 
probele de bob două persoane. 
Cuvinte rare : RAB, IO.

Dr, DORF.L ȘOR

ciale, „criza" morală a 
adolescentului, relația individ- 
colectivitate-societate, formarea 
și afirmarea personalității mo
rale, acțiunea opiniei colective 
și a individualităților împo
triva moravurilor și concep
țiilor etice înapoiate, particu
laritățile noului etos și ale 
adeziunii tineretului față de 
acesta, relațiile specifice înțe

legerii de azi ale tinerilor între 
individualism și devotamentul 
pentru cauza obștească, opti
mism și pesimism, pasivitate și 
activism, modul lui de a con
cepe binele, fericirea, demnita
tea, cinstea, curajul etc.

Se înțelege că și în studiul 
realităților morale-sociologia 
moravurilor, folosirea an
chetelor sociale constituie me
tode indispensabile; ele vor 
trebui Insă completate cu o

• Un ritm modern de 
înzestrare matematică 
a elevilor de liceu

• In sprijinul profeso
rilor de matematică 
— psihologii.

• Cursuri postuniversi
tare pentru cadrele 
didactice.I

Predarea matematicii In 
școală are drept scop să I transmită elevilor cunoștințele 
necesare înțelegerii proble
melor pe care le pune viața, I Știința și tehnica contempo
rană, conducînd la formarea 
pe o treaptă superioară a 

Igîndirii matematice. Acest lu
cru devine cu atît mai nece
sar mtr-o epocă ca cea în 

Icare trăim, eînd cunoștințele 
matematice progresează ra
pid, devin mijloace de inves- 

Itigații pentru alte științe.
Nivelul ridicat al tehnicii 

contemporane cere ca numă- 
Irul celor care se ocupă de 

matematică să fie din ce In 
ce mai mare, iar invățămin- 

Itul nostru trebuie să răspundă 
acestei cerințe.

Ca profesor de matematică, I consider necesară o restructu
rare a conținutului cursului 
de matematică care se predă 
pe toate treptele școlii de cul- I tură generală prin mtroduce-

Asfft scară

LUCRĂRI 1N

PRIMĂ AUDIȚIE
Astă seară, în Sala de con

certe a Radioteleviziunii 
Orchestra simfonică a Con
servatorului bucureștean pre
zintă un program care 
cuprinde printre altele, două 
lucrări în primă audiție pe 
țară, aparținînd unor tineri 
compozitori : Simfonia a IlI-a 
bizantină de Dotu Popovici, 
avînd la bază teme culese 
din străvechi codice și Sim- 
fonia brevis de Dinu Pe
trescu.

i
i

Păsări Phonix?
Un iubitor al păsărilor din 

Franța a urmărit un stol de 
ciori și a observat că ele su
feră O atracție deosebită 
pentru flacăra vie, descope
rită. Fără nici o măsură de 
precauție, ele se avintau 
spre foc, ți apoi zburau spre 
cer, scoțind croncănituri de 
plăcere. Se bănuiește că se
mene de ale lor ar sta la 
baza mitului despre pasărea 
Phonix.

Celebritate Cuiută 

eu afă... neagră
Proprietara unui cunoscut 

restaurant londonez, unde 
se întilnese toți marii ar
tiști, poseda o față de masă, 
care promite si devină un 
document unic. De cîțiva 
ani, toate celebritățile care 
vizitează localul sint invitate 
si se iscălească pe „fața de 
masă a autografelor*. Spre 
a fi sigură ei autografele nu 
te vor șterge, proprietara 
brodează fiecare nume cu 
ață neagră, a cărei culoare 
nu iese la spălat.

Speriator fittel
BUI Hancock, «n fermier 

din Marea Britani» l-a cum
părat acum doi ani pe Lassie 
— un cline ciobănesc — pen
tru a-i piti turma de oi. 
Iată cd acum, efnd ți-a cum
părat televizor, Lassie nu 
poate fi smuls din fața ecra
nului, In special cînd este 
vorba de un film eu animale.

Rubrică organizată de 
ION MARCOVICI

gamă cît mai largă de mijloace 
de investigare, corelate și 
confruntate, supuse unor dez
bateri colective cu participa
rea unui mare număr de spe
cialiști și abia apoi oferite ca 
Sinteze și generalizări. Hotă- 
rfrea de a găsi căile cele mai 
potrivite spre adevăr, de a res 
pecta exact realitatea „așa 
cum e“ și nu „așa cum ar tre
bui să fie", grija pentru obser
varea fenomenelor noi. „plăcu
te” sau „neplăcute", convinge
rea că tineretul este frumos 
așa cum este, nu atunci cînd 
este idealizat și confecționat 
conform dorințelor și, totoda
tă, neacceptarea oricărei încer
cări contrare, de a denigra va
lorile reale ale tineretului — 
sînt cîteva din cerințele ce se 
impun din același punct de 
vedere etic, referitor de data 
aceasta nu la obiectul cerce
tării ei la cercetarea însăși.

FRED MAHLER

matematicii
rea unor teme noi, unele din
tre ele fiind relativ recente în 
istoria matematicilor, altele 
mai vechi, care au insă acum 
o mare însemnătate. Regîn- 
dind și predînd într-un mod 
nou noțiunile tradiționale, 
stabilind o relație mai directă 
a matematicii cu industria, 
agricultura și munca de cer
cetare, vom crea în clasă o 
ambianță care va dezvolta ap
titudinile creatoare ale elevi
lor.

Consecvent ideilor consem
nate mai sus, consider că un 
larg sprijin putem primi noi, 
profesorii, în reconsiderarea 
propriilor metode de predare 
din partea psihologilor, ale 
căror experimente joacă un 
rol din ce în ce mai mare ; 
avem nevoie să știm, în func
ție de vîrsta elevilor, de gra
dul lor de cultură, de matu
ritatea și capacitatea de înțe
legere cîștigată in urma in
fluenței generale a școlii, cînd 
și cum trebuie introduse ele
mentele noi ale programei de 
matematică pentru a putea 
realiza eficiența maximă scon
tată.

Aș vrea să concretizez în 
cele ce urmează cîteva pro
puneri care ar putea fi luate 
în considerare la stabilirea 
programei de matematică 
pentru licee. Socotesc nece
sară introducerea în progra
ma de liceu a unor teme ca :

Sistemul binar, acesta da
torită faptului că progresele 
rapide din ultimii ani în teh
nica mașinilor de calcul și a 
mașinilor analoage conduc 
inevitabil Ia adaptarea siste
melor de numerație binare și 
altele.

Întrucît fundamentele ma
tematicilor elementare s-au 
schimbat, (altădată ele erau 
bazate pe numere) baza fiind 
astăzi „Structurile" (studiul 
numerelor rămîne în Conti
nuare foarte important, căci 
sistemele de numerație au

Simțeam nevoia să mă 
«Dovedesc cuiva, să spun 
cîte necazuri îl paște, 
dacă nu chiar îl pindește, 
pe un responsabil cu U- 
morul. Am mai explicat 
o dată ce înseamnă a fi 
responsabil cu umorul (pe 
vremea aceea era plăcut) 
dovadă și cîteva rînduti 
ce care mi le-a trimis un 
apreciat umorist. îrhi 
scria : „Mi-a plăcut spo
vedania redacțională din 
pagina trecută de umor. 
Deși (sau pentru că) era 
cuprinsă de o tristete..." 
De aici se pare că am 
tras concluzia că succesul 
e numai la o zvîrlitură de 
băț. După vreo două luni 
vine la mine un amic. 
„Mă decepționezi. Nu pot 
măi frate, nici să zirhbesc 
de asemenea umor". 
„M-am gîndit — am răs
puns — eu să-l folosesc 
șl pe Arlstofan". „AriBto- 
ran ? Dar ce, ăsta e umo
rist, domnule 7“ „Ața 
știam eu. O antologie u- 
morlstică ar fi drăguță. 
Atunci pe Caragiale, Mo- 
llăre..." „Tata că mor.

Auzi, MoliCre si satiră ți 
umor. E, să stil că ești 
tare I Pune-1, domnule, să 
scrie pe Ilie Papuc de la 
Videle, face ăsta un umor 
de te doare capul".

Amicii, binevoitorii mă 
torturează din zori șl 
pînă în noapte. Am încer
cat să mă sfătuiesc si eu 
cu cineva, dar... oriunde 
am încercat n-am ajuns 
la nici un rezultat.

Cine să mă înțeleagă 
mai bine decît eu ? !

„Ei, ce te supără" — 
m-am întrebat Eu pe 
Mine. „Umorul". „Zău ?“ 
„Zău !“ „Și mă rog de 
ce ?* „Pentru că de la o 
vreme am devenit cel mai 
neserios om de pe lume". 
„Nu înțeleg". „Să-ți ex
plic. Orice lucru ai spu
ne, oricît de serios, e luat 
în glumă, ba se face și 
haz. Odată am lipsit de 
la slujbă, pentru că mi 
se uipflase ficatul. Am 
fost la doctor și ml-a re
comandat să stau cîteva 
zile la pat. Cînd m-am 
dus la muncă cîtiva colegi 
m-au întrebat : „Ce-i cu 
tine ?“ „Știți... cu ficatul". 
Ei s-au pus pe rîs și 
mi-au declarat printre su
ghițuri că am făcut un 
banc epocal. în urmă cu 
două luni, soacra mea, 
care nu seamănă cu nici 
o soacră din lume, a mu
rit. Ca unic ginere am 
pus la reverul hainei o 
panglică neagră. Iar vin 
la muncă șl iar mă în
treabă amicii : „Ce e doc
tore, ți-a murit pisica ?* 
„Nu, soacra !* Hazul a fost 

structuri interesante și de pot 
servi la a descrie prin ele si
tele) consider necesar să se 
studieze noțiuni de structuri 
algebrice.

Este imperios necesar ca în 
școala de cultură generală să 
se introducă noțiuni de logi
că matematică și algebră 
Boole.

La fel consider că din cul
tura generală a unui elev de 
liceu nu trebuie să lipsească 
noțiuni de programare mate
matică, dat fiind că aceasta 
are aplicații directe în viața 
sociai-econotnică.

Cîteva din temele propuse 
sînt cnorinse în programa 
claselor experimentale de ma
tematică, fiind primite cu 
mult interes de elevi, ceea ce 
ne permite să tragem conclu
zia că aceste noțiuni pot fi 
însușite de tineri de vîrstă li
ceală.

Evident, o asemenea res- 
truchirare a programei de 
liceu reclamă o reconsiderare 
profesională a cadrelor di
dactice, în sipecial a acelora 
care au absolvit mai demult 
oursurile universitare. Pro
blema este însă rezolvabilă : 
aș propune înființarea Unor 
cursuri postuniversitare, cu 
ajutorul cărora profesorii să 
se pună la curent cu capito
lele modeme ale matematicii 
și să-ți revizuiască metodele 
de predare. Pentru cointere
sarea profesorilor în a frec
venta aceste cursuri propun 
ca pe lingă creșterea salari
ilor acestora în funcție de 
vechime t In îrtvățămînt (uni
cul criteriu existent pînă în 
prezent) sporul să coexiste 
tn paralel șî după gradul de 
perfecționare atins prin pro
movarea cursurilor postuni
versitare.

Prof. I. MITK A CHI?
București

general. Gluma era reuși
tă, dar vă jur că biată 
soacră-mea, care făcea 
piața, răspundea de cură
țenie, care a crescut co
pilul, care era prim-bu- 
cătăreasă, înțr-adevăr 
murise. Pe urmă măi e o 
problemă. De foarte mul
te ori, atunci cînd scriu, 
ca să nu supăr pe nimeni, 
eroul negativ sînt eu. Eu 
am fost directorul care 
încurcă treburile, eu am 
nepoți niște ratati, eu am 
divorțat de nevastă, eu 
m-am însurat de 18 ori, 
eu...

După flecare lucrară 
(să-i zicem umoristică) 
primesc tot felul de scri
sori.

DupS ce mi-am lisat 
nevasta am primit o scri
soare de la o „mamă gri
julie" care avea si ea 
fete. îmi acria : „Nu ți-e 
rușine. Al ajuna ai tu un 
prăpădit de umoriet al 
prima glumă proastă care 
al fficut-o, a fost să-ți lași 
nevasta. Mă mir cum te

mai rabdă... Combinatul 
Poligrafic",

Mai deunăzi, primesc un 
ecou la foiletonul „Eu, 
Fugăritul" A.B. îmi scria : 
„în sfîrșit, te-am găsit, 
infamule. Știu acum unde 
lucrezi si am să te dau 
pe mîna procuraturii. De 
9 ani te caut că să dai 
pensie lui Bombonel. Mîi- 
ne vin cu mama la Bucu
rești".

Dar cel mai mult mă 
deranjează faptul c& din- 
tr-un om serios am ajuns 
un fel de bufon. Astă 
vară mi s-a părut că âm 
găsit soluția salvatoare. 
M-am dus la ștrand unde 
trebuia să mă întîlnesc cu 
amicii si colegii mei. I-am 
zărit de la distantă. Toți 
erau în costume de plajă. 
Am rupt o nuia de salcie 
și cînd m-au întrebat: 
„Ce faci, doctore ?“ am 
început să dau în dreapta 
si în stînga, fără să mă 
uit unde. Acum eram 
sigur că mă vor lua în 
serios. „Obosit, transpirat 
de efort am rămas încre
menit. Cu dungi roșii pe 
tot corpul se tăvăleau pe 
jos rîzînd cu hohote... „A- 
sta-i gluma secolului" — 
spuneau printre lacrimi. 
Așa un haz nu am văzut 
nici la circ.

Acum sînt consolat ți 
mai ales dumirit. Am a- 
flat cu acest prilej, de ce 
atunci cînd citești umor 
te doare tot corpul, cu 
toate că umoristul nu e 
lingă tine.

GH. NEAGU



iBACALAUREATUL

EDIȚIA 1968
tp «nul 1968, examenul 

da bacalaureat pentru lice
ele de cultură generală ți 
liceele de artă se va desfă
șura In două sesiuni :

a sesiunea I Intre 17 iu
nie și 1 iulie

a sesiunea a n-e intre 17 
august și 1 septembrie

La acest examen se pot 
prezenta absolvenții licee
lor de cultură generală, 
cursuri serale și Invățămînt 
fără frecvență și ai liceelor 
de artă cursuri de zi din a- 
nul școlar 1967/1968.

De asemenea se pot pre
sents și persoanele care au 
absolvit licee de cultură 
generală (cursuri de si, se
rale și invățămînt fără frec
vență) sau licee de artă 
(cursuri de si) In perioada 
1964—1967 și care au sus
ținut acest examen de ma
ximum două ori.

Ca și in anul trecut, exa
menul de bacalaureat se 
susține Ia următoarele o- 
blecte:

SPOR LA MUNCA
(Urmare <ftn pag. a l-a) 

«I F.C.R. eu privit* la îmbu
nătățirea muncii educative îft 
rîndui tineretului.

Valorificând experiența po
zitivă câre există în fiecare 
organizație, comitetele județe
ne ale U.T.C. trebuie să-și 
facă o preocupare constantă 
din acordarea unui sprijin 
Competent și operativ organi
zațiilor pentru desfășurarea u- 
nor bogate activități cultural- 
distractive, care să antreneze 
masele largi de tineri și să 
răspundă dorințelor și prefe
rințelor lor. Pe baza răspun
derilor ce le revin în organi
zarea sportului, turismului Și 
pregătirii militare a tinerilor, 
Organele U.T.C. vor trebui 
să-și canalizeze activitatea în 
direcția conceperii unor boga
te acțiuni de cunoaștere a fru
museților și bogățiilor țării, ă 
unor excursii instructive și ă 
unor competiții sportive de 
un larg ecou în rîndui tineri
lor, să cultive prin mijloace și 
forme interesante pasiunea 
pentru știință tehnică, dra
gostea de muncă astfel îneît 
Să contribuie nemijlocit la 
plămădirea unui tineret vigu
ros, plin de vitalitate, care 
să-și aducă o contribuție tot 
mai mare la îndeplinirea sar
cinilor de producție, și să fie 
gata oricînd să-șf apere pa
tria. Este necesar, de aseme
nea. să se Stăruie îfi direcția 
diversificării și aprofundării 
modalităților de organizare a 
distracției, pentru îmbogățirea 
lor cti valori educative traini
ce. capabile să le situeze ală
turi de întregul complex de 
forme șî metode ale muncii 
politico-educative.

Pornind de la însemnătatea 
pe care o prezintă diferenție
rea și diversificarea activității 
In funcție de specificul cate- 

’’goriei de tineri căreia i se a- 
dmse*ză. se Impune ca orga
nele U.T.C. să acorde o mai 
mare atenție organizațiilor din 
școli, facultăți și de la sate, să 
utilizeze procedeele care s-au 
dovedit cele mai eficiente, ast
fel îneît să crească puterea de 
Înrîtirire a organizației în rîn
dui tuturor categoriilor de ti
neri.

Noile organe județene își 
încep activitatea în condițiile 
în care în rîndurile uteciștilor, 
ale tuturor tinerilor domnește 
o atmosferă de efervescente și 
entuziaste preocupări, un in
teres Sporit față de activitatea 
organizației - ecou al lucră
rilor Consfătuirii pe țară care 
a antrenat masele largi ale 
tineretului la dezbaterea activi
tății U.T.C., la găsirea celor 
mai eficiente mijloace pentru 
ridicarea acesteia la un nivel 
superior Făcîndu-și din mă
surile adoptate de Consfătui
rea pe țară programul de lu
cru imediat și de perspectivă, 
comitetele județene ale U.T.C.

20,30) ;
11,30 ;

21.15);
10,15 ;

O LUME NEBUNA, NEBUNA, 
NEBUNĂ
rulează la Patria (orele 9,30; 13; 

16,30; 20), București (orele 
9 ; 12,30 ; 18,30 ; 20) ;

ÎMPUȘCĂTURI PE PORTATIV 
rulează la Republica (orele
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,45 ; Gală
tunisiană ora 20,30), Victoria 
(orele 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45).

CAPCANA
rulează la Festival (orele 8,80;
10.45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; “ “
Feroviar (orele 9,15 ;
13.45 ; 16,15 ; 18.45 ;
Excelsior (orele 8;
12.30 ; 15 ; 17,30 ; 20). Melodia
(orele 8,45 ; 11 , 13,
18.30 ; 20,45) ; Modern
9.30 ; 11,45 ; 11 ,
21,30) ;

BXI9TĂ ÎNCĂ SCLAVE 
rulează la Capitol (orele 9,18;

L ILM| 13,461 18; 1M6| 96,40,

, AU).

11 ; 13,30 ; 18 ;
; i (orele

14 ; 18,30 ; 19 :

a) . — SECȚIA REALĂ! 
matematică — scris și oral, 
literatură română — scris și 
oral și o disciplină la ale
gere între fizică, chimie, 
biologie — oral.

b) . — SECȚIA UMANIS
TA : literatura română — 
scris și oral, o limbă mo
dernă, la alegere, Intre 
franceză, engleză, rusă, ger
mană sau limba latină — 
Scris și oral și o disciplină 
la alegere între fizică, chi
mie, biologie, istoria pa
triei, filozofie — oral.

Candidați! proveniți de 
la liceele de artă vor susți
ne examen și la obiecte de 
specialitate.

Absolvenții liceelor cu 
predarea în limbile națio
nalităților conlocuitoare 
susțin examen scris și oral 
și lâ literatura maternă.

Programele disciplinelor 
pentru examenul de baca
laureat Sînt cele valabile 
în anul 1967.

vor trebui să folosească din 
plin acest climat propice, să 
valorifice numeroasele sugestii 
și propuneri ale tinerilor, să 
antreneze resursele de fante
zie și inițiativă ale acestora, 
priceperea și spiritul lor orga
nizatoric în desfășurarea unei 
activități educative cît mai bo
gate, mai interesante și atrac
tive.

îndreptîndu-și atenția cu 
precădere spre inițierea de ac
tivități concrete, practice, lu- 
crînd diferențiat cu fiecare 
organizație, comitetele județe
ne ale U.T.C. vor trebui să le 
ajute în înlăturarea neajunsu
rilor din activitatea de pînă 
acum, a formelor devenite ne
corespunzătoare, în adoptarea 
și promovarea pe scară largă a 
celor noi și eficiente, în întro
narea spiritului creator, activ, 
dinamic, pe care sarcinile si 
atribuțiile actuale îl reclamă 
ca imperios necesar în întrea
ga muncă cu tineretul.

Se cere în această privință 
din partea noilor organe jude
țene ale U.T.C., o atentă și per
severentă muncă cu tinerii din 
conducerea organizațiilor, cu 
cadrele U.T.C. pentru a-i aju
ta să-și însușească ..un..stil de 
muncă adecvat noilor exigen
țe ce stau în fața activității 
U.T.C., pentru a asigura pro
movarea în conducerea orga
nizațiilor a unor oameni bine 
pregătiți, cu experiență boga
tă, cu verificată pasiune și 
pricepere în a munci cu tine
rii. Antrenînd în munca de 
organizație, în conceperea și 
realizarea activităților educati
ve un larg activ obștesc, 
comitetele județene ale U.T.C. 
vor trebui să-și propună ca 
principal obiectiv al eforturi
lor ce le vor depune participa
rea la activitatea organizației 
a întregii mase de uteciști, să 
manifeste inițiativă în adopta
rea und game largi de forme 
organizatorice și de metode 
de lucru, să evite cu hotărlre 
practicile rigide, închistate, să 
dea posibilitate tinerilor ca ei 
înșiși să găsească cele mai po
trivite forme de manifestare 
în toate domeniile de activita
te, ca ei să devină organizato
rii propriei lor activități.

„Cu cît vom ști să realizăm 
în Cel mai scurt timp aceasta, 
cu atît munca U.T.C. — acti
vitate care trebuie să cuprindă 
întregul tineret — va da re
zultate mai bune", spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu. la 
Consfătuirea pe țară a U.T.C. 
Pentru noile organe județene 
aceste cuvinte reprezintă în
demnul cu care trebuie să-și 
înceapă activitatea, astfel îneît 
întreaga muncă educativă pe 
care o vor desfășura să con
tribuie la formarea omului 
nou, constructor al socialismu
lui și comunismului, cuteză
tor, entuziast, gata de acțiune, 
dornic de a-și pune toată pri
ceperea în slujba întregului 
popor, a patriei socialiste.

CINEMA • TELEVIZIUNE
VALETUL DE PICĂ

rulează la
9; 11,18;
20,45).

LOANA îa
—15,45 ; în continuare 18,15 ;
20.45) .

CEI ȘAPTE SAMURAI
rulează la Central (orele 9,30 ; 
13 ; 16,30 ; 20).

101 DALMAȚIENI
rulează la Timpuri Noi (9—21 
în continuare) Drumul Sării 
(orele 15 ; 1640 ; 18,30 ; 20).

MARTIN SOLDAT
rulează la Union (orele 15 ;
16.30 ; 18,30 ; 20,30). Ferentari 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

O POVESTE UIMITOARE 
rulează la Doina
11.30 ; 13.45)

ROBII
rulează la Doina
18.15 ; 20,30).

UN BĂRBAT ȘI O
rulează la Grlvlța (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;
20.45) ; Arta (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 : 15.45 : 18,15 ; 20,30).

CARETA VERDE
rulează la Gloria (orale 9; 

m>l 13J9I Ml M*| MM

Luceafărul (orele 
13,30 ; 16 ; 18,30 ;

Lumina (orele 9,15

(orele 9—10

(orele 16;
FEMEIE

GRENOBLE

O MEDALIE DE BRONZ, SPERANȚE Șl DECEPȚII

(Panțuru-Neagoe) și an

Sportivii români au participat 
la Jocurile olimpice de Ia Gre
noble, la bob, patinaj artistic, 
schi (alpin), hochei pe gheață și 
biatlon. Ei au cucerit o medalie 
de bronz în competiția de bob 
pentru ech a jele de două per
soane 
ocupat locul 4 in proba de bob 
pentru echipajele de 4 persoa
ne. Tinerii Dan Cristea (schi) 
și Beatrice Huștiu (ultima în 
Vîrstă de 11 ani și 5 luni) au de
monstrat oă putem conta pe ta
lentul și pe maturizarea lor Ia

RĂSPUNS
CITITORILOR

Ieri, am primit la redacție 
mai multe telefoane din par
tea unor cititori care ne în
trebau : „dacă e adevărat — 
așa cum ați scris în ziarul dvs. 
de duminică — s-au înapoiat 
din Brazilia fotbaliștii noștri?" 

Nu, nu este adevărat. Re
dactorul nostru n-a ve
rificat atent informația pe 
care a dat-o spre pu
blicare. EI s-a bazat numai 
pe comunicarea inițială asu
pra datei sosirii fotbaliștilor 
noștri în țară. (Conducătorul 
lotului, Angelo Niculescu, a 
făcut această surpriză și fa
miliilor și prietenilor fotbaliș
tilor, care i-au așteptat la 
aeroport în zilele de 15, 16,
17 și 18 februarie).

INFORMAȚIE
In perioada 16—19 februarie 

a.c„ Simon Mabiala, membru al 
Comitetului Executiv al Uniunii 
Studenților din Angola (U.E.A.) 
a efectuat o vizită de prietenie 
în țara noastră, la invitația C.E. 
al U.A.S.R.

In timpul șederii în România 
S. Mabiala a fost primit de tov 
Mircea Angelescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., președinte al 
Consiliului U.A.S.R. Cu acest 
prilej a avut loc o informare re
ciprocă eu privare la activitatea 
și preocupările actuale ale celor 
două organizații șl s-a realizat 
un schimb de păreri asupra dez
voltării relațiilor de prietenie și 
cooperare dintre U.A.S.R. 
U.E.A.

Vine, totuși, primăvara!

Flamura (orele 9; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30)

TUDOR
seriile I și II rulează la înfră
țirea (orele 15,30 ; 19) ;

ESCROC FĂRĂ VOIE
rulează la Buzeștl (orele 18,30; 
18 ; 20,30).

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Dacia (orele 8—14,15 
în continuare 16,30 ; 18,45 ; 21).

CĂUTAU IDOLUL
rulează la Bucegi orele 9;
11,15 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ;
Floreasca (orele 9 ; 11,15 ; 13,30;
16 ; 18,15 ; 20,45) ; Moșilor (ore
le 16,30 ; 18 ; 20,30).

CEA MAI LUNGĂ NOAPTE 
rulează îa Unirea (orele 15,30; 
18 ; 20,30) ;

INNOURARE TRECĂTOARE
ruleâză la Lira (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

CÎND TU NU EȘTI
rulează la Gluleștl (orele 10 ;
15.30 ; 18 ; 20,30) Rahova (ore
le 15,30 ; 18 ; 20.30)

DOSARUL XII
rulează la Pacea (orele 18 ; 
18 ; 20). Miorița orele (9,15 ; 
1140 ; 18,45 ; 18 ; 18,15; 2040),

JOCURI NBKMOMBAT*

viitoarele competiții. Dan Cris
tea s-a clasat pe local 25 la 
combinata alpină înaintea unor 
schiori cu vechi state de servieîi. 
Micuța Beatrice Huștia, cea mal 
tînără participantă la actuala o- 
limpiadă, s-a aflat mereu In a- 
tenția specialiștilor și a marilor 
vedete ale patinajului artistic. 
Micii „vedete' românești 1 se 
Întrezăresc șanse mari la viitoa
rele olimpiade.

Comportarea hocheiștilor și 
biatloniștilor în schimb nu poa
te primi nici caliEcatlvu! de 
mediocră. „Regii gheței", ho- 
cheiștii, au făcut turnee în Ca
nada, în R. F. a Germaniei, s-au 
plimbat cam multișor în iarnă, 
dar numai atît. Echipa noastră 
de hochei pe gheață a fost la 
Grenoble un modest „partener" 
pentru echipele grupei B, care

FOTBAL RUBRICA NOASTRĂ VĂ OFERĂ O IMAGINE LA ZI ASUPRA

• MECIURILOR AMICALE 9 TURNEELOR
9 CUPEI BALCANICE

OFICIALE •

• Echipa de fotbal' 
Steaua București a 
jucat la Skoplje cu 
formația locală Var- 
dar. Fotbaliștii ro
mâni au obținut vic
toria cu scorul de 3-1 
(1-0) prin golurile 
înscrise de Rotaru 
(miri. 19). Pantea 
(min. 54) și Sorin A- 
vrâm (min. 73). Par
tida a fost urmărită 
de 2 000 de specta
tori.

• în cadrul turne
ului pe care îl între

prinde în R.D. Ger-

mană, echipa de fot
bal F. C, Argeș a ju
cat la Dresda cu for
mația locală Dyna- 
iiio, care activează 
în prima ligă a cam
pionatului. Victoria a 
revenit gazdelor cu 
scorul de 2-0 (0-0).

• într-un meci 
contînd pentru „Cu
pă balcanică" la fot
bal, disputat la Sofia, 
echipa Spartak Sofia 
a învins cu scorul de 
1-0 (0-0) formația iu
goslavă Olimpia Lju
bljana.

ALĂTURI DE CAUZA
VIETNAMEZ

Uf 
Uti

POPORULUI
mare număr de timișoreni 

— muncitori, intelectuali, stu- 
denți și ălți cetățeni au luat 
parte luni după-amiază, la 
clubul C.F.R. „16 Februarie", 
la un miting de solidari
tate cu lupta dreaptă a eroicului 
popor vietnamez.

Mitingul a fost deschis de con
ferențiarul universitar Ion Ro- 
manu, membru al Comitetului 
național de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez. Leonida Tă- 
maș, membru al Comitetu
lui executiv al Consiliu
lui popular județean provi
zoriu Timiș, a arătat că eveni
mentele din ultima vreme din 
Vietnamul de sud, ofensiva gene
ralizată a forțelor patriotice ale 
Frontului Național de Eliberare 
au îndreptat atenția opiniei pu
blice din Întreaga lume asupra 
luptelor eroice ale poporului vi
etnamez.

ȘI PACE 
la Popular (orele 
Progresul orele

FERICITĂ 
la Munca (orele

rulează la Crtngașl (orele
15,30 ; 19 ; 20,15).

CORIGENTA DOMNULUI PRO
FESOR

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

DE TREI ORI BUCUREȘTI 
rulează la Aurora (orele 9,30;

11,30; 13,30; 15,30; 18; 20).
RĂZBOI

rulează
19,30) ; 
19,15).

O FATA
rulează
16 ; 18,15 ; 20,30).

REPUBLICA SKID 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18 ; 20,30) :

MOARTEA DUPĂ CORTINA 
rulează la Tomis (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30).

ÎNCERCUIREA
rulează la Flacăra (orele 16 ;
18.15 ; 20,30).

VULTURII ZBOARĂ DEVREME 
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18 ; 20.30).

DRAGOSTEA UNEI BLOND* 
rulează la Cotroconi (avele 
IM9I UI W* 

și-au „ajustat* golaverajul pe 
seama ei. Ce părere au specia
liștii noștri 7 Se vor căuta iar 
zeci de cauze. Propunem abor
darea cu luciditate și curaj a 
următoarei fațete * hocheiului 
nostru : renunțarea la senatorii 
de drept (jucătorii de 1* clubu
rile „Dinamo" și „Steaua") și 
crearea unei baze de masă pen
tru practicarea hocheiului. Or
ganizarea campionatului repu
blican șl în alte localități în a- 
fsră de București (programarea 
acestuia numai In Capitală este 
absolut arbitrară și servește in
teresul restrîns al celor două 
cluburi bucureștene) ar da po
sibilitatea unei confruntări loia
le și stimulative atît de necesa
re hocheiului nostru. Atît. Res
tul concluziilor Ie lăsăm pe sea
ma specialiștilor.

• în orașul Zre- 
nian (Iugoslavia) s-a 
desfășurat un turneu 
internațional de fot
bal la care au parti
cipat echipele U. T. 
Arad, Union Teplice 
(Cehoslovacia), Elore 
Bekescsaba (Unga
ria) și Proletar Zre- 
nianin. în prima zi a 
turneului, fotbaliștii 
români au întîlnit 
formația Union Tep
lice, care i-a învins 
cu 1-0 (1-0). în celă
lalt joc, Proletar Zre- 
nianin a întrecut cu

a-

Patrioții — a arătat printre 
altele vorbitorul — au dat grele 
lovituri intervenționiștilor ameri
cani, provocindu-le mari pierderi 
materiale și umane. Victoriile re
purtate de patrioții din Vietnamul 
de sud dovedesc legătura perma
nentă și coeziunea Frontului Na
țional de Eliberare cu masele 
largi ale poporului. După ce a 
exprimat solidaritatea frățească a 
cetățenilor orașului Timișoara, 
cu cauza sfîntă a poporului 
vietnamez, vorbitorul a arătat că 
poporul român’condamnă cu tărie 
războiul dus de imperialiștii 
meri.cani în Vietnamul de sud, 
cere încetarea imediată și necon
diționată a bombardamentelor a- 
supra R. D. Vietnam, recunoaște
rea Frontului Național de Elibe
rare ca reprezentant autentic al 
populației Vietnamului de sud.

în continuare a luat cuvîntul 
Ho Tu Truc, secretar al Ambasa
dei R. D. Vietnam la București. 
După ce a făcut o scurtă trecere 
în revistă a rezultatelor ofensivei 
forțelor patriotice din Vietnamul 
de sud a spus printre altele : Po
porul nostru, condus cu înțelep
ciune de Partidul celor ce mun
cesc, este hotărlt să dea o ripostă 
categorică tuturor celor care în
cearcă să atenteze la cuceririle 
sale.

în încheiere, vorbitorul a ex
primat mulțumiri călduroase par
tidului, guvernului și poporului 
român pentru sprijinul moral, ma
terial, politic și diplomatic acor
dat poporului vietnamez în lupta 
pentru apărarea cuceririlor sale, 
pentru libertate și independență.

Participanții la miting au adop
tat o moțiune de solidaritate cu 
lupta eroică a poporului vietna
mez.

(Agerpres)

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează Ia Clubul Uzinelor 
Republica sîmbăta și duminl-

MARȚI 20 FEBRUARIE 1968

18,00 — In direct... Pe plan
șetele proiectanților; 18,30 —
Pentru cei mici : Ecranul cu pă
puși : Alei... ha 1 ; 19,00 — Pen
tru tineretul școlar : „Muzica și 
munții" — emisiune de Smaran- 
da Oțeanu ; 19,30 — Telejurna
lul de seară , 20,00 — Film se
rial : Thierry la Fronde ; 20,30
— Album de poezie : Nicolae 
Labiș , 20,40 — Istoria teatrului 
românesc : I. L. Caragiale (I) ; 
22,10 — Divertisment muzical ; 
M.40 — Telejurnalul de noapte,

SIMPLĂ ANALOGIE?
BUCUREȘTI : Steaua — V.F.L. Gummersbach 15—9
KOLN : V.F.L. Gummersbach — Steaua 13—14
Steaua va juca, deci in semifinale.
OSLO : Fredenborg — Dukla Fraga 19—21
FRAGA : Dukla — Fredenborg 24—14
Dukla este și ea semifinâlistă. Sorții vor decide oare ca ei să fie 

viitorii noștri adversari ?
UPFSALA : Suedia — România 9—10
BUCUREȘTI : România — Suedia 15—9
Deci la campionatul mondial de handbal feminin din noiembrie, 

de la Moscova, vor participa și handbalistele românce.
OSLO i Norvegia — Cehoslovacia 8—12
FRAGA : Cehoslovacia — Norvegia 15—10
Pentru turneul final al C.M., s-au calificat șl jucătoarele ceho

slovace. Vor fi, oare, In noiembrie, adversarele noastre ?
Iarăși o analogie care ne bucurii dar care ne șl obligă.

Români a-Suedia 16—8 la handbal femenin

6-0 (2-0) pe Elâre 
Bekescsaba. Turneul 
a fost cîștigat de 
echipa Proletar Zre- 
nianin, care în finală 
a dispus cu scorul do 
2-1 (0-0) de Union 
Teplice. Locul trei a 
revenit echipei U.T. 
Arad învingătoare cu 
5-0 (2-0) în fața for
mației Elore Bekesc
saba.

• In cadrul tur
neului hexagonal de 
fotbal de la Ciudad 
de Mexico s-au dis
putat două noi întîl-

niri. Echipa 
Roșie Belgrad 
vins cu scorul 
(2-1) pe campioana 
Mexicului, Toluca, 
iar Botafago Rio de 
Janeiro a dispus cu 
4-0 (3-0) de formația 
mexicană Jalisco. In 
clasament conduce 
Botafago Rio de Ja
neiro cu 5 puncte 
(din trei meciuni).

•La Viena, în pre
zența a peste 5 000 
de spectatori, s-a dis
putat meciul interna-

Steaua 
a în
de 3-1

(Urmare din pag. I)

integrează în coordonatele 
unui generos simț al frumo
sului. De cRfji, ' itreaga loj 
viață spirituală stă sub sem
nul echilibrului,, armeniei.

Comune de la poalele 
muntelui de pe care s-a tras 
legendara săgeată to nu- 
mă~ă printre cehe mal intere
sante zone țolclorice. Cînte- 
cul, mai ales, face parte in
tegrantă din viața localnicilor.

Și eu venisem la Putna să 
ascult vestitul cor al putne- 
nilor, distins cu prilejul atîtor 
competiții naționale de sce
nă. La începu/ a fost un a- 
nimator, învățătorul Ilarion 
Firescu, care, cu cîteva de
cenii în urmă, sesizînd pasi
unea consătenilor săi pentru 
muzică, i-a adunat pe cei mai 
buni, punînd bazele primei 
formații corale. Bătrinli Va
sile Aga fi Constantin Schi- 
por, doi dintre veteranii co
tului din Putna, iși amintesc

(Urmare din pag. a I-a)

Sigur, nu toți oamenii pot 
avea curajul șl îndemnarea 
de a dezarma un răufăcător 
care flutură un cuțit. Dar 
pentru a ajuta legea să îm
piedice mina unui răufăcă
tor, a unui hoț sau huligan, 
uneori nu este nevoie decît 
de gesturi mal puțin riscante. 
Iată un alt caz.

Iorgu Gafton este Infrac
tor la 16 ani. A fost prins 
după cel de al 9-lea furt co
mis în apartamentele unor 
specialiști care lucrează la 
Combinatul siderurgic din 
Galați. Nouă furturi prin 
care el șl-a însușit un ceas 
de aur, un aparat de radio 
cu tranzistori, un ceas Doxa, 
o mașină electrică pentru 
bărbierit, un inel de aur șl 
multe alte obiecte de valoare. 
Furturi repetate de care mi
liția avea cunoștință, dar nu 
reușea să descopere pe făp
taș ; părea că totul se petre
cea fără să fie lăsate urme, 
șl există o explicație. Mic 
de statură și agil, Gafton 
urca din balcon în balcon, 
seara tîrzlu, șl Intra în ca
merele pe care le găsea cu 
ferestrele deschise șl fără 
stăpîni. Cu toată abilitatea 
hoțului desnodămîntul judi
ciar ar fi putut să se petrea
că mal devreme întrucît obi
ectele furate nu dispăreau șl 
ele fără urmă îngropate în 
pămînt sau aruncate în Du
năre, ci ajungeau la noii 
proprietari. întîi și întîi Gaf
ton ducea lucrurile acasă. 
Oare nu-1 vedea mama lui 7 
Tatăl vitreg sau prietenul 
casei, nu știm cum poate fi 
numit, de fapt, bărbatul care 
locuia permanent la mama 
făptașului, i-a luat chiar el 
ceasul de aur pentru suma 
de 100 de lei șl l-a vîndut cu 
preț mai mare. Procurorul 
Luca Adrian care a anchetat 
acest caz ne spunea : „Cum 
este posibil ca mama Iul, sau 
celălalt om din casă să nu-și 
fi dat seama că au printre el 
un hoț 7 F.l spun că băiatul 
declara că a găsit aceste o- 
biecte, iar odată cînd a ve
nit acasă cu o bicicletă cum
părată cu banii rezultați din 
obiecte furate, ar fi spus că 
a cîștigat Ia Loto. La școală, 

țional de fotbal din
tre echipele Rapid 
Viena și Slovan Bra
tislava. Gazdele au 
obținut victoria cu 
scorul de 3-2 (2-1).

• într-un meci in
ternațional de fotbal, 
desfășurat la Tunis, 
selecționata Tunisiei 
a întîlnit formația 
italiană F. C. Veneția. 
Jocul a luat sfîrșit 
cu scorul de 2-1 (2-0), 
în favoarea fotbaliș
tilor tunisieni.

fi azi frînturi din cîntecele de 
demult, invafate cu jumătate 
de veac în urmă.

Un alt învățător, Ion Dră- 
ghii, dirijorul de astăzi, cu 
pletele albe, a dus-o mai de-

Legendă 
și cîntec
parte. Corul din Putna nu
mără acum aproape 250 de 
membri. De la moș Vasile 
Aga fi pînă la Liliana Andri- 
eș, fata ou timbrul cald ți 
distinct în care-fi bat aripile 
zed de ciocîrUi.

Oamenii, Intr-adevăr, co- 
horiseră din pădure ori de la 

la nr. 6 unde învăța, Gafton 
a vlndut colegilor numeroase 
obiecte furate de el. Anton 
Bănteanu, coleg de clasa, a 
cumpărat un pix, Gheorghe 
Bogdan, coleg de bancă, a 
cumpărat un Inel de aur cu 
piatră prețioasă, Vaslle Ca- 
tană o pereche de mănuși 
etc. Nici unul dintre părinții 
acestor băieți nu s-au sesizat, 
n-au Întrebat, n-au venit la 
școală să vorbească eu pro
fesorii. S-au bucurat că le 
intră în casă, pe cîțlva zeci 
de lei, obiecte de valoare ne- 
glijîndu-și o elementară da-

„ Vikin

Țiglina

la 
de 

eă- 
și 
să 

51,

torle de părinți șl cetățeni", 
în Galați se petrec șl alte 

lucruri asemănătoare. Uneori 
lipsa de opinie se răzbună. 
Printre cei aproape 100 000 
de flotanți anual — ne de
clara comandantul miliției 
orășenești, Dumitru Paras- 
chlv, — oameni veniți 
șantierele de construcții 
aici, trec și unii fără de 
pății, lipsiți de educație 
control, gata să fure sau 
comită acte huliganice", 
am adăoga noi, asemenea 
elemente își fac de cap une
ori cu destulă ușurință fiind
că sînt tolerați. Toată popu
lația Galațiulul cunoaște acel 
loc din Tiglina, în fața unui 
complex comercial, unde se 
adună seara, tîrzlu, tineri cer
tați cu bunul simț șl omenia 
șt acostează cu brutalitate 
femeile care vin după cum
părături. Unii îi privesc cu 
indiferență ba le-au șl dat 
• poreclă eu iz exotle : „Vi-

I Cupa juniorilor
■ handbaliști I
IDupă preliminariile care au 

angajat juniorii din întreaga 
țară, după un turneu final dis- 

Iputat la Floreasca, cei mai ti
neri handbaliști s-au prezentat 
duminică seara la festivitatea 
de premiere. Peste 70 de hand- 

Ibaliști a căror vîrstă n-a depă
șit-o pe cea a majoratului, echi
pați ca pentru demonstrație, 

Is-au aliniat pentru decernarea 
cupelor (e vorba de competiția 
Cupa „Sportul") și pentru a sa- 

I---------------

I

I
I
I

' AM VĂZUT

| PRINTRE El

'multi gruia• ••

I
I
I
I
I

I junlorilor ; se aflau

I Iuta publicul. în rîndurile 
• lor se aflau cei măi buni dintre 
I sutele de handbaliști care au luat

startul, cu două luni în urmă, 
în această competiție de iarnă 
rezervată .
cei care, timp de trei zile, au 
înfruntat 
neu pe

Kiroaspețl șl din care au cules 
nvățamlnte și au acumulat ex
periența necesară competițiilor 

ImarL
Cupele — Ia băieți și fete — 

au rămas de data asta la Bucu- 
Ireștl (la juniorii de la Dinamo 

șl la elevele de la S.S.E. 1) dar 
ele puteau tot așa de bine să 

!ia drumul Brașovului sau al Ti
mișoarei, să poposească lâ Tg. 
Mureș sau Constanța pentru că 
și formațiile acestor orașe I și-au apărat șansele pînă la ul
timul fluier.

Competiția n-a avut nimic din 
|„minl-handbal“. Juniorii au de

pășit stadiul „juvenil", ei caută 
subtilități, toți sînt frămîntați 
de neliniștea afirmării, mulțl 

I slnt la granița promovării. Am 
’ văzut printre el prefigurîndu-se 
Iun alt Gruia, am citit în stilul 

apărărilor formule pentru o vii
toare națională. A fost o compe- 

Itiție care a demonstrat că 
handbalul nostru are viitor 
mare, care-1 va aduce din nou 

I pe piedestalul campionilor mon- 
1 dlalL

I

pretențiile unui tur- 
care l-au terminat

N. MUȘCELEANU

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
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fabrica de cherestea, își lă
saseră uneltele fi mașinile fi 
se reîntîlniseră, ca întotdea
una, atrași de același miraj, 
și acum cîntau cu aceeași pa
siune cu care cîntaseră în de
cembrie anul trecut, pe ma
rea scenă a Palatului Repu
blicii, cînd fuseseră distinși 
cu medalia de aur a ultimului 
concurs muzical coregrafic. 
Vocile lor aveau o tărăgănare 
ți o lumină de amurg som
ptuos, aveau ceva din înăl
țările vîntului, sau din foșnetul 
lin al apelor pline de soare 
și dragoste. Și eu parcă au
zeam clopotele de aramă ale 
bătrînei minăstiri și vuietul 
brazilor alunecînd spre cîm- 
pie și vedeam larg desfășu- 
rîndu-se cerul albastru al 
Putnei cu oamenii ei frumoși 
venind de demult fi de de
parte spre zările acestui pre
zent luminos.

ION BELDEANU

klngil" din Țiglina. Anul tre
cut „Vikingii" au demonstrat 
că n-au împrumutat nimic 
de la cel al căror nume îl 
poartă : bestialitatea gratu
ită și lașitatea n-au nimic 
comun cu viața dură pe care 
o duceau vechii navigatori 
nordici. Alexandru Cerbu și 
Nicolae Chiriac, foști mun
citori pe șantierul combina
tului, au atacat în plină zi o 
pereche de tineri căsătoriți 
Fiindcă soția n-a vrut să-și 
lase soțul în stradă și să 
meargă... „la plimbare" cu 
cel doi iar bărbatul ei a în
drăznit să protesteze, „vikin
gii" au tăbărît amîndol, 
iar unul a scos cuțitul șl l-a 
lovit pe tînărul soț.

întîmplarea, ce-1 drept, a 
avut ecou și în sala cine
matografului din Țiglina 
unde s-a judecat public ca
zul. Sentința 3 ani șl 6 luni 
și respectiv 2 ani și 6 luni 
închisoare a fost primită cu 
satisfacție de toți cei prezen- 
ți. Au mal fost și alte cazuri 
prezentate publicului. Și se 
poate spune că au avut darul 
să scuture indiferența unora. 
Iată un semn recent. La data 
de 14 ianuarie Dumitru Be- 
nea s-a urcat, dintr-o stație 
din Țiglina, într-un autobuz. 
A scos un bilet de 50 de bani. 
Cînd biletul i-a expirat taxa
toarea i-a atras atenția să-și 
cumpere altul sau să coboare, 
Benea a dat drumul la în
jurături. Pe un ton potolit 
a intervenit șoferul : „Hal 
omule nu fl nervos, l-ați bi
let și nu mal înjura". A pri
mit un pumn între ochi. Pa
sagerii martori n-au mai 
vrut să tolereze un asemenea 
act barbar.

*
Evident ar mal fl multe de 

spus. Este de reținut că aco
lo unde opinia publică nu 
acționează, insulele izolate pe 
care le crează cel care sînt 
certați cu legea devin focare 
primejdioase pentru Igiena 
morală a străzii, de aceea e o 
obligație civică elementară 
pentru oricare dintre noi de 
a înlătura cu hotărîre ase
menea manifestări care în
calcă legile bunei conviețuiri.

VICTOR 
CONSTANTINESCU
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UN RAPORT AL UNICEF DEZVĂLUI!

Situația grea a milioane 10.000 tineri au

demonstrat în

FRANȚA l Aspect» din timpul unei manifestații de solidaritate cu lupta poporului viet
namez, ea a avut loo recent la Paris.

0 nouă bătălie a Saigonului
Frantt Prut»: Patrlofi! atacâ pretutindeni

Agenția FRANGfl PRESSE, fOctnd o rinfozd a operațiunilor ml- 
Utere desfășurate In ultimele 2 «(Za In Vietnamul de sud, arată că 
o nouă bătăile a Saigonului a fost angajată ți că atacurile cu 
mortlere ți rachete din primele ore ale zilei de duminică n-au 
constituit deM semnalul acesteia.

Prezenț» trupelor do reîmpros
pătare a forțelor patriotic» în 
cartierele mărginașe ale capita
lei sud-vietnameze demonstrează 
că Frontul Național de Eliberare 
este hotărît să mențină ofensiva 
asupra Saigonului și mai ales să 
continue bombardamentul și 
luptele împotriva aerodromului 
de la Tan Son Nhut, principala 
bază americană, „plămlnul”, 
după cum îl denumesc agențiile 
occidentale, al forțelor americane 
dizlocate aid. France Presse sub
liniază că patrioții „atacă pretu
tindeni șl fără încetare, loveso 
puternic aerodromurile ți depo
zitele inamicului, distrug arma
mentul ți tehnica de luptă, taie 
căile de comunicație". Observa
torii de la Saigon «rată că noi u-

nltățl «le forțelor patriotlo» ss 
află împrejurul capitalei sud- 
vietnameze. Cu toate bombarda
mentele intense ale aviației a- 
mericane, aceste unități și-au in
tensificat atacurile. In apropie
rea podului Binh Lol, care a fost 
duminică teatrul unei lupte deo
sebit de înverșunate, luptele 
continuă. In cartierul periferic al 
Saigonului, Go Vap, noi unități 
ale patrioților au intrat în ac
țiune. Nu departe de aerodrom 
unele obiective strategice, pre
cum și reședințe «le militarilor 
saigonezl au fost distruse. Pen
tru situația actuală a operațiuni
lor militare din Saigon este 
semnificativă declarația unui o- 
fițer superior american care, 
prezentînd un bilanț al noii o-

fenriv», a arătat că „mi vom pu
tea niciodată să garantăm secu
ritatea unui oraș ca Saigonul".

Agenția France Presse rela- 
latează că concomitent cu bătă
lia de la Saigon, care „va dura 
poate săptămînl sau luni", se 
desfășoară totodată lupte grele 
la Hue, în regiunea Deltei flu
viului Mekong și la baza ameri
cană de la Khe Sanh, unde se 
află încercuiți de cîteva săptă- 
mîni peste 6 000 de militari a- 
mericani.

La Hue, trupele americano- 
saigoneze au înregistrat pierderi 
grele. Numai în două zile, din- 
tr-un batalion al pușcașilor ma
rini americani au fost uciși 70, 
iar alți 300 răniți. Unități sud- 
vietnameze, în parte distruse, vor 
trebui să fie retrase în curînd.

In Delta fluviului Mekong, 
trei orașe, dintre care principalul 
centru Vinh Long, au fost ata
cate în noaptea de duminică 
spre luni și supuse unui putemio 
tir de artilerie.

Trimisul special Agerpres, 
Puținelu, transmite: Ședln 
de luni după-a miază ■ plena
rei Conferinței Națiunilor U- 
nito pentru comerț șl dezvol
tare care urma să Încheie o- 
ficial dezbaterile generale a 
fost «minată pentru o dată 
care va fi anunțată ulterior. 
Hotărîrea a fost luată după 
o serie de discuții contradic
torii în probleme de proce
dură privind alegerea grupu
lui de lucru căruia îi vor fi 
date spre dezbatere punctele 
do pe ordinea de zi a confe
rinței care se referă la proble
ma alimentației mondiale ți 
la cea a transferului de tehno
logie nerepartizate încă celor 
cinci comitete ale sesiunii. 
Crearea acestui grup de lucru 
fusese hotărîtă, în principiu 
în ședința de joia trecută, dar 
cînd să se treacă la stabilirea 
componenței țărilor din cate
goria regională C, care gru
pează pe latino-americani, a- 
ceștia nu și-au putut stabili 
reprezentanții în unanimitate. 
Reprezentantul Cubei nici nu 
a fost consultat cînd preșe
dintele grupului a propus pe 
reprezentanții Argentinei, In
sulelor Barbados, Braziliei, 
Chilei, Ecuadorului, Guyanei, 
Jamaicăl, Mexicului ți Uru- 
guayulul. Reprezentantul cu
banez a declarat că de fapt 
această chestiune nu este o 
ohestiune de procedură d re
prezintă o chestiune politică, 
țara sa fiind obiectul unei 
discriminări. După un schimb 
de replici între acesta ți pre- 
țedintele conferinței ca și în
tre președintele conferinței și 
reprezentantul Perului care a 
făcut propunerile a intervenit 
reprezentantul delegației so
vietice și a cerut ca ședința 
să se suspende pentru a se 
proceda Ia consultări. Suspen
darea s-a prelungit o oră șl 
jumătate după care președin
tele, Dinesh Singh a anunțat 
amînarea ședinței.

Aproximativ 84 OM A» ca
dre didactico din Florida au 
anunțat că vor demisiona în 
cazul în care revendicările 
lor privind mărirea salarii
lor nu vor fl satisfăcute. în- 
trucît legislația din Califor
nia Interzice orice fel de 
grevă în școlile do stat, ca
drele didactice au recurs la 
această formă de luptă pen
tru drepturile lor. So apre
ciază că numărul cadrelor 
didactice care își vor anun
ța demisia se va ridica la 
50 000.

••••••••• •••
A

Berlinul

Sesiunea Prezidiului C. C. al
F. H. E. din Vietnamul de sud

In vilele de 11 ți 12 februarie 
a avut loo o sesiune extraordinară 
lărgită a Prezidiului Comitetului 
Central al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud 
sub conducerea președintelui 
Prezidiului C.C. al F.N.E., 
Nguyen Huts Tho, in cursul că
reia a fost analizată situația crea
tă In Vietnamul de sud după 
publicarea ordinului privind de
clanșarea ofensivei generale. In 
comunioatul dat publicității In 
legătură ou sesiunea se arată că 
tn perioada 80 ianuarie — 10 fe
bruarie 1968, forțele armato 
populare de eliberare ți popu
lația din Vietnamul do sud au 
atacai toate marile orașe, aproa
pe toate centrele provinciale ți 
satele din Vietnamul do sud, a- 
proape toate sectoarele armatei 
inamice, o serie de baze milita
re, numeroase aeroporturi ți de-

pozite americano-saigoneze. Ele 
au scos din luptă un mare nu
măr de militari americani ți sai- 
gonezi, au anihilat cartiere mili
tare generale ale trupelor mili
tare americano-saigoneze, au dis
trus milioane de tone de arma
ment ți material de război, au 
scos din uz căi strategice, au si
lit numeroase posturi die inami
cului să se predea, lulnd prizo
nieri un număr mare do ofițeri 
ți soldați, au dezorganizat ți 
raUzat organismele centrale 
regimului Thleu-Ky.

C.C. al Frontului Național 
Eliberare din Vietnamul de 
cheamă întregul popor sud-viet- 
namez ți forțele armate popu
lare do eliberare să-ți intensifice 
lupta împotriva agresorilor ame
ricani ți a marionetelor lor sai- 
goneze pentru a obține pictorii 
și mai mari.

••••••••••••• • • • • • • • •••••••
1st insula Noua Guinoo, aflată rab jurisdicția 

Australiei, s-au desfășurat stmbătă alegeri pen
tru desemnarea eelor 84 deputați a! parlamentu
lui local. Atribuțiile acestui parlament sînt 
strict limitate la chestiuni de ordin administra
tiv, orloe proiect de lege trebuind totodată, să 
fie supus aprobării parlamentului australian.

Caracterlstio actualei consultări electorale 
(scrutinul respectiv are loo la flecare B ani) este 
faptul că se desfășoară pe fondul unei ample 
mișcări a populației băștinașe pentru obținerea 
unei grabnice Independențe, alo unei totale 
autodeterminării.

Comitetul OJC.U. 
pentru teritoriile de 
sub tutelă a înscris 
din nou pe agendă, cu 
mențiunea „urgent”,

tru teritoriile de sub 
tutelă de autoritățile 
de la Canberra se 
■pune că „problema 
autonomiei totale a

Noua

dezbaterea problemei 
Indepedențel Noii Gui
nee. Aceasta 
marea unul 
morandum 
O.N.U. de

este ur- 
nou me- 

trimis 
reprezen

tanții populației băști
nașe din insulă, în 
care aceștia insistă 
pentru a determina 
Australia să-și respec
te promisiunile și să 
nu mai tărăgăneze a- 
cordarea independen
ței acestui teritoriu.

Insistențele acestea 
ca și reluarea urgentă 
a dezbaterii sînt firești 
dacă ne gîndim că șl 
în ultima scrisoare a- 
dresată în noiembrie 
trecut comitetului nen-

Î1J

Fondul ON.U. pen
tru copil (UNICEF), 
într-un raport pregătit 
pentru Conferința in
ternațională asupra 
drepturilor omului care 
va avea loc anul aces
ta la Teheran între 12 
aprilie și 12 mai, atra
ge atenția asupra si
tuației grele a copiilor 
în țările în curs de 
dezvoltare. în raport 
se arată că jumătate 
din 
din 
țări

numărul de copil 
lume trăieso în 
în care venitul a-

• •

occidental
înainte de a ajunge la 
vîrsta de 13 ani pen
tru a se întreține și 
pentru a-și ajuta fami- 
fia.

„Problema este ur
gentă, doarece pierde
rile de vieți omenești 
și de talente potenția
le din rîndul tinerilor 
care trăiesc în țările în 
curs de dezvoltare con
stituie un impediment

nuzi pe cap de locu
itor este sub 100 de 
dolari.

In țările în curs de 
dezvoltare, unde copiii 
sub 15 ani formează 
între 40 și 50 la sută 
din populație, șansele 
lor de a primi asisten
ță medicală și de 
termina școala 
foarte reduse. Se 
tă, de asemenea, 
mulți copil sînt obli- i în calea dezvoltării e- 
gați să lucrez» în pro- conomice și sociale...", 
ducțle cu orar normal I se subliniază în raport

•••••••• •••••

întrevederile angloolandeze
Scopul principal al convorbirilor: aderarea Angliei 

la Piața comună

B. P. D. COBBBANA I «•la

• •!••••••••••••• • • fl • • fl fl fl-fl •••••• •••••»

Propunerile franco-vest-german» privind relațiile de viitor 
între Piața comună șl Marea Britani» au fost examinat» luni 
în cursul primei întrevederi oficiale dintre premierul olan
dez, Piet de Jong, și primul ministru britanic, Harold Wilson.

La întrevederi au fost prezenți 
ți miniștrii de externe ai celor 
două țări. Scopul convorbirilor, 
care se desfășoară la două luni 
după vetoul francez tn problema 
aderării Angliei la C.E.E., este de 
a constata in ce măsură proiec
tul franco-vest-gerntan, preco- 
nizînd dezvoltarea schimburilor 
industriale ți agricole Intre 
C.E.E. și țările candidate la Pia
ța comună, ar putea fi „reconci
liat" cu planul Beneluxului. Se 
știe, că acest din urmă plan pre
vede o cooperare economică, 
tehnică și politică tntre „cei 
șase" și cele patru țări candidate 
la Piața comună (Marea Britanie, 
Norvegia, Danemarca ți Irlanda) 
ți alte țări vest-europene care e- 
ventual ar solicita acest lucru. In 
cercurile informate din Londra 
s-a aflat că guvernul britanic nu 
va lua o hotărtre definitivă 
această problemă, înainte de

cunoaște reacțiile celorlalte țări 
membre ale C.E.E., precum ți 
explicațiile oficiale ale Bonn-ului 
care vor fi date prin doi emi
sari vest-germani, Georg Duck- 
witz fi Rolf Lahr, așteptați să 
sosească săptămîna aceasta la 
Londra. Observatorii politici din 
capitala Angliei apreciază că ho- 
tărirea britanică ar putea fi a- 
mînată pînă după sesiunea Con
siliului Ministerial al C.E.E. din 
29 februarie care se va ține la 
Bruxelles și va discuta cele două 
proiecte, adică cel al țărilor Be- 
neluxului și proiectul franco- 
vest-german.

Pe agenda întilnirii celor două 
delegații figurează, de asemenea, 
problema relațiilor Est-Vest, si
tuația N.A.T.O., criza din Orien
tul Apropiat, războiul din Viet
nam, precum și probleme bila
terale.

în 
a Criza politică

din Belgia
Criza politică din Belgia a in

trat în a 15-a zi. Senatorul so- 
cial-creștin W. Segers, desemnat 
cu misiunea de informare pentru 
constituirea noului guvern, a con
tinuat sîmbătă șl duminică con
vorbirile sale cu liderii politici, în 
vederea găsirii unei soluții actu
alei crize de guvern. Dar, după 
cum remarcă observatorii din 
Bruxelles, speranțele ieșirii din 
impasul polltio belgian nu se în
trevăd încă, și, în consecință, s» 
vorbește în prezent despre nece
sitatea dizolvării odor două Ca
mere al» parlamentului. Segen 
urmează să prezint» regelui Bau- 
douin un rapozt al activității sal», 
după care, marți seara, va țin» 
• conferință da presă.

Criza politică belgiană. este 
de natură să afecteze șl activită- 
tHo comunitare, mai ales sesiu

ni 
la

nea Consiliului Ministerial
CJE.E. din 29 februarie de 
Bruxelles.

• *••••••••••

a 
sînt 
ara- 

că

In duda Interdicției, in 
Berlinul occidental peste 
10 000 de studenți și tineri 
an participat Ia nn marț 
de protest Împotriva agre
siunii americane din Viet
nam pe străzile orașului. 
Participant!! la demonstra
ție și-au manifestat simpa
tia lor față de lupta eroi
cului popor vietnamez.

• ••• • •••••••• •••••••••••••

lax după tennlnaraa 
războiului a obținut 
din partea Ligii Nați
unilor mandatul asu
pra acestui teritoriu. 
Mal tîrziu, mandatul a 
fost reînnoit

în urma celui de-al 
doilea război mondial, 
în Noua Gulne» au a- 
părut primei» mișcări 
organizate de emanci
pare. Lupta de elibe
rare națională a cres
cut mereu în amploare 
și actualmente „Liga 
pentru independență”, 
organizație politică de 
masă a băștinașilor,

i

ri drept 
Ită- d
cercuri politice influ
ente australiene se 
face Insă simțit un cu
rent spre o poziție mai 
rațională. E semnifica
tiv că un grup de 22 
de deputați, reprezen- 
tînd trei partide poli
tice, au prezentat re
cent în parlament o 
moțiune cerînd să se 
înceapă rapid nego
cieri cu reprezentanții 
populației din Noua 
Guinee pentru fixarea 
concretă a modalități-

• MIRCEA MALIȚA. adjunot 
si ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste Ro
mânia, a făcut o vizită minis
trului de externe al Iranului, 
Ardeshlre Zahedl, cu care a a- 
vut o convorbire prietenească 
referitoare la probleme de Inte
res comun. A participat Pavel 
Sllard, ambasadorul 
la Teheran.

României

revendică independența

Noll Guinee • studiată 
în continuare* ți că 
„Australia nu Încetea
ză să se preocupe de 
acest teritoriu*. Ceea 
ce, în limbaj diploma
tic, înseamnă o eschi
vare de la fixarea u- 
nul termen precis pen
tru acordarea Inde
pendenței.

Noua Guinee, sub 
mandat australian e 
subordonată ministru
lui teritoriilor de la 
Canberra șl unul ad
ministrator numit de 
guvernul australian.

în primul război 
mondial, Australia a 
Intrat în posesia păr
ții do nord a Insulei

grupează majoritatea 
zdrobitoare a popu
lației insulei.

în Ianuarie, un grup 
Influent de reprezen
tanți al „Ligii pentru 
indepedență* au avut 
discuții cu comisia 
australiană care a lu
crat la elaborarea noii 
constituții a Noii Gui
nee. Ei au cerut acor
darea imediată a auto
determinării Insulei.

Reacția oficială a 
autorităților australi
ene a fost rigidă, ne
gativă. Subsecretarul 
de stat pentru proble
mele de drept din gu
vernul de la Canberra 
a calificat cererea re-

lor și termenului acor
dării independenței 
depline insulei. „Aus
tralia, care în urmă 
cu numai 60 de ani 
era ea însăși o colonie
— se arată în moțiune
— nu poate șl nu tre
buie să-și permită Ig
norarea dorinței de 
independență a popu
lației din Noua Gui
nee”.

Rămlne de văzut 
dacă asemenea apreci
eri raționale vor pre
vala. Oricum, însă, ce
rințele poporului Noii 
Guinee nu vor mal 
putea fl îndelung - Ig
norate.

E» Re

• LUNI a început
Ies sesiunea de două __ ___
nlștrilor agriculturii din țările 
membre ale C.E.E. Pe ordinea 
de zi a întîlnirii figurează, pre
gătirea unor regulamente comu
nitare privind produsele lactate 
și carnea de vită, care urmează 
să intre în vigoare la 1 aprilie. 
După cum se știe, aceste regula
mente se află în suspensie încă 
de multă vreme din cauza neîn
țelegerilor survenite de fiecare 
dată cînd miniștrii agriculturii 
le-au luat în discuție.

Lucrările actualei sesiuni sint 
conduse de ministrul francez, 
Edgar Faure.

• EXPOZIȚIE ROMÂNEASCĂ 
ÎN FINLANDA

• SUB auspiciile Asociației de 
prietenie Finlanda-România ți al 
Institutului Român pentru Rela
țiile Culturale cu Străinătatea, 
la Muzeul de istorie ți etnogra
fie din orașul finlandez Joensuu 
a avut loo vernisajul unei expo
ziții de artă populară româneas
că.

la Bruxel- 
zile a ml-

• LA Lagos s-a anunțat eă, 
In urma luptelor violente anga
jate cu trupele blafreze, forțele 
federale nigeriene au cucerit 
localitatea Awka din estul pro
vinciei secesioniste Blafra. Si
tuată pe șoseaua ce leagă fosta 
capitală a Biafrei, Enugu (ac
tualmente ocupată de trupele 
federale) de Onitsha, Awka era 
unul dintre punctele strategice 
de importanță majoră pentru 
trupele biafreze. Odată cu cu
cerirea orașului Awka, trupele 
federale nigeriene au drumul 
deschis spre Onitsha, cel mai 
mare oraș ce se află în momen
tul de față sub control biafrez.

• RAMSEY CLARK
RECUNOAȘTE...

• MINISTRUL Justiției 
S.U.A„ Ramsey Clark, a 
noscut că tulburările 
sînt o consecință a condițiilor 
grele de viață care există In 
anumite orașe americana.

din 
recu- 

rasiale

Clark a declarat că America 
„are mult de construit tu ora
șele ei". Legea poate numai să 
mențină ordinea atît timp cît 
condițiile sînt Intolerabile, dar 
nu poate acționa împotriva 
cauzelor acestor tulburări.

• ÎN cadrul unei ședințe so
lemne, care a avut loc la 17 fe
bruarie, la Universitatea din 
Gând — Belgia, academicianului 
Iorgu Iordan i-a fost acordată 
diploma de „doctor honoris cau
sa” a acestei universități.

• DUPĂ cum anunță agenția 
ACTC, în noaptea de 18 spre 19 
februarie cîțiva soldați ameri
cani au pătruns în zona demili
tarizată șl au atacat un post mi
litar al R.P.D. Coreene.

Ostași al Armatei Popular» 
Coreene au deschis foc și au 
obligat soldațll americani să se 
retragă.

După victoriile obținute în ultima vreme de trupele republi
cane împotriva elementelor monarhiste și a mercenarilor infiltrați pe 
teritoriul țării, situația din Sanaa s-a normalizat Agenția M.E.N. 
anunță că delegații ale triburilor Samhan au predat autorităților 
republicane armament șl munițiile capturate în luptele cu unități
le regaliste.

Președintele Abdul Rahman Al Iriani, a declarat că guvernul 
Yemenului duce în prezent tratative, 
caro „au fost induse în eroare

Cam la aproximativ jumă
tatea drumului dintre Beirut 
și Tripoli, parcurgînd, în
tr-un mic remorcher coasta 
medlteraniană, am întîlnlt 
urmele unor ziduri vechi și 
groase ce înaintează curios 
înspre întinderea marină, 
nesocotind parcă într-un fel 
împărăția undelor. Jur îm
prejur, lîngă dane de piatră 
înnegrite de vremuri, de am
barcațiuni pline cu turiști 
străini, veniți să admire ves
tigiile orașului considerat 
pînă astăzi a fl cel mai vechi 
din lume : Jbeil, iar după 
numele cunoscut din textele 
grecești șl latinești ce nu 
trecut nealterate prin seco
le — Byblos.
Orașul a fost locuit încă In 
urmă cu 7 090 de ani. Pre
tutindeni — șantiere, săpă
turi, galerii. Lucrările de 
escavație ce se desfășoară 
neîntrerupt cu începere din 
anul 1921 scot la iveală noi 
probe ale unor civilizații ce 
s-au suprapus — unele ră-

— —n^—T
din Gebal de a îmbunătăți 
scrisul hieroglifio șl cunei
form. Acestea au culminat 
cu un prealfabet, un prede
cesor al alfabetului de 22 de 
litere șl care a ocupat un 
loo atît de Important în is
toria culturii și civilizației 
omenești. Ceva mai tîrziu, 
grecii denumeau biblos, bl- 
blion („cărți") papirusurile 
acoperite cu scris ce-și a- 
veau originile in străvechiul 
oraș fenician. De aici vine 
șl numele bibliei „cartea 
cărților”, ce a fost scrisă pe 
pergamente aidoma celor pro
venite din Byblos. Nu de
parte de amintita Incăpere- 
depozlt do plăcuțe din lut a 
fost găsit renumitul sarco
fag al Iul Ahiram, care are 
pe el însemnate cuvinte în- 
tr-unul din 
alfabete ale 
o inscripție 
datează din 
XI î.e.n.

Perioada anilor 1 000—500 
î.e.n. este marcată de mal

Note de drum

cele mal vechi 
lumii, precum șl 
pe mormînt ce 
secolele Xin—>

Cel mai vechi
oraș
mîn păstrate In locurile 
unde au fost descoperite, al
tele sînt depuse la marele 
muzeu din capitala libaneză.

In jurul anului 3 200 î.e.n., 
în epoca bronzului, orașul 
se numea „Gebal” și era 
de-acum bine întemeiat. In
tre anii 3 000—2 000 î.e.n. o- 
rașul era renumit în întrea
ga antichitate pentru con
strucțiile sale curajoase, 
pentru locuințele sale gru
pate în linie, ceea ce ar co
respunde astăzi străzilor, 
pentru templele cărora 11 se 
trimitea o bogată ofrandă, 
în timp ce zeița Isis domnea 
nestingherită. O inscripție 
intllnită pe un stîlp de sus
ținere ne clarifică de ce 
„patul* orașului n-a fost 
părăsit șl nici măcar depla
sat în cel 7 000 de ani de 
existență. Poziție portuară 
favorabilă ar mai fl existat 
de-a lungul coastei mării, 
însă bogățiile subterane — 
minereuri — ca pe aceste 
întinderi — nu se mai află 
nioăleri prin împrejurimi. 
Așa se șl explică stabilitatea 
orașului.

Ghidul 
asupra unor ziduri pustiite 
de foc. Sînt urmele unui 
mare Incendiu ce a avut loo 
în epoca ouceririlor Amori- 
ților nomazi ce peregrinau 
pe coasta libaneză. Alături, 
olteva morminte în care au 
fost depuse corpurile regi
lor Abl-Șemu și Ip-Șemu- 
Abl, potrivit riturilor anilor 
1800 î.e.n. In apropierea zo
nei nisipoase — rămășițele 
unei construcții cu totul o- 
riglnale : aici, în perioada 
lui Hicsos au fost durate 
primele fortificații de de
șert, capabile să reziste atît 
inamicului, cît și necruță
toarelor furtuni de nisip.

Intr-o mică încăpere în 
care sînt depozitate papiru
suri și plăcuțe de lut scrije
lite cu litere hieroglifice se 
păstrează cîteva din încercă
rile făcute de scribi antici

ne atrase atenția

puține vestigii, ceea ce nu 
înseamnă că orașul nu a a- 
vut evenimentele sale. Ast
fel, o lungă inscripție de pe 
un zid amintește de restau
rarea parțială a templului 
Baalat; de asemenea, prima 
monedă din Byblos poartă 
efigia ultimilor regi ce au 
trăit în această epocă. Nu
meroase obiecte de cult — 
pocale, vase, amfore eto. — 
atestă că după cucerirea o- 
rașului de către Alexandru 
cel Mare, Byblos devine cu
noscut ca principal centru al 
cultului din Adonis.

Am mal putea aminti ves
tigii dinaintea șl de la înce
putul erei noastre, din peri
oada romană, din Evul Me
diu, ureînd pînă către zilele 
noastre. Numai că dacă ci
neva șl-ar Imagina că abso
lut toate mărturiile trecutu
lui mai îndepărtat și mal a- 
proplat se află pe aceste tă- 
rimuri ale străvechiului o- 
raș într-o ordine desăvîrși- 
tă șl după norme de siste
matizare perfecte, s-ar în
șela. Poat» că un unio exem
plu este edificator : castelul 
Frank —. cum e denumită o 
cetate Impresionantă, datind 
de multe sute de ani — este 
făurit din blocuri ce provin 
din străvechile ziduri fenl- 
ciene, din columne romane, 
părți întregi dlntr-o con
strucție fatimltă. Din punc
tul cel mai înalt de observa
ție vezi o puternică fortifi
cație medievală, o biserică 
romană, digul, golfulețul 
unde încă din vremuri în
depărtate călătorii și negus
torii erau bine primiți.

Și nimeni nu poate rămîne 
indiferent față de frumuse
țea străvechii așezări multi
milenare, a mării, a orașului 
nou ce continuă tumultul 
celui vechi, a panoramei 
munților, a surprinzătoarelor 
vestigii aduse necontenit la 
lumină de harnici arheologi.

M. FOPA

Surprinzătoare vestigii, aduse necontenit la lumină, din vechiul 
Byblos.tative cu reprezentanții -altor triburi 

de adepțll fostului imam El Badr",


