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JAȚI DIVERSE, ATRACTIVE

W Marți seara, în drum spre So
fia, a sosit în București delega- 
ția Uniunii Sovietice, condusă

Q de tovarășul L. I. Brejnev, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist

A al Uniunii Sovietice, care va 
w participa la consfătuirea Comi

tetului Politic Consultativ al ță- 
rilor participante la Tratatul de 
la Varșovia. Din delegație fac

Tentațiile laboratorului sînt 
mari pentru viitorii ingineri 

Foto: O. PLECAN

O discuție, ca aceea pe care 
am avut-o zilele trecute, re
feritoare la proiectele, la pro
gramul de activități și, mai 
ales, la sensurile majore pe 
care urmează să le îmbrace 
activitatea U.T.C. și să le per- w 
mainentizeze, în lumina noi
lor măsuri stabilite la Cons
fătuirea pe țară a Upiunii 
Tineretului Comunist, trebuie 
să pornească, în mod firesc, 
de la amplul proces, încă în 
curs de desfășurare, de re
organizare administrativ-teri- 
torială a țării. Posibilitățile 
largi pe care le oferă jude
țele — au nevoie și de efor
turi pe măsura lor, iar condi
țiile încă proaspete de lucru 
presupun, fără îndoială, o 
anumită perioadă de reorga
nizare, de acomodare. Totul 
seamănă, de aceea, cu un nou 
început sau, în orice caz, cu o 
etapă a cărei ascensiune este 
abia Ia primele emoții. -3?tu
mul ne stă în față întreg, îm
bietor și primitor. Interlocu
torul meu, tovarășul RADU 
BĂLAN 
totuși :

— In 
cred că 
început 
mult,

Convorbire 
cu tovarășul 

RADU BĂLAN 
prim-secretar al Comitetului 
județean Timiș al U.T.C.

un alt plan, desigur, mai înalt, 
dar o continuare a unor 
strădanii mai vechi și mai 
noi. Preocupările organiza
ției noastre rămîn constante 
în dimensiunile lor de ansam
blu și ceea ce vom urmări 
să facem va fi să le dăm mai 
multă profunzime. Și aceasta 
începînd cu domeniul mun
cii politico-ideologice, care va 
fi si de acum încolo obiecti
vul central al activității noas
tre. Așa de pildă, vom de
pune eforturi mai mari pen-

dețului cu politica partidului 
nostru, căutînd să-i dezvăluim 
laturile sale esențiale, lntîl- 
nirde cu activiști de partid și 
de stat, cu corespondenți ai 
presei centrale și locale, sau 
dezbaterile pe marginea unei 
teme de mare actualitate sînt 
modalități verificate deja de 
practică. La acestea se adaugă 
niște cicluri de expuneri, pe 
care le intenționăm, cu privire 
la semnificația politică a ac
tului de organizare adminis
trativă, precum și la sensul 
adine, de mare însemnătate, 
al hotărîrilor Conferinței Na
ționale a P.C.R.

— în județul dumneavoas
tră există adevărate tradiții în 
organizarea unor acțiuni de

D. MATALA

a ținut să precizeze

ceea ce ne privește 
nu este vorba de un 

propriu-zis, ci, cel 
de o continuare. Pe

0 FLACĂRĂ ARDE

DE UN SECOL Șl
JUMĂTATE

Acum 150 de ani, cărturarul 
Gheorghe Lazăr, înfăptuind 
aspirațiile păturilor sociale pro
gresiste din țara noastră, intro
duce în școala de la Sf. Sava, 
lăcaș de cultură care număra, 
peste 120 de ani, învățămîntul 
în limba națională. Acest act, 
întărit prin hrisov domnesc de 
Vodă Caragea, îi permit lui Ghe
orghe Lazăr să creeze „o aca
demie cu știință de carte chiar 
în limba maicii sale", „o școală 
înaltă de științe filozoficești și 
matematicești".

Școala de la Sf. Sava, leagă
nul în care s-au format genera
ții după generații de intelec
tuali și oameni de stat, a 
strîns între zidurile ei o 
filă însemnată a istoriei zbuciu
mate a tării noastre, a aspirații
lor sale nobile de cultură și 
progres. începînd de la Gheor
ghe Lazăr, catedrele sale au fost 
onorate de cei mai iluștri repre
zentanți ai culturii noastre ; pe 
băncile sale au ucenicit foarte 
mulți dintre cei care aveau să 
clădească, timp de aproape trei 
secole, faima științei, artei și li
teraturii românești. Numeroase 
așezăminte culturale își încep 
istoria aici, la Sf. Sava, năs-

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a 11-a)

150 DE ANI DE LA INTRO
DUCEREA ÎNVĂȚĂMÎNTU- 
LUI IN LIMBA NAȚIONALA 
LA ȘCOALA DE LA SF.

SAVA

PREGĂTIȚI PENTRU
CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ

Cele 10 stațiuni de mașini 
și tractoare din județul Brăila 
vor deservi anul acesta 92 de 
cooperative agricole de pro
ducție. împletite, experiența 
de pînă acum și preocuparea 
consiliilor de administrație au 
determinat aprovizionarea la 
timp cu piesele de schimb ne
cesare, organizarea procesului 
tehnologic de reparații pe 
posturi specializate etc., etc. 
Ca urmare, mecanizatorii din 
județul Brăila au raportat ter
minarea reparațiilor și revi
zuirea unui număr de 1745

de tractoare, 570 de semănă
tori SU 29 și 799 semănători 
pentru culturile prășitoare. 
Vor mai fi, de asemenea, puse 
la dispoziția cooperativelor a- 
gricole, în perfectă stare de 
funcționare, mașinile și agre
gatele pentru întreaga gamă 
de lucrări : pregătirea terenu
lui pentru însămînțări, între
ținerea culturilor de toamnă, 
transportul și încorporarea în 
sol a îngrășămintelor chimice 
și organice etc.

parte A. N. Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri, 
A. A. Gromîko, ministrul afa
cerilor externe, și mareșalul 
A. A. Greciko, ministrul apără
rii al U.R.S.S.

în gara Băneasa, oaspeții au 
fost salutați de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., Cor- 
neliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, general-colonel 
Ion Ioniță, ministrul forțelor 
armate, membri ai C.C. al 
P.C.R., miniștri și de alte per
soane oficiale.

împreună cu oaspeții au sosit 
tovarășul Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al

Consiliului de Miniștri 
Republicii Socialiste România, 
și 
re 
sovietică la Iași 
pe teritoriul țării pînă la Giur
giu. De asemenea, a sosit A. V. 
Basov, ambasadorul Uniunii So
vietice Ia București.

Numeroși oameni ai muncii, 
prezenți pe peronul gării, au sa
lutat cu căldură pe oaspeți. Ti
nere fete, în costume naționale, 
le-au oferit flori.

în salonul oficial al gării, con
ducătorii de partid și de stat 
români au oferit oaspeților so
vietici o masă, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

în aceeași seară, delegația so
vietică a părăsit Capitala.

★
La intrarea pe teritoriul țării 

noastre, în gara Nicolina-Iași, în 
celelalte gări în care s-a oprit 
trenul, precum și în gara Giur
giu, delegația sovietică a fost 
salutată de reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat, de numeroși oameni ai 
muncii.

al
alte persoane oficiale, ca- 
au întîmpinat delegația 

și au însoțit-o

(Agerpres)

V. MOINEAGU

întreprinderea de proiecte și prototipuri pentru agricultură. Aspect din 
atelierele de proiectare

(Foto : AGERPRES)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

„Dispozițiile" maistrului erau nelegale, 
dar nu le-a controlat nimeni

Discuția fu întreruptă de zbîr- 
nîitul prelung al telefonului din 
colțul biroului.

— Alo ! La aparat e maistrul 
Răduinea... Tovarășe Năstase, am 
auzit că mi-ați blocat salariul pe 
luna ianuarie... Vă rog să veri
ficați, poate o fi vreo greșeală.

— Nu, nu este nici o greșeală, 
veni prompt răspunsul. Aveți de

primit 760 lei și de dat 1465.
— Bine, bine, dar nu înțeleg 1 

De ce ?...
Aici, convorbirea telefonică s-a 

întrerupt. Șeful adjunct al servi
ciului personal, salarizare și pre
gătirea cadrelor de la C.I.L.- 
Pitești, tovarășul Mate? Năstase, 
îl invită pe maistru’ Dumitru

Răduinea în biroul său pentru 
„lămuriri suplimentare".

Pe biroul tovarășului Năstase 
— un vraf de hîrtii : declarații 
ale unor muncitori de la fabrica 
de placaj. Cităm textul din re
feratul înaintat de un grup de 
muncitori conducerii combinatu
lui, referat care este înregistrat

sub numărul 4129 din 9 februarie 
a. c.

„Tovarășe director,
Una din cauzele care conduc la 

nerealizarea de către schimbul 
„C“ a sarcinilor de producție este 
și atitudinea necorespunzătoare 
față de colectivul nostru a mai
strului Răduinea Dumitru. Vă 
facem cunoscut că, de nenumă
rate ori, maistrul Răduinea vine 
la serviciu cu 2—3 ore întîr- 
ziere, iar în timpul producției 
trimite oamenii să-i rezolve dife
rite probleme personale. Drept 
recompensă, aceștia figurează pre- 
zenți la locul de muncă sau sînt 
învoiți, ulterior, de la lucru. Vă 
aducem pe această cale la cu-,

P. C. BRATU

(Continuare în pag. V-a)

cerbul 
de aur

PARADA
CONCURENJILOR

Corespondență telefonică
Prima ediție a Festivalu

lui internațional de muzică 
ușoară „Brașov — România 
1968“ a fost inaugurată asea
ră, în acordurile orchestrei 
de jazz simfonic de sub ba
gheta dirijorilor Sile Dinicu, 
Alexandru Imre, Richard 
Oschanitzky. Cei peste 1000 
de lucrători, arhitecți, de
coratori și scenografi care au 
dat ținuta cuvenită sălilor 
de spectacole, regizori, ope
ratori și instalatori ai radio- 
televiziunii române, datorită 
cărora imaginile vii din tem
porara capitală a muzicii 
ușoare internaționale, au a- 
părut aseară pe micile ecra-

„PĂSĂRILE 
CĂLĂTOARE" 

DIN SECTORUL ZOOTEHNIC

vă place prima noastră

— Să facem cunoștință! Sîntem colectivul de redac
tori ai „Paginii".

— Aveți „idoli" ? Cine sînt ei ? (anchetă printre elevi).

Scrieți-ne dacă
,Pagină". Cum v-ați gîndit să arate pagi
nile viitoare ? De ce probleme să ne ocu
păm în primul rînd ?

Așteptăm păreri și propuneri, și infor
mații, și reportaje, și foiletoane satirice, și 
epigrame... încă de mîine dimineață vom 
fi cu ochii pe poștaș !

Nu uitați să scrieți pe plicuri: Pentru 
„PAGINA ELEVULUI" !. (PAG. A III-A)
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Tinerii cu care am discu
tat în acea zi nu se cunosc 
între ei. Dar toți muncesc în 
sectorul zootehnic al unor 
cooperative agricole de pro
ducție din județul Neamț, 
înainte de a mă adresa fie
căruia, brigadierii sau pre
ședinții unităților respective 
mi-au „divulgat" cîteva fră- 
mintări ale colectivelor din 
care fac parte :

„Sectorul zootehnic e cel 
mai dificil. Cheia succesului 
este aici permanentizarea 
lucrătorilor. Altfel nu obți
nem mare lucru. Un exem
plu : după 5 ani am schim
bat un îngrijitor. Dar, deși 
cel nou era tot atît de bun, 
poate chiar mai bun, produc
ția de lapte a scăzut".

„în sectorul nostru avem 
oameni vechi, de 5—6 ani. 
De aceea și producția a cres
cut. Anul acesta, valoarea zi
lei muncă a fost de peste 
30 lei — cea mai bună din 
județ".

„Ni s-a îmbolnăvit un om. 
L-am înlocuit cu altul Ia fel 
de priceput. Totuși produc
ția de lapte a scăzut imediat 
Ia jumătate. Deci perma
nentizarea oamenilor este 
condiția de bază a obținerii 
unor rezultate bune. Cu ti
nerii nu prea reușim să sa

tisfacem acest imperativ. Du
pă un an, doi. mulți din ei 
pleacă, se duc primăvara pe 
șantiere, iar iarna unii se 
mai întorc. Noi căutăm să-i 
îndrumăm spre stabilitate, să 
le stimulăm spiritul gospo
dăresc, atașamentul față de 
sat, dragostea pentru munca 
și meseria noastră care e la 
fel de onorabilă ca oricare 
meserie. Ce-i drept, nu prea 
reușim".

Și iată acum cîteva moti
vări ale tinerilor în cauză 
referitoare la instabilitatea 
lor :

— Am 21 de ani, ne spune 
C. Stan de la C.A.P. „Ște
fan cel Mare". Sînt îngriji
tor de oi și nu zic că nu 
cîștig bine. Dar cînd mă duc 
in sat sint tot pirlea lui 
Stan". Dacă aș lucra pe un 
șantier, în Piatra, ar fi alt 
fel. Aș fi mai scuturat. Aș 
purta haine mai bune, pan
tofi... Iar cind m-aș întoarce 
in sat, aș fi „feciorul Iui 
Stan, ăla de la Piatra".

— Pentru munca depusă a- 
nul trecut, ce retribuție ai 
primit ?

— Păi, în afară de cereale
ION CHIRIC

(Continuare în pag. a PV-a)

ne din întreaga țară și de 
peste hotare, au creat un 
fastuos cadru de desfășu
rare mult așteptatului 
eveniment artistic. Cei trei 
cerbi desprinși parcă din 
basmele românilor, unul 
de aur, altul de argint 
și celălalt de bronz — 
simbolul cinegetic al munți
lor noștri — ce vor fi atri- 
buiți ca premii au atras „tru
baduri" cu renume din toată 
Europa veniti să ia „urma" 
trofeului aici ; acum la în
ceputul competiției, fiecare 
are inima grea de speranțe. 
Drapelele țărilor pe care ei 
le reprezintă, alături de tri
colorul nostru, au fost ali
niate în număr de 20 în fața 
hotelului de reședință „Aro" 
și a Teatrului dramatic din 
localitate.

Marele concurs și-a ridicat 
aseară cortina și se va des
fășura pînă la capăt sub no
bilul semn al prieteniei între 
tineri, muzica fiind, după o- 
pinia unei concurente, arta 
care apropie cel mai ușor 
inimile oamenilor.

Seara inaugurală a fost 
consacrată spectacolului de 
gală, iar concurenții au fost 
prezentați publicului audi
tor : Radmila Karaklaici, 
prima deținătoare iugoslavă 
a discului de aur, Leni Es
cudero, cîntăreț, poet și com
pozitor francez, „Los Machu- 
cambos" — grupul folcloric 
din America Latină și 
Constantin Drăghici (în ciu
da numelor acestei seri inau
gurale, trebuie să spunem că 
desfășurarea ei a fost destul 
de monotonă, fără un relief 
deosebit).

înainte de deschiderea fes
tivalului, oaspeții au fă
cut cunoștință cu orașul 
și istoria sa, vizitînd vestigii
le culturii noastre străvechi, 
armonios integrate în vigu
roasele realizări contempora
ne. în cinstea oaspeților, la 
Muzeul tipăriturilor, a fost 
scrisă o „carte" cu caractere 
de litere vechi și în limba e- 
pocii : „Fost-au gîndul meu, 
iubite cetitorule și oaspe, să 
scriu această carte înaintea 
domniei voastre, pentru a vă 
pofti, după legea părinților 
mei și a părinților părinți
lor mei, un bun venit cu 
bucurie și bună părere". La 
care ne alăturăm și noi, din 
toată inima, adăugind o căl
duroasă urare de succes în 
limbile concursului : succes, 
success, good luck, erfolg, 
bon chanse.

ROMULUS LAL



O FLACĂRĂ

ARDE DE UN

SECOL Șl

JUMĂTATE
(Urmare din pag. I)

cute din entuziasmul, conștiința 
națională și cultura dascălilor 
săi : școala a găzduit una dintre 
cele mai vechi biblioteci, al că
rui fond de cărți a servit Ia 
crearea bibliotecilor Academiei 
și Centrale ; Muzeul său de is
torie naturală și de antichitate a 
devenit, pe la jumătatea seco
lului trecut, o anexă a Universi
tății ; Pinacoteca Statului s-a 
format cu tablourile lucrate de 
foști elevi ai școlii, directdr al 
Galeriei fiind numit Theodor 
Aman, și el absolvent al liceu
lui.

După 1864 profesorii care i-au 
creat și întărit prestigiul se îm
part între Universitate și cate
drele liceului, majoritatea deve
nind cadre de conducere în do
meniul științei și culturii. Men
ționăm numai cîteva din figu
rile cele 
Gheorghe 
rector al Universității, 
Orăscu, profesor, D. Bollntinea- 
nu ,scriitor, ministrul instruc
țiunii publice, Carol Davila, or
ganizatorul învățămîntului sa
nitar, Gh. Tatarescu, Th. Aman, 
pictori de seamă, organizatori 
ai învățămîntului artistic în 
tara noastră, Mihail Percali, Ar. 
Demetriade, C. Stoicescu, ar
tiști, A. G. Chiriac, profesor și 
compozitor, organizator 
vățămîntului muzical și

Păstrător al acestor 
tradiții, Liceul „Nicolae 
cu" ni se înfățișează astăzi 
vîrsta unei permanente tinereți, 
în ciuda existentei seculare, în- 
cercînd să răspundă și azi ca și 
în urmă cu sute de ani nobilei 
sale misiuni : înaltă pregătire 
științifică și culturală elevilor 
săi. formarea lor ca oameni 
profund devotați natriel. *>est» 
1000 de elevi la cursurile de zi 
și alte cîteva sute la cursurile 
serale și fără frecvență benefi
ciază azi de gradul înalt de do
tare materială și didactică al 
școlii, de un corp profesoral de 
elită, de condiții excelente pen
tru dezvoltarea lor armonioasă 
spirituală si fizică.

Bogata istorie a liceului este 
un izvor veșnic viu de inspira
ție pentru activitățile educative 
ale elevilor, iar sărbătorirea a 
150 de ani de la înceDUturile în- 
vătămîntului în limba română 
le-a îmbogățit nrin organizarea 
unor ore de diriffenție închinate 
înaintașilor școlii, teme de stu
diu și cercetare în cercurile ele
vilor, care vor fi comunicate 
într-o sesiune omagială, o expo
ziție cu lucrările elevilor înspl- 
•rate ori. închinate acestui eveni
ment, pregătirea unei frumoase 
serbări, redeschiderea Muzeului 
școlii, editarea a două numere 
— preomagial și omagial — 
a revistei elevilor „Adolescen
ța", o expoziție cu cele mai va
loroase cărți aflate în bibliotecă, 
ediții rare datînd din anii 
1818—1864 și alte manifestări, 
care vorbesc despre dragostea 
cu care elevi și profesori păs
trează și cultivă tradițiile aces
tui vechi lăcaș de învățămînt.

mai reprezentative :
Costaforu, primul 

Alex.

Ce virtuți- poate avea reper
toriul mimetic, această noțiune 
incriminată, în numele unei sfinte 
dorințe de nou, de către toți 
comentatorii ambianței noastre 
teatrale ? Căci repertoriul teatru
lui din Galați, din care am vă
zut ultimele două premiere, este 
■— hotărît lucru — un act de 
mimetism. Titluri mai vechi sau 
mai noi, dar toate de recent suc
ces pe vreuna din scenele bucu
reștene, titluri — deci — veri
ficate, 
ență 
loc 
de 
de 
în _ 
teatrului: „Lovitura" (după Tea
trul Nottara), „Goana după flu
turi" (după Institut), „Opinia pu
blică" (după, o cit de mult după 
Teatrul de Comedie), „Bietul meu 
Marat" (după Giulești). Și în con
tinuare : „Regina de Navara" 
(după Național). „Despot Vodă" 
(după...) etc.

Care este virtutea posibilă a 
unui asemenea repertoriu ? Evi
dent, succesul de casă ; sau, cu 
o expresie mai nobilă dar eufe
mistică, reconcilierea teatrului cu 
o parte a publicului său, în urma 
unor mai vechi divorțuri de ati
tudine din vina ambelor părți, 
înțeleasă astfel, ca o tranziție 
spre un viitor mai îndrăzneț, sta
giunea mimetică a teatrului gă
lățean nu e întru totul condam
nabilă. Nu cumva însă să se as-

sigure, a căror audi- 
la public nu mai lasă 

nici măcar unei umbre 
îndoială, unui simulacru 
risc artistic, se succed 
programul săptămînal al

SIBIU (vedere panoramică)

Foto: O. PLEC AN

al în- 
alții.
bogate 

Bălces- 
la c

MARIETA VIDRAȘCU

SUGERAM
La cîțiva kilometri de O- 

radea se află două stațiuni 
balneare : „1 Mai" și Felix. 
Vestite pentru efectele tămă
duitoare ale apei termale, ele 
sînt căutate în tot timpul a- 
nului de numeroși vizitatori. 
Unice sînt aici nu numai 
efectele curative ale apelor 
ci și fauna și flora zonei res
pective. Condițiile de micro
climat generate de prezența 
Izvoarelor termale au favo
rizat păstrarea în zona sta
țiunii balneare „1 Mai" a u- 
nor elemente de faună și

• •••••••••••
Sediul casei de cultură 

din Suceava se află în plin 
centrul orașului. Spunind 
aceasta, oricine poate pre
supune, dintr-o dată, că zil
nic la Casa de cultură dtn 
Suceava trebuie să existe 
animație, veselie, tineret. 
Dacă am lua în considerare 
și luminile ce ard aici pînă 
seara tîrziu și afișele de 
toate culorile și mărimile 
ce acoperă fațada clădirii, 
presupunerea ar deveni cer
titudine.

Și totuși, dincolo de gea
murile mari, impresionante 
nu se întîmplă mai nimic. 
Literele de-o șchioapă, ce 
rețin atenția trecătorilor, 
nu sînt altceva decît recla
mele unor spectacole anun
țate de teatrele sau orches
trele aflate în turneu și 
care nu au nimic comun cu 
Casa de cultură. Activități 
proprii ? Cînd și cînd cîte o 
conferință la care nu vin 

''decît cîțiva curioși sau cîte 
o repetiție a formației de 
muzică ușoară ce nu se 
produce decît la foarte rare 
ocazii. Programul săptămî
nal de activități obligato
riu pentru o instituție de 
acest gen lipsește.

Nici nu-i de mirare în 
acest caz reputația proastă 
de care se „bucură" casa 
de cultură în rîndul publi
cului sucevean. Iată, pen
tru 
tul

exemplificare, rezulta- 
unui scurt sondaj efec-
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nele stări de lucruri incom
patibile cu regimul unei re
zervații naturale. Din 1952 
aflăm, la muzeul județean 
Bihor, se tot fac proiecte 
pentru amenajarea rezerva
ției și mai ales pentru pro
tejarea ei. Proiectele au ră
mas doar pe hîrtie. In zona 
rezervației au fost înființate 
diferite unități economice ale 
căror interese nu pot fi co
relate cu cele de protejare a 
rezervației. Apele reziduale 
de la băi și de la spitalul de 
copil se scurg în rezervație. 
De asemenea, nu se iau mă
surile necesare spre a-i de
termina pe localnici să re
nunțe la întrebuințarea pî- 
rîului în scopuri gospodărești 
utilitare. Comitetul popular 
comunal provizoriu a îngră-

PROTEJAREA
ONE! FIORI UNICE

floră caracteristice zonelor 
tropicale. Este vorba de 
Nymphaea lotus vartherma- 
Iis numit de localnici „dreți". 
Ana Maroși, muzeograf Ia 
Muzeul județean Bihor ne 
declara în legătură cu cele 
enunțate mai sus următoa
rele : „Fenomenul întîlnit la 
băile „1 Mai" este cunoscut 
în literatura de specialitate 
sub numele de „evidemism". 
E un select terțiar menținut 
tocmai datorită apelor terma
le. Este singurul loc din 
lume, unde trăiește această • 
varietate de lotus. (Nymp
haea lotus varthermalis). 
Circulă în mod cu totul ero
nat opinia că ar exista ase
menea varietăți și pe malul 
Nilului. Țin să specific că 
aici la băile „1 Mai" lotusul 
din rezervație face parte din 
aceeași specie. Este însă altă 
varietate.

Deși avem în față o varie
tate unică în lume a unei 
specii de plantă, cu valoare 
atît pentru turist cît mai ales 
pentru cercetătorul botanist, 
se pare că mulți din cei ce 
poartă răspunderea treburi
lor edilitare și gospodărești 
în orașul Oradea nu au a- 
juns încă să sesizeze nici im
portanța biologică, dar nici 
niăcar pe cea de ordin turis
tic. (Căci anual planta atrage 
la băile „1 Mai" prin varie
tatea și frumusețea ei turiști 
de pe toate meridianele glo
bului). Altfel nu ne putem 
explica cum sînt tolerate u-

dit perimetrul rezervației cu 
un gard. Cei din Rontău au 
intrat cu tractoarele peste el 
și l-au distrus. Unii își con
struiesc case chiar în peri
metrul rezervației. De ase
menea există un cătun de 
săruri chiar în raza rezerva
ției care ar trebui mutat.

„De ani de zile, ne relata 
tov. T. Jurcsak, botanist la 
muzeul județean Bihor, tre
buie să ne certăm periodic cu 
localnicii, să alergăm în toa
te părțile spre a cere sprijin. 
Nu se vede însă, concret, a- 
proape nimic. Se iau doar 
jumătăți de măsură. Nimeni 
nu înțelege că este vorba de 
un echilibru biologic păstrat 
aici, și care trebuie menți
nut".

Măcar 
balneare, 
raritatea 
pe plan european, ar trebui 
să-i oblige pe cei chemați să 
protejeze și să păstreze neal
terată frumusețea acestei re
zervații naturale. Din mo
ment ce rezervația și stațiu
nea sînt plasate in același 
mediu geografic ar trebui să 
se asigure o unitate de ad
ministrație. Recent a intrat 
peste rezervație o seră. Cre
dem că nu trebuie sacrificate 
pentru niște motive econo
mice de moment valori natu
rale ce se păstrează aici de 
milenii.

renumele stațiunii 
cotată tocmai prin 
vegetației ca unică

CRĂCIUN BEJAN

VIRTUȚILE $1 SERVITUTILE
REPERTORIULUI MIMETIC
cundă aici un început de rutină 
disimulată sub abile justificări. 
Ar fi păcat, cu atît mai mult cu 
cit ponderea — numerică și ca
litativă — în colectivul gălățean 
aparține tineretului, unui tine
ret ambițios și dornic de nou, 
care a și dat, la începutul sta
giunii, o cutezătoare interpretare 
a „Loviturii" (primită din păcate 
cu exagerate rezerve la Festiva
lul național din decembrie, de 
către un cor de spirite amatoare 
de comparații și ierarhii cu orice 
preț ; repercusiunea acestei în- 
tîmplări a constat la Galați, după 
cum era de așteptat, dintr-un 
punct înscris în favoarea rutinei).

Spectacolele înseși nu atestă 
căutarea vreunei expresii noi, la 
care nici textele nu le invitau.

In regia lui Ovidiu Georgescu, 
„Opinia publică" e un lucru în
grijit, cu accentele comice dis
tribuite judicios, intr-un ritm sce
nic fără pauze sau sufocări. Se 
joacă cu degajare și plăcere, cî
teva portrete se conturează chiar 
limpede, cîțiva actori (Dumitru 
Pîslaru, Mar ga Georgescu — mai 
ales —, Viorel Popescu, Mitică 
lancu) „stau" bine pe roluri. Dat 
vai, totul, de la caractere pînă 
la mizanscenă, nu este dectt un 
ecou al spectacolului Teatrului 
de Comedie, aș zice că nu mult 
mai rău (cu excepția unui aer 
didacticist, unei apăsate „expli
cări" a sensurilor satirice, mai cu 
seamă în deja celebra scenă a 
ședinței), dar cu nici un mili
metru afară din drumul bătăto
rit. Două criterii diferite trebuie

*
delimitate cu precizie în aseme
nea cazuri, Dintr-un unghi de 
vedere practicist, apariția cdpii- 
lor pare aproape normală : unul 
e publicul gălățean, altul acela 
al Comediei bucureștene. Dar 
(mai e nevoie s-o spunem ?) un 
teatru este o entitate artistică 
precisă, o personalitate distinctă. 
Această condiție îl obligă să se 
autoexprime și-i interzice să ex
prime, repetîndu-le, gîndurile ar
tistice ale altora. Tocmai de a- 
ceea mi-au plăcut cu deosebire 
doi interpreți ai unor roluri mai 
mici, Gheorghe V. Gheorghe și 
Constantin Săsăreanu, care, prin 

' derogare de la fidelitatea gene
rală față de model, au făcut 
altceva, au creionat niște tipuri 
esențialmente noi. E însă prea 
puțin, după cum prea puțin gră-
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tuat la începutul lunii ia
nuarie. Din 50 de tineri 
cărora le-am adresat între
barea : „De cîte ori ați fost 
la casa de cultură ? numai 
16 au răspuns afirmativ. 
Adică, au fost o dată sau 
de două ori și pe urmă nu 
s-au mai dus pentru că nu 
au avut la ce. Și încă un 
amănunt. Din peste 11000 
de tineri suceveni (uteciști

organizării unor expoziții 
mai mult sau mai puțin 
reușite, iar celelalte încă
peri (în afară de una) ser
vesc drept birouri. De men
ționat că în unul din aceste 
birouri se află chiar comi
tetul orășenesc pentru cul
tură și artă, iar la etaj casa 
creației populare, ambele 
foruri tutelare de îndru
mare și control.

tovarășii de la U.T.C. nu ne 
sprijină. Că asemenea seri 
sînt solicitate și căutate de 
tineri ne-o dovedește 
chiar afirmația dînsului: 
„Veneau foarte mulți și cei 
care nu puteau intra.în sală 
stăteau pe la geamuri, în 
stradă".
seri de dans s-ar fi orga
nizat pe bază de invitații

Dar dacă aceste

AȘTE PTAȚI CU
CASA DE CULTURA Șl 
PUBLICUL SUCEVEAN ÎNCRED

numai) doar „vreo 30" sînt 
antrenați în formațiile ar
tistice de amatori.

Cum justifică 
stare de lucruri 
de la Casa de 
Foarte simplu: 
spațiu". E un paravan des
tul de comod care ascunde 
însă multă inerție, lipsă de 
fantezie și de inițiativă. 
Deși necorespunzător, lo
calul dispune de o sală des
tinată manifestărilor de 
masă și patru încăperi. Dar 
cum e folosit acest spațiu ? 
Sala mare, cam tot timpul, 
este oferită cu generozitate

această 
tovarășii 
cultură ? 
„N-avem

Ce s-ar putea face ? Pri
mele camere din față, de 
pildă, pot, căpăta destinația 
unor activități, de club. Și 
aștt seăr,a aici țiu se petre
ce nimic. Doar cîțiva amici 
se întrețin cu unul dintre 
metodiștii de serviciu.

Cîndva, în sala mare se 
organizau seri distractive 
pentru tineret.

— Nu mai organizăm ase
menea seri, ne-a spus tova
rășul Trifan Macioapă, se
cretarul comitetului pentru 
cultură și artă, pentru că

sau numai cu un număr de 
tineri dintr-o întreprindere, 
prin rotație nu s-ar fi evi
tat aglomerările de la uși ?

Iată șt replica primului 
secretar al comitetului mu
nicipal U.T.C., Mihai Clim:

— Tovarășii „de la cul
tură" ne solicită cînd e vor- 
va numai de vreo confe
rință.

Cert e că din această 
dispută cei în pierdere sînt 
tinerii. Cu alte cuvinte, ei 
n-au decît să aștepte pînă 
cînd organizatorii activită
ților culturale îi vor invita 
din nou la iarbă verde, la

cîmpenești

ION BELDEANU

serbările 
pădurea Adîncâta,

__  CASA OC_CUirt/R*

P.S. La întrebarea noas
tră dacă se preconizează 
niște măsuri sau se prevăd 
niște căi de rezolvare, in
spectorul principal Ion Ia- 
coban de la comitetul pen
tru cultură și artă ne-a 
răspuns : „Pînă nu se ter
mină noul local nu văd 
ce rezolvare s-ar putea 
găsi".

Deci, să fim răbdători și 
să așteptăm!
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MIERCURI
6 MARTIE 

1968

17,30 Pentru cei mici. „Na- 
ufragiații de pe insula Ala- 
Bala“ ; 18,00 Telecronica eco
nomică ; 18,30 Curs de limba 
engleză (lecția a 6-a); 19,00 
„Copii mari” — emisiune ma
gazin pentru tineret; 
Telejurnalul de seară ; 
Buletinul meteorologic,
blicitate ; 20,00 Transmisiune 
de la Festivalul internațional 
de muzică ușoară — Brașov, 
România ; 22,40 De la Giotto 
la Brâncuși; 22,55 Telejurna
lul de noapte.

19,30
19,50

Pu-
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In aerul acestei încăperi plutesc „mărețe umbre" pe care pelicula nu le 
poate înregistra... (Bojdeuca lui Creangă)

TEATRE • CINEMATOGRAFE

Opera Română : Aida ora 19 ; 
Teatrul de operetă : Singe vienez 
ora 19,30 ; Teatrul Național, sala 
Comedia : Maria Stuart ora 
19,30; Sala Studio : Martin 
Borman ora 19,30 ; Teatrul de 
comedie: Un Hamlet de provincie 
ora 20 ; Teatrul Lucia Sturdza 
Bulandra Sala Schitu Măgureanu 
Iulius Cezar ora 20. Sala studio 
Sfintul Mitică Blajinu ora 20 ; 
Teatrul C. I. Nottara Sala Ma- 
gheru : Lovitura ora 19,30 ; Sala 
studio : Cînd luna e albastră ora 
20 ; Teatrul Ion Creangă : Năz
drăvăniile lui Păcală ora 16 j

O LUME NEBUNA, NEBU
NĂ, NEBUNĂ — rulează la 
Feroviar (orele 9,30; 13 ;
16,30; 20.); Modern (orele
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20).

BLESTEMUL RUBINULUI 
NEGRU — rulează le Repu
blica (orele 9 ; 11,30 ; 14 ;
16,15 ; 18,45 ; 21,15) ; în com
pletare Naică pleacă Ia Bucu
rești ;Festival (orele 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21 în com
pletare Lauri, celor mai buni).

SFÎNTUL LA PÎNDĂ - ru
lează la Luceafărul (orele 9 ; 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), Bucu
rești (orele 8,30 ; 10,30 ; 12,30 ;
14.30 : 16,45 ; 19 ; 21.).

ZECE NEGRI MITITEI —

rulează la Lumina (orele 8,45 ; 
16, 30 în continuare 18,45 ; 
20,45); în completare Încer
cări.

AM INTILNIT ȚIGANI FE
RICIȚI — rulează le 
(orele 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 
21).

NĂICA PLEACĂ LA 
RE$TI — ATENȚIUNE — 
CIUPERCI, ORIZONT ȘTIIN
ȚIFIC NR. 1/1968 CAMPIO
NATELE MONDIALE DE 
LUPTE — GUSTAV ȘI CIOA
RA NERECUNOSCĂTOARE 
— CINTECE ÎN LEMN — 
Rulează la TIMPURI NOI (0- 
rele 9—21 în continuare),

PASĂREA PHOENIX - ru
lează la Union (orele 14,45 ;
17.30 ; 20,15) ; Joi și sîmbătă 
filme de animație ora 18.
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN

GĂRITĂ — rulează la Doina 
(orele 9 ; 10 pentru copii —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; —

Central
17 : 19 ;

BUCU-

pentru aduiți. In com- 
Eîinea noastră.
ȘAPTE SAMURAI — 

la Excelsior (orele

20,30) ; 
pletare

CEI 
rulează
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20) ; Victoria 
(orele 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20 ;). 
Muzicantul în programul 
itor .

EXISTA ÎNCĂ SCLAVE 
rulează la Gri vița (orele 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30); 
în completare Salut Kenya 
Capitol (orele 9,15; 11,30;
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45). Nu
uita gara Lugovala în progra
mul viitor.

SINGUR PE LUME — ru
lează la înfrățirea (orele 14,30 ;
16.30 ; 18,30 ; 20,30).

REÎNTOARCEREA LUI 
SURCOUF — rulează Ia Bu- 
zești — (orele 15 30; 18; 20.30); 
în completare Pilule II

SPARTACUS — rulează la 
Dacia (orele 9 ; 19,30 ; în con
tinuare).

vi-

9;

E știut că una din marile pro
bleme ale artei moderne este 
păstrarea comunicației cu pu
blicul. în cazul teatrului, legă
tura cu publicul este vitală, 
pentru că teatrul nu poate spera 
în valorificări ulterioare. Tea
trul de fapt nu are viitor : arta 
teatrală nu supraviețuiește ac
tului spectacular. Dacă nu ob
ține consensul imediat al publi
cului, arta teatrală trebuie să-și 
recunoască eșecul ireparabil. 
Dar de aici pînă la a flata în 
marele public ceea ce e mai pu
țin evoluat, pînă la a-i cultiva 
slăbiciunile latente, e o foarte 
mare distanță. Uneori artiștii, 
poate bine intenționați, poate 
plini de indulgență pentru acest 
public, ignoră proporțiile reale 
ale amintitei distanțe și rezulta
tul e absolut descurajant. Și gre
șesc nu numai mediocrii și no
vicii, ci și artiștii ce nu mai sînt 
de mult „Stagiari" și nu s-au a- 
rătat niciodată nedotați.

Măcar în cadrul unui teatru

itor este însuși succesul de casă 
al spectacolului.

„Bietul meu Marat", această 
onestă melodramă despre dra
goste și despre realizarea idea
lurilor, scrisă cu îndemînare mo
dernă, în cel mai autentic spi
rit al unui anumit sentimenta
lism, a făcut la noi cariera obiș
nuită a pieselor cu decor unic 
și personaje puține, lat-o acum 
reluată la Galați, într-o versiune 
deloc nouă, ale cărei împliniri se 
bizuie mai mult pe însușirile 
spontane ale cîtorva actori ti
neri. Intr-un decor absolut func
țional, fără vreun cusur dar și 
fără vreo calitate (autor : Napo
leon Costescu), regizorul Gh. Mi- 
letineanu propune o tratare strict 
realistă, urmărind cu exclusivi
tate logica reacțiilor personaje
lor și a relațiilor dintre ele, in 
detrimentul aurei poetice care 
ar fi putut înnobila evenimen
tele diurne ale acțiunii, inălțtn- 
du-le eventual la alte semnifi
cații. Spectacolul are adevăr, dar 
nu are muzicalitate, na are acea 
tensiune inefabilă a sentimente
lor, singura în stare să salveze de 
efemeritate acest gen de opere 
dramatice. Interpreții, tineri cu 
toții și fideli — prea fideli — gîn- 
dului regizoral, au făcut exces • 
de sobrietate, cînd un dram de 
melancolie (pentru trecerea ine
xorabilă a timpului, pentru iubi
rea nerealizată, pentru idealurile 
neescaladate) le-ar fi stat atît de 
bine. Oricum, Minodora Condur, 
Grigore Dristaru ft Romeo Sta- 
văr — acesta din urmă cu con
diția să-și amendeze o neconte
nită înclinație spre ironia agre
sivă, care nu e peste tot la locul 
ei — sînt interpreți rasă, ale 
căror daruri merită încercări mai 
aspre, într-un repertoriu mai de
cisiv.

SEBASTIAN COSTIN
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tat de cultură. Dar Valeriu Moi- 
sescu nu izolează convențiile și 
mecanismele ci încearcă să le 
fructifice. Rezultatul dezamă
gește. Abundă ciocnirile, „pie
dicile", îmbrățișările și sărută
rile cu destinatar greșit, abundă 
răsturnările de obiecte, stropi
rile, patrupedismele, toate avînd 
un unic resort : întunericul. E 
amuzant în principiu, e amu
zant cîteva minute, dar nu o 
seară întreagă. Sînt multe si
tuații scenice ingenioase, actorii 
se mișcă de multe ori cu haz, 
cîteva gag-uri sînt reușite. Dar 
e prea, e foarte gratuit totul!

E totuși un spectacol de suc
ces ? Sala se umple mereu dar 
reacția publicului nu e tocmai 
încurajatoare. Marele public se 
vrea răsfățat dar nu admite 
subaprecieri.

E chiar imposibil succesul 
fără capitulări de ordin artis
tic ? Poate că nu. La Teatrul 
„Nottara", spectacolul cu piesa

PIESA DE
SUCCES?O
ca „Lucia Sturdza Bulandra" 
avem dreptul să ne mirăm de 
faptul că această limită n-a fost 
respectată. Cînd printre realiza
torii unui spectacol figurează re
gizorul Valeriu Moisescu, sce
nograful Paul Bortnovschi, ac
tori ca Gina Patrichi și Ștefan 
Bănică, nu e surprinzător ca 
obiectul acestei convergențe de 
talente să se cheme „Comedie 
pe întuneric" ? „Dosarul" pie
sei conține, e drept, niște re
comandări : farsa lui Peter Sha
ffer a trecut prin cîteva mari 
scene, a beneficiat de distribuții 
marcante. E suficient aceasta 
pentru a justifica introducerea 
ei în repertoriu, mai ales cînd 
prin ea se realizează primul 
contact al acestui reputat dra
maturg cu publicul nostru ?

Spectacolul dovedește de alt
fel, lipsa de aderență a înșiși 
interpreților la text. Portretiza
rea e lipsită de subtilitate, une
ori e de-a dreptul groasă (Vio
leta Andrei — Carol). Ștefan 
Bănică se epuizează în gimnas
tică, scăpînd de prea multe ori 
inflexiuni periferice, preocu- 
pîndu-se prea puțin de contu
rarea umană a personajului 
(Brindsley) și prea mult de po
ticneli, rostogoliri, prăbușiri, tî- 
rîri etc. Gina Patrichi accen
tuează prea simplu, prea vizibil 
libertinajul Cleei frizînd uneori 
lipsa de stil. Marius Peppino 
(Colonelul Melkett), Dan Da
mian (Harold), Gheorghe Ghițu- 
lescu (Scuppanzigh) portreti
zează fără ingeniozitate, în linii 
mari și nu au nici măcar hazul 
„motrice" al Iui Ștefan Bănică. 
O realizare mai atentă, mai ou- 
țin simplistă este cea a actriței 
Vally Voiculescu-Pepino (Miss- 
Furnival) căreia îi reușește „în- 
tîrzierea" perpetuată a persona
jului, uimirea, bonomia senilă, 
desele pauze-lapsus. Dar foarte 
greu de imputat actorilor linsa 
de substanță a personajelor cînd 
textul nu-i solicită. Preocu
parea^ caracterologică e de fapt 
redusă la schițarea unei tipo
logii convenționale ce nu depă
șește nevoile stricte ale farsei. 
Pentru că piesa e o farsă în 
toată regula, mizînd pe qui-pro- 
quo-uri și imbroglio, pe animo
zitățile dintre părintele obtuz 
și cuplul amorezilor, pe rivali
tatea dintre ingenua fadă dar 
„situată" și libertina fără căpătîi 
dar cu șarm, pe așteptarea unui 
milionar salvator, deci pe me
canismele clasice. Poate că evi
dențiind „calsîcismul" piesei, in
terpretarea ar fi avut acces la 
un farmec mai evoluat, pigmen-

lui Hugh Herbert „Cînd luna e 
albastră" face de multă vreme 
față cu greutate solicitărilor de 
bilete. Nu e o piesă de substan
ță, dar nu e nici lipsită de bun 
gust și farmec. „Povestea" nu 
spune mai nimic dar există niș
te personaje de neîndoielnică 
autenticitate — personaje pline 
de umor și mai ales de o mare, 
funciară inocență : un cvadrage
nar ' libertin dar total ingenuu 
față de fiica sa, o adolescen
tă de cuceritoare spontanei
tate, care în 
dezarmantă e 
mai aproape 
cît rutinații și 
înconjoară cu 
amuzată. Un dialog animat, cu 
replica promptă și spirituală, cu 
o evoluție lipsită de liniaritate 
constituie încă un domeniu în 
care Hugh Herbert se arată 
amuzant în limitele bunului 
gust. Ce contează în această 
piesă ? Poate credința în can
doare, sau poate nimic. Ce se 
reține ? Puțin de tot : pentru că 
„povestea" se desfășoară sim
plu, previzibil ca într-o nouă 
„bibliotecă 
mai e rozul 
tru.

Curios e 
e semnată ... _____ __
spectacolul din Studioul Teatru
lui Nottara nu exploatează com
plet textul. Melania Cîrje e în 
afara oricărei obiecții, creează 
un personaj nuanțat, subliniază 
ce-i mai însemnat — conjuga
rea naivității cu o intuiție exac
tă a realității ; o prezență scenică 
plină de grație și vioiciune. Dar 
Ion Dichiseanu nu izbutește de 
loc să găsească farmecul perso
najului Don, care, e adevărat, 
e mai sumar realizat de autor 
decît celelalte, chiar decît 
acea fată care nu apare, 
care nu e prezentă decît la... te
lefon șl în relatări, dar a că
rei conformație — în mare — 
nu interzice de loc niște desco
periri și adăugări actoricești. 
Ion Punea e corect dar fără vi
brație. Și rolul său, ca și cele
lalte două, pretinde o tinerețe 
de substanță, așteaptă de la in
terpret darul seducției. Numai 
Melania Cîrje a înțeles și a iz
butit acest lucru.

Oricum, „Cînd luna e albas
tră" are în primul rînd meritul 
de a dovedi că se pot realiza 
spectacole agreabile numai cu 
abdicări, nu și: cu compromi
suri. însuși publicul dovedește 
încă o dată că așteaptă bună
voință nu servilitate, că se vrea 
răsfățat dar reprimă malițios 
adularea.

ILINA GBIGOROVICI

candoarea ei 
adesea mult 

de adevăr de- 
scepticii ce o 

condescendență

roz", roz atît cit 
roz în deceniul nos-
însă că deși regia 
de Cornel Todea
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DRAGI COLEGI,
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E limpede că cele peste 4 milioane de
• elevi ai țării noastre nu trăiesc vremuri
• obișnuite. E limpede că nu sînt multe 
c locuri în lume în care școlarii să se

bucure de avantajele pe care le avem 
noi. Se face multă carte în țara noastră

• — dar multă carte înseamnă și multe
• probleme. Ale dascălilor. Ale familiei.
• Dar și ale noastre, ale elevilor. De a-
• ceste probleme ne vom ocupa aici, in 
t fiecare miercuri.

Dorim, înainte de orice, să spunem
• adevărul. Știm că vorba cu adevărul
• care „sare în ochi" e o simplă vorbă
• ••••«••••••••••••a

• •••••••••••*••••
și că în realitate nu e atît de ușor să-l 
descoperi. Care sînt cauzele adevărate 
ale faptului că băiatul ursuz și brutal 
(și trist) din ultima bancă a rămas de 
două ori repetent ? De ce trei sferturi 
din elevii unor clase au medii sub 7 ? 
Cum se explică faptul că prietenul nos
tru cel blond păstrează cu sfințenie 
acasă la el 267 de fotografii de actori 
și de cîntăreți celebri și numai trei 
cărți de literatură, dintre care două cu 
coperțile rupte ? „Foarte simplu — ar 
putea să Observe cineva — băiatul din 
ultima bancă e leneș, clasa de care 
vorbeam mediocră, colegul blond in
cult". Simplu, așa este, numai că eti-

• •••••••••••••••••
chetele nu ne ajută cu nimic. Nu de 
etichete avem nevoie, se găsesc și la 
papetărie și sînt ieftine. Noi trebuie să 
aflăm adevărul. Pentru ce s-a întîmplat 
așa ? Ce se poate face ? Să căutăm. Și 
nu numai să căutăm, ci să și găsim.

Va fi departe de noi înfumurarea 
unor elevi premianți (numai a unora : 
sînt tot atîția înfumurați și printre 
elevii cu media 5 !) care refuză să în
țeleagă că există și colegi de-ai noștri 
în situații realmente dificile, că acești 
colegi, deși fac toate eforturile pentru 
a se pregăti armonios, nu izbutesc și 
rămîn undeva în umbra notelor medio
cre. Noi știm că asemenea cazuri nu

• •••••••••••••••••
sînt puține. Iar dacă nereușita acestor 
elevi se datorește și unor manuale nu 
destul de sistematice sau nu destul de 
clare, dacă ea își are izvorul și în 
supraîncărcarea cu sarcini, nu vom 
ocoli prezentarea unor asemenea situa
ții. După cum ne vom spune cuvîntul 
despre cărțile scrise pentru noi, despre 
filmele unde apar probleme care ne 
interesează, ori despre emisiunile, nu 
întotdeauna fără cusur, nu întotdeauna 
lipsite de chiotele unei voioșii artificiale, 
pe care ni le consacră Radio-televiziu- 
nea.

Așa este: entuziasmul nostru nu ține 
loc de experiență ziaristică. Așa este :

• •••••••••••••••••
lucrurile (multe, ce-i drept) pe care le 
știm despre noi înșine și despre colegii 
noștri nu înseamnă încă o cunoaștere 
aprofundată a marilor probleme ale în- 
vățămîntului românesc. Deci, nu vom 
putea evita unele stingăcii. Deci, vom 
încerca să chibzuim fiecare pas și să 
sprijinim cu argumente convingătoare 
fiecare afirmație pe care o să o facem. 
Rățoielile obraznice nu au ce căuta în 
pagina noastră. Dar nici menajamen
tele de doică somnolentă.

Nu vorbim în numele nostru, al celor 
cîțiva, adunați la solicitarea generoasă 
a „Scînteii tineretului", pentru a alcătui 
această primă „Pagină a elevilor", avind

• •••••••••••••••••a
sprijin pentru cutezanța noastră publi- • 
cistică, experiența poetului Florin Mu- 9 
gur. Vorbim în numele vostru, al tutu
ror. Pentru că singuri nu vom izbuti. *
Pentru că fără sprijinul vostru direct, •
fără scrisorile voastre, pe care le aștep- •
tăm cu nerăbdare, nu vom putea să 9
alcătuim o pagină cu adevărat a noastră, 9
a elevilor. Deci, să sperăm că săptămîna #
viitoare, EU, TU, EL vom răspunde in- #
vitației și vom fi mai mulți. e

Și cu aceasta, la drum ! 9

COLECTIVUL DE REDACTORI *
AI „PAGINII ELEVULUI" •

• ••••••••••••••••••

SĂ FACEM 
CUNOȘTINȚĂ!

Cerințele politeții ne obligă, înainte de orice, să ne pre
zentăm. Sîntem colectivul de redactori ai „Paginii elevului**.

1. îmi place istoria și vreau să devin arheolog. O fată ar
heolog ? Eu cred că se poate. Mă numesc Iolanda Bulencea 
și sînt elevă în clasa a X-a, la liceul 30.

2. Caut adevărul, frumusețea, bucuria. Poate că împreună 
le vom găsi mai ușor. Mă cheamă Tudor Dimitriu și învăț 
in clasa a Xl-a. la liceul „Dr. Petru Groza".

3. încerc să fiu o fată de treabă. Lumea spune că nu 
merge întotdeauna. Dar să nu mă las amăgită ^de farmecul 
autocriticii... Numele meu este Rodica Dumitrescu. Sint in 
clasa a IX-a, la liceul 24.

4. Prietenii îmi spun demult că am fost „sortit" să devin 
ziarist. Acum am posibilitatea să arăt ce pot. Și dacă pot. Mă 
numesc Gabriel Georgescu și sint in clasa a X-a, la liceul 15.

5. Sînt realist, lumea mă consideră rigid și colegii îmi spun 
„Potecuță". Dacă aș fi fost umanist, ce poreclă aș fi primit ? 
Mă bucur că o să avem un loc unde să ne spunem cuvîntul 
Mă numesc Alexandru Mateescu și sînt elev în clasa a Xl-a 
la liceul „I. L. Caragiale".

6. „Știu că nu știu nimic"... dar că vreau să știu tot. Mă 
cheamă Murgescu Ileana și sint în clasa a X-a ia liceul „Dr. 
Petru Groza".

7. Nimic nu mă sperie mai mult decit o mulțime de ochi 
îndreptați spre mine. Și voi mă priviți ! Mă recomand : Dan 
Năstase, elev în clasa a X-a, la liceul „Dr. Petru Groza".

8. „Un suflet tînăr ne străbate / Și ne îndeamnă către cer". 
Mă numesc Neicu Irina și sint în clasa a Xl-a, Ia liceul 39.

9. Pretutindeni în jurul meu există încordarea unei aștep
tări. Această așteptare înverșunată a împlinirii este ceea ce 
mă exprimă și pc mine, Gabriela Nicolau, elevă în clasa a 
X-a la liceul „Ion Neculce".

10. „Am zărit lumină pe pămint / Și am venit și eu / Ca 
să văd ce mai faceți". Mă numesc Păunică Ioana și sînt elevă 
în clasa a X-a, la liceul 30.

11. Ca și colegii mei din' celelalte fotografii, am venit să 
iau totul de la început. Mă numesc Rachmuth Dorin și sînt 
în clasa a Xl-a la liceul .,1. L. Caragiale".

12. îmi caut locul printre ecuații și oameni. Și de ce nu 
l-ar găsi vorbele pe care le descopăr ? Mă cheamă Lida Răutu 
și învăț în clasa a Xl-a, Ia liceul „Dr. Petru Groza".

13. O mare dorință : să-i ajut pe oameni să fie buni. Mă 
numesc Stoica Virginia și sint elevă in clasa a X-a, la li
ceul 30.

14. „Certitudini, certitudini, ce bine e să ai certitudini !“ 
Mă numesc Stoicescu Mircea și sint în clasa a Xl-a, la li
ceul „Matei Basarab".

15. Cu puțină imaginație și cu mai multă încredere, poate 
o să vedeți în mine un viitor prieten. Mă numesc Adriana 
Stoichițoiu și învăț în clasa a Xl-a. la liceul „Matei Basarab".

16. Mi-au dat in dar o balanță de vis, / Pe un talger să 
așez căutările / Și chemările / Iar pe celălalt foile albe de 
scris... Sînt Doina Uricariu și învăț în clasa a Xl-a la li
ceul 32.

...Noi ne-am prezentat. Acum — e rindul vostru !

PAGINA ELEVULUI

IOLANDA BULENCEA

TUDOR DIMITRIU

GABRIEL GEORGESCU
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Am pus aceste întrebări 
unui număr de 100 de e- 
levi din ultimele clase ale 
liceelor „Matei Basarab", 
„Dr. Petru Groza" și... 24. 
(Nu știm dacă să punem 
sau nu ghilimele ; cînd oi 
să primească oare toate 
liceele cite un nume ?). 
Avem în fața noastră răs
punsurile. Dimensiunile di
feră : de la „Nu 1", cel 
mai scurt răspuns, și pînă 
la cele trei pagini scrise 
îndesat de Zoia Oniță 
(clasa a X-a, liceul „Di 
Petru Groza".) Atitudinile 
față de anchetă sînt și ele 
deosebite : răspunsuri se
rioase, chibzuite, (majori
tatea) și altele de genul : 
„Idolul" meu esîe Adamo, 
pentru că il ador". (V. I., 
clasa a Xl-a, liceul „Dr. 
Petru Groza") sau : „îmi 
place Roger .Moore, pen
tru că e colosal". Sau 
chiar : „Idolul meu este 
Micky" (răspunsuri ne
semnate, liceul 24).

Dar,. înainte de a merge 
mai departe, să vedem ce 
înseamnă „idol", în sensul 
limitat pe care-I subînțe
legem noi. Ne lămurește, 
credem, L. V. (clasa a X-a, 
liceul „Matei Basarab") : 

„Idolul" nu se poate 
confunda cu idealul, 
fiind cel mai adesea un 
model trecător, legat de 
preferințele unei anu
mite vîrste. Cred că nu 
pot fi socotiți „idoli" 
eroii unui popor, figu
rile istorice proeminen
te, personajele legen
dare. Pozele „idolilor" 
se cumpără cu kilogra
mele. se lipesc pe par
brizele mașinilor, pe 
pereți, pe ghiozdane, 
pe tricouri ; cărțile 
„idolilor" sînt păstrate 
în condiții speciale de 
temperatură ; concer
tele lor fac elevii să 
chiulească de Ia școală. 
Asta timp de un an, 
doi, trei... Apoi, „ido
lii" dispar, se demo
dează. Asta e soarta 
lor...".

SE POATE 
Șl FĂRĂ...

Din cei 100 de elevi, 32 
(aproape o treime) au răs
puns la prima întrebare 
negativ. Unii dintre ei sînt, 

lateral, care să întruneas
că toate calitățile ome
nești. Dar îmi dau foarte 
bine seama că un aseme
nea om nu poate exista. 
Totuși sper că voi găsi 
unul care, deși nu va în
truni toate calitățile, va 
beneficia cel puțin de o 
parte din ele".

DAR IATĂ 
Șl „IDOLII"

Sînt preferații celorlalți, 
ai majorității, ai celor 68 
Unii dintre elevi pomenesc 
un singur nume, alții două 
sau trei, iar cei din urmă 
fac liste impunătoare, ade
vărate mitologii. Apar : El
vis Presley, (în 28 de răs

A VEȚI „IDOLI"? 
CINE SINT El ?

punsuri), Alain Delon (5). 
Jean Paul Belmondo (8), 
Salvatore Adamo (20), Rita 
Pavone (5), Claude Le- 
louch (6), Charles Azna
vour (4), „The Beatles" 
(5). Și alții. Un singur vot 
are vestita B. B. (Brigitte 
Bardot) care — se pare — 
nu se bucură la noi, elevii, 
de prea mare popularitate.

Dar apar și altfel de 
nume, cărora definiția co
legului L. V. despre „ido
lii trecători" nu li se mai 
potrivește : Eminescu (8), 
Shakespeare (12), Victor 
Babeș (4), Albert Camus 
(5), Pablo Picasso (5), Rai
ner Maria Rilke (3), Ion 
Barbu (2), și alții, (printre 
care, de pildă, criticul ci
nematografic Ecaterina O- 
proiu, pe care nu știm 
prea bine în care înșiruire 
s-o trecem)...

„Idolul" meu este Liviu 
Ciulei. Are un talent ex
traordinar". (M. B., clasa 
a X-a, liceul 24).

„IDOLI" MAI 
PUJIN 

OBISNUITI
„Idolii" pomeniți mai 

sus, toți fără excepție, au 
o trăsătură comună : se 
află departe, fie* în timp, 
fie în spațiu, de adorato
rii lor. Aceștia îi citesc 
(cînd e cazul), îi văd la 
cinematograf sau la televi
zor, Ie ascultă vocile im
primate pe benzi de mag

netofon, le privesc portre
tele și, nu de puține ori, 
îi substituie cu îndîrjire 
realității. Poate chiar că e 
un punct slab al nostru, 
al adolescenților, capacita
tea de a admira gălăgios, 
fără rezerve și fără prea 
mult discemămînt. Cei 
mai mulți dintre noi ne 
supunem docili sau chiar 
îneîntați unei mode, imagi- 
nînd personaje cărora le 
atribuim cu dărnicie toate 
însușirile posibile. Dar nu 
toți. Iolanda Fundeanu și 
alți doi colegi ai ei (clasa 
a Xl-a, liceul „Matei Ba
sarab") și-au ales drept 
„idol" o tovarășă profe
soară". „O iubesc. Ca 
dînsa aș vrea și eu să a- 
jung“, scrie Iolanda. Iar 
Kao Țiuan-Și (clasa a 
X-a, același liceu) scrie — 
după părerea noastră, e-

scrie : „Idolul" meu este 
Cezar... de la patinoar".

Poate că unii, citindu-i 
răspunsul, îl vor socoti 
stupid sau numai amuzant. 
In fond, de ce să mono
polizeze Caius Iulius Cae
sar admirația oamenilor ? 
„Cezar de la patinoar" e 
cu siguranță un băiat bun, 
sportiv, patinează grozav 
de repede, ba chiar te po
menești că fuge mai re
pede decît „El Fugitivo". 
Pe deasupra, are și un 
nume sonor.

Dar vezi că noi aștep
tam nu un răspuns care să 
fie un dulce amestec de 
ignoranță și de sentimen
talism, ci unul care să ne 
arate cum gîndește colega 
noastră 1 Să zicem însă că, 

de data asta, e vorba nu
mai de o glumă... Dar ce 
te faci cu M.B. (clasa a 
Xl-a, liceul „Matei Basa
rab") care răspunde tex
tual : „W. Shakespeare, cel 
mai mare dramatist al tu
turor timpurilor" ? Desi
gur că sublinierea e a 
noastră — și tot noi sub
liniem că e vorba de un 
elev care peste un an ter
mină liceul 1 Dacă-1 termi
nă... Ce facem cu M. N., 
(clasa a X-a, liceul „Dr. 
Petru Groza") al cărui 
„idol” este... „pictorul Ra- 
phel". Ii respectăm orto
grafia, dar nu și ignoran
ța. Tot el vorbește, de alt
fel, și despre „Herny Be- 
Iafonte" și despre „Teter 
O’tale" (probabil, Peter 
O’Toole). Un coleg de cla- 

1
I
I

prea durabil nu e...) se do
vedesc destul de puțin 
pretențioși ?

0 PĂRERE
Nu știm dacă ați ob

servat (credem că da) : 
majoritatea „idolilor" vin 
din afara școlii. Des
pre ei nu se vorbește în 
cele cinci sau șase ore de 
cursuri, de fiecare zi. Așa 
stau lucrurile. Soluția ? Să 
ne alegem „idoli" din ma
nuale sau să introducem 
în programă cursuri des
pre Elvis Presley ? Păre
rea noastră (nu știm dacă 
veți fi de acord cu ea) 
este că amîndouă aceste 
lucruri sînt posibile. Cre
deți că un ciclu )de ore 
educative — sau de dis
cuții libere — despre ta
lent și impostură în muzi
ca ușoară, nu ar fi urmă
rite cu interes ? (Sau des
pre muzica de jazz, des
pre Picasso, sau despre 
„tinerii furioși’...) Dacă 
avem „idoli" și credem în 
ei, de ce să nu le cîști- 
găm aderenți ? Și pentru 
Adamo, dar și pentru 
Shakespeare sau Aurel 
Vlaicu. Poate că dacă o 
să-i cunoaștem mai bine, 
se va dovedi că există cel 
puțin tot atîtea motive de 
a-1 lua ca model pe Vlai
cu, cîte sînt pentru a-1 di
viniza pe Adamo 1

Iar dacă, după dispută 
(de ce nu ?), fiecare va 
rămîne la părerea lui, vom 
învăța în timpul discuției 
măcar atît : să-i scriem 
„idolului" numele fără 
greșeală.

CÎTEVA 
ÎNTREBĂRI 
SI CÎTEVA 

RĂSPUNSURI
— E bine să avem 

„idolii" noștri ?
— De la caz la caz. Mai 

degrabă da, decît nu.

ALEXANDRU MATEESCU MURGESCU ILEANA DAN NĂSTASE NEICU IRINA GABRIELA NICOLAU PĂUNICĂ IOANA RACHMUTH DORIN LIDA RĂUTU
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MARE 
PREMIU!

Ajutați-ne, dragi colegi! Sîntem în dilemă. Ne-am 
hotărît să acordăm un premiu special pentru fantezie și 
ingeniozitate gazetelor de perete ale liceului „I. L. Ca- 
ragiale“ din București. Dar nu știm căreia dintre ele. 
Pentru că prima se numește „înainte!“, iar cealaltă 
(aflată în fața ei), „Tot înainte !“ Ne e frică să nu Ie 
încurcăm... (Dorin Rachmuth, Mircea Stoicescu).

STOICA VIRGINIA STOICESCU MIRCEA ADRIANA STOICHIȚOIU DOINA URICARIU

I hotărît, împotriva „idoli
lor".

ȘERBAN TEODORU 
[(clasa a IX-a, liceul 24) : 

„Socotesc că cel mai bine 
e să strălucim prin noi 
înșine și nu imitînd pe 

I cineva. Este un succes fa
cil să preiei caracterele 

Iunui „idol" și să ți Ie însu
șești, pentru ca să impre
sionezi un cerc* de prie- 

I teni".
I STELUȚA TOMESCU 

(clasa a X-a, liceul „Matei

I Basarab") : „Idolul" este 
reprezentantul idealului pe 
care îl urmărește cineva.

IA avea un „idol" înseam
nă să dorești să fii ca el 
în toate privințele. Nu cu-

I nosc pe cel al cărui exem- 
| piu poate fi urmat în toate 

privințele".

I Alții nu au „idoli", dai 
ar dori să-și găsească.

I. ANTONESCU (clasa 
I a X-a, liceul „Matei Basa- 
■ rab") : „Dacă aș avea un 
. „idol", acela ar trebui să 
I fie un om perfect, multi-

„îmi place Claude Le- 
louch — scrie Dan Ceuca 
(clasa a X-a, liceul „Dr. 
Petru Groza”) ; imbină 
inteligent o mare varieta
te de procedee cinemato
grafice, pentru exprimarea 
unei idei".

„Deși mai greu se poate 
vorbi de un scriitor „idol", 
pentru mine — scrie Zoia 
Oniță — Stendhal repre
zintă omul în deplina sa 
împlinire. Este omul de 
duh, spiritul liber, total 
dezinteresat față de ierar
hiile sociale burgheze. Și 
are un talent deosebit de 
a-și trăi viața".

„Îmi aleg „idolii" (ne
semnat, liceul „Dr. Petru 
Groza") dintre aceia care 
au reușit să exprime la ni
velul cel mai înalt senti
mente pe care le încerc și 
eu (în literatură, Rilke) 
sau care, pur și simplu, 
îmi plac ca fizic, mod de 
comportare, voce (Adamo, 
Cliff Richard)".

moționant : „Ca să am un 
„idol", ar trebui să fiu un 
caracter în permanență ne
liniștit și să-mi caut în el 
un remediu pentru neliniș
tea mea. Dar eu sînt un 
om practic și dragostea de 
„idoli" se risipește în nu
meroase particule mărunte 
de admirație pentru un 
actor, un om de știință 
sau un sportiv oarecare. 
Dacă ar fi totuși să-mi 
aleg „idoli", cred că aș 
spune : „idolii" mei sînl 
părinții".

IULIU CEZAR
SI SPORTURILE 

DE IARNĂ
O colegă entuziasmată 

(clasa a IX-a, liceul 24)

să al lui M. N. scrie, tot 
atît de corect, despre... 
Jean Paul Bermondo.

Să reținem că acești co
legi — care cred că Sha
kespeare este „dramatist" 
și scriu greșit nume cele
bre — nu vorbesc despre 
niște oameni vestiți oare- 
cari, ci chiar despre „ido
lii" lor. Să ai un „idol" și 
să nu știi măcar cum îl 
cheamă, e o performanță 1

Nu cumva, în cazul ce
lor despre care vorbim a- 
cum, e vorba nu numai de 
incultură sau de superfi
cialitate, ci și de o anu
mită lipsă de respect față 
de sine ? Și chiar, referin- 
du-ne la admiratorii pre
zenței pline de farmec a 
lui Elvis Presley, nu cre
deți că mulțumindu-se cu 
atît (oricum, farmecul fizic

mai

— Cu ce condiție ?
— Să nu ne facem 

„chip cioplit" dintr-o glo
rie de un ceas.

— Alte condiții
sînt ?

— Sînt, dar e mai bine 
să le descoperim singuri. 
Le vom întîlni, poate, și în 
rîndurile pe care dorim să 
le primim de la cît mai 
mulți dintre cei ce vor 
citi această anchetă de 
debut. Chiar dacă opiniile 
lor nu vor coincide cu cele 
cuprinse în ancheta noas
tră. Sau — mai exact — 
cu atît mai mult 1

Anchetă realizată de
RODICA DUMITRESCU 

ILEANA MURGESCU
ADRIANA STOICHIȚOIU 
SORIN ȘERBANESCU
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6 MARTIE
Poporul român aniversează 

astăzi împlinirea a 23 de ani 
de la instaurarea primului gu
vern de largă concentrare de
mocratică în care clasa mun
citoare avea rolul conducător. 
Victoria de la 6 Martie 1945 a 
reprezentat o verigă deosebit 
de importantă în procesul re
voluționar început cu insurec
ția din August 1944. Din miș
carea antifascistă și de elibe
rare națională s-a dezvoltat o 
puternică luptă revoluționară 
de masă pentru înfăptuirea 
unor profunde transformări în 
viața politică, economică și so
cială a țării.

Cu toate condițiile grele de 
viață, a marilor dificultăți da
torate jafului hitlerist, distru
gerii produse de bombarda
mente și operațiunile militare, 
blocării valutei și a devizelor 
de către țările capitaliste, cît 
și cheltuielilor necesitate pen
tru susținerea frontului an
tihitlerist și plata despăgubi
rilor de război, poporul nostru 
a găsit resurse de energie pen
tru a se angaja cu toate for
țele și posibilitățile sale, ală
turi de Uniunea Sovietică și 
celelalte puteri aliate, luptei 
împotriva Germaniei naziste.

Organizînd lupta forțelor 
populare în vederea susținerii 
efective a războiului antihit
lerist și pentru democratizarea 
vieții social-politice a țării, 
partidul comunist era conștient 
că acestea sînt părți organice 
ale unui întreg proces revolu
ționar de desăvîrșire a trans
formărilor burghezo-democra- 
tice a căror înfăptuire era 
menită să deschidă calea spre 
o treaptă mai înaltă a dezvol
tării — trecerea la revoluția 
socialistă.

Desființarea rămășițelor feu
dale, împroprietărirea țărani
lor, democratizarea vieții poli
tice, refacerea și reconstruirea 
economiei, lichidarea urmări
lor războiului, reprezentau 
probleme de a căror rezolvare 
depindea atunci mersul îna
inte al societății noastre. A- 
ceste transformări social-poli
tice și economice care cores
pundeau intereselor fundamen- I. ALEXANDRESCU

DESCHIDEȚI BREVIARULOBLOANELE!

HIDROCENTRALE

(Urmare din pag. I)

FECIOAREEOD

o producție a studioului cinematografic București

Regia : Dinu Cocea
Marga Barbu

Scenariul: Eugen Barbu 
Mihai Opriș 
Dinu Cocea

Cu: Olga Tudorache
Emanoil Petruț

George Constantin, Toma Caragiu, Colea Răutu, Florin 
Scărlătescu, Gh. Ionescu Gion, Alexandru Giugaru.

La patiseria „Cerna" din 
Hunedoara, obloanele sînt 
trase și ziua. Responsabilei 
îi place întunericul. De ! In 
beznă nu constată omul că 
din unitate lipsesc majorita
tea mărfurilor cuprinse în 
„sortimentul minimal obliga
toriu".

în întuneric nu se vede 
nici praful întins pe mese, 
sau mucurile de țigări arun
cate pe jos, nici dunga pînă 
Ia care trebuie umplut pa
harul, și nici faptul că cel 
sosit în urmă intră după 
paravan Ia responsabilă și-i 
servit înaintea ta. Nu se vede 
nimic din toate acestea, în 
afară de lipsa de control a 
TAPL.

AL. BALGRADEAN

TELECOMANDĂ 
PENTRU

Intr-o clădire din beton, 
metal și sticlă din centrul o- 
rașului Piatra Neamț va fi 
Instalat în curînd un dispe
cer central pentru teleco- 
mandarea hidrocentralelor de 
pe valea Bistriței. Dotat 
cu echipament modern, de 
telecomandă, telemăsură, te- 
lemecanică, dispecerul cen
tral va efectua toate mane
vrele de conectare și deco
nectare la sistemul energetic

1945
tale ale celor mai largi catego
rii sociale, au fost propuse de 
P.C.R. ca program comun de 
acțiune imediată a tuturor for
țelor democratice. Acordul 
realizat în octombrie 1944 în
tre P.C.R. și P.S.D. privind 
platforma de revendicări ge- 
neral-democratice a avut o 
mare influență asupra proce
sului de grupare a maselor în 
jurul și sub conducerea clasei 
muncitoare.

La Platforma F.U.M. aderă 
Comisia de Organizare a miș
cării sindicale, Frontul Pluga
rilor, Uniunea Tineretului Co
munist, Apărarea Patriotică, 
Madosz-ul, Uniunea Patrioți- 
lor și alte organizații demo
cratice devenind astfel platfor
ma Frontului Național Demo
crat. Pe baza acestei platfor
me s-a realizat sub conduce
rea P.C.R. un larg front de 
luptă a clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității patrio
tice, a categoriilor sociale mij
locii de la orașe, a tuturor ace
lora care doreau să asigure re
facerea țării și dezvoltarea ei 
democratică.

întărirea politică și organi-

UN EVENIMENT DE SEAMĂ DIN ISTORIA PATRIEI

zatorică a partidului comunist, 
creșterea influenței sale în 
mase, dezvoltarea colaborării 
dintre comuniști și soci.al-de- 
mocrați, creșterea furtunoasă 
a avîntului revoluționar al 
maselor populare, activitatea 
constructivă a reprezentanți
lor forțelor democrate în gu
vern, au determinat o schim
bare continuă a raportului de 
forțe în favoarea democrației.

Lupta revoluționară a mase
lor pentru putere și pămînt, 
pentru îndepărtarea reprezen
tanților reacțiunii din guvern 
se intensifică la începutul a- 

național de pornire și oprire, 
precum și operațiunile de 
stabilire a parametrilor op
timi de funcționare a hidroa- 
gregatelor. Noul centru de 
telecomandă va intra în 
funcțiune anul acesta. Pen
tru început aici vor fi conec
tate și telecomandate ultime
le 4 hidrocentrale de pe Va
lea Bistriței : Bacău 1, Ba
cău 2, Gîrleni și Racova. In 
cursul anului 1969 vor fi co
nectate și hidrocentralele si
tuate între Buhuși și Piatra 
Neamț.

ORAȘUL 
TRANDAFIRILOR
l-a fost dat oricui să re

marce, în trecere fiind, sau 
poposind mai îndelung în o- 
rașul de pe malul canalului 
Bega, abundența spațiilor 
verzi, numărul impresionant 
de flori și trandafiri care te 
întîmpină la tot pasul. L-am
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nului 1945. Orașele și satele se 
aflau practic sub stăpînirea 
maselor de demonstranți ale 
căror acțiuni se succedau 
furtunos.

Are loc o radicalizare a ță
rănimii, o creștere a combati
vității ei de luptă. Lansată de 
către P.C.R. în februarie 1945, 
lozinca ocupării cu forța a pă- 
mînturilor moșierești a dus la 
generalizarea acestui fenomen 
în numai cîteva săptămîni în 
întreaga țară.

In focul luptei pentru pă
mînt s-a închegat alianța cla

sei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare, formîndu-se ast
fel o uriașă forță social-poli- 
tică, hotărîtoare pentru desfă
șurarea luptei împotriva reac
țiunii.

Epopeea luptelor revoluțio
nare duse de masele populare 
a cunoscut momente de înalt 
spirit de luptă în cursul ac
țiunilor destinate înlăturării 
conducerilor reacționare din 
organele locale ale puterii de 
stat. Rînd pe rînd, noi prefec
turi, preturi și primării sînt o- 
cupate. In ajunul lui 6 martie 
1945, 52 din cele 58 județe a-

rugat pe tovarășul inginer. 
Linția Dionisie, șeful secției 
amenajări șt întreținerea de 
zone verzi și sere a munici
piului Timișoara, să ne infor
meze asupra preocupărilor 
actuale privind întreținerea 
acestor zone, ca și anteceden
tele acesteia. Am reținut că, 
de fapt, cultivarea trandafiri
lor are o veritabilă tradiție. 
Încă înainte de primul război 
mondial erau exportate în 
toate colțurile Europei can
tități mari de flori și orhidee, 
Timișoara fiind socotită lea
gănul horticulturii naționale. 
Numeroase varietăți de tran
dafiri sînt o creație a pasio
nalilor de aici. De pildă, 
„Canna indica", „Pictorul 
Grigorescu" și altele au fost 
realizate de un bătrîn horti
cultor, I. Miile, care lucrează 
și în prezent. Noile sale crea
ții așteaptă un congres care 
să le omologheze. In prezent, 
numeroase buchete de tran
dafiri și flori „Cala" continuă 
să-și răspîndească parfumul 
prin diverse țări ale Europei. 
Cele peste 3 milioane de 
plante ornamentale din anul 
acesta așteaptă în prezent să 
înfrumusețeze spațiile verzi 
ale orașului.

I. DANCEA

...Ora 11. Personalul atelieru
lui turnătorie de fontă al Uzinei 
„Vulcan" îi presimte apropierea. 
La țipătul sirenei, fiecare om își 
scoate pachețelul adus de acasă 
cu de-ale gurii. Ii vedem întin- 
zînd o foaie de ziar pe pămîntul 
în care numai peste cîteva ore 
se va svîrcoli metalul la peste 
1100 de grade. Unii își consu
mă frugal bucatele în timp ce 
alții „zăbovesc" pe lîngă cîte o 
țepușă în vîrful căreia ceva sfî- 
rîie arhaic.

Și iarăși țipătul sirenei. Activi
tatea în secție se reia ca mai 
înainte. Martori ai momentului, 
n-am putut să nu consemnăm : 
mîncare bună, gustoasă, consis
tentă, ieșită din mîini de gospo
dine. Dar cum a fost servită ?

Ne oprim în Ploiești unde, în 
aceeași problemă, aflăm păreri 
de la Uzina „1 Mai".

IOSIF LASLO, muncitor la 
secția montaj :

— Nu toți, mai ales nefamiliș- 
tii, își aduc mîncare de acasă. Și 
dacă comiți greșeala să ai încre
dere în bufetul volant al canti
nei apoi, sigur, rămîi flămînd. 
Salariații cantinei pleacă spre 
secții cu chifteluțe, șnițele, go
goși, dar sînt „atacați" pe drum. 
Cantitățile sînt infime. Soluția 
„Alimentarei" de la gară rămîne 
în picioare : salam, brînză, slăni
nă și tot ce dorești... la rece. 
Pentru cei care încă nu suferi 
de stomac e totuși bine.

Ne oprim pentru o clipă. Deeii
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veau în frunte prefecți aleși de 
popor.

In fața avîntului revoluțio
nar de nestăvilit al maselor 
populare, liderii partidelor po
litice ale reacțiunii și monar
hia au căutat ieșirea din situa
ția creată prin acțiuni dispe
rate, preconizînd împingerea 
țării pe panta unui război ci
vil care ar fi permis, conform 
planurilor lor, intervenția pu
terilor imperialiste.

Manevrele lor nu și-au atins 
însă scopul. Torentul revolu
ționar nu mai putea fi stăvi-

lit. România nu mai cunoscuse 
o acțiune politică atît de clo
cotitoare a milioanelor de oa
meni hotărîți să instaureze 
propria lor putere democrati
că, revoluționară.

Sub presiunea luptelor popu
lare, primul ministru Rădescu 
demisionează. încercarea reac
țiunii de a impune un guvern 
cu o majoritate reacționară 
este sortită eșecului. Regele 
acceptă guvernul propus de 
F.N.D., alcătuit din reprezen
tanți ai clasei muncitoare și ai 
aliaților săi, avînd în frunte 
pe dr. Petru Groza, înflăcărat

Săptămîna viitoare
pe ecrane

1) interes ar fi din partea uzi
nei (salariații cantinei și așa 
merg cu cărucioarele prin secții);
2) cumpărători, să nu mai vor
bim. Atunci ? Misterul, ne este 
dezvăluit de președintele sindi
catului, MIHAI BĂDULESCU.

— Am cerut secției comerciale 
să înființeze bufete in fiecare 
secție a uzinei. Propunere pre
tențioasă, ni s-a spus, nu avem 
atîția oameni. Am dat atunci o 
sugestie acceptabilă: un bufet la 
fiecare din cele patru porți aleu- 
zinei. Aici am primit un răspuns 
și mai inteligent din partea TAPL 
și 1APL: „nu putem obliga sala
riații noștri să se scoale cu noap
tea în cap odată cu muncitorii". 
Folosiți, le-am spus atunci can
tina uzinei unde salariații dv. 
pot veni mai tîrziu. Aici negus
torii noștri au dat din colț în 
colț și firul dialogului a fost în
trerupt cu o replică din cele 
mai gîndite. „Dacă pregătim 
ceva preparate de bufet nu pu
tem servi la fiecare muncitor de
cît peste suma de 5 lei".

Și iată cum s-a ajuns de unde 
am început: să se pregătească 
la cantina uzinei tot ce trebuie. 
Din 20 kg de came pe care 
amintita secție comercială o a- 
probă zilnic Uzinei „1 Mai", nu 
poți însă face chiftele și șnițele 
pentru 8 000 de muncitori.

Nu trebuie să te gîndești mult 
pentru a vedea că pe undeva, 
(exprimîndu-ne elegant), e o gre-
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de la 
repre-

patriot și democrat, eminent 
om politic și de stat. „Instau
rarea primului guvern din is
toria țării, în care clasa mun
citoare are rolul conducător — 
arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în Expunerea la 
a 45-a aniversare a P.C.R. — 
a constituit o mare victorie a 
luptei revoluționare din Româ
nia, asigurind dezvoltarea de
mocratică și progresistă 
cietății noastre".

Anii care au trecut 
importantul eveniment 
zintă o perioadă de mari pro
grese în toate domeniile vieții 
economice și sociale. Victoria 
deplină și definitivă a socia
lismului în patria noastră, li
chidarea exploatării omului de 
către om, dezvoltarea forțelor 
de producție, consolidarea re
lațiilor socialiste în întreaga 
economie națională, ridicarea 
continuă a nivelului de trai a) 
celor ce muncesc. întărirea o- 
rînduirii sociale și de stat, în
florirea națiunii socialiste, a- 
firmarea tot mai deplină a 
țării pe arena vieții interna
ționale. sînt rodul muncii pli
ne de abnegație și eroism a 
poporului nostru, sub condu
cerea P.C.R.

40
aduo tot 20 de

șeală. Tovarășii din comerț se 
fac că nu aud sesizările uzinei. 
Să fie oare un motiv acela că la 
bufetele dumnealor, pentru 
de persoane, se 
kg de came ?

Ne contfnuăm 
data aceasta, la 

investigația, de 
Uzina „Poiana"

ABSENTE LA ORA
MICULUI DEJUN

din Cîmpina. ION CERNICA, 
muncitor aici, ne spune :

— Din acest punct de vedere, 
la noi lucrurile decurg mulțumi
tor. La ore fixe, întreprinderea 
de alimentație publică din loca
litate își trimite o parte din per
sonal în uzină. Fetele vin cu co
șuri încărcate de pline albă, abia 
scoasă de la cuptor, tăiată civi
lizat, cu chifteluțe calde, șnițele, 
ficat prăjit, fripturi, senvișuri de 
tot felul.

Nu ne grăbim însă să ne bu
curăm pentru că la Uzina „24 
Ianuarie" situația e oarecum
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Aspect de la uriașul miting care 
a avut loc în Piața Națiunii din 
Capitală cu prilejul victoriei de 

la 6 Martie 1945

PE TEMEIUL NOILOR ATRIBUȚII

ACTIVITĂȚI DIVERSE, ATRACTIVE
(Urmare din pag. I)

cunoaștere a trecutului istoric 
și de luptă al poporului. Pe 
acestea cum v-ați gîndit să 
le continuați ?

— Avem, intr-adevăr, o 
anumită experiență în ini
țierea așa numitelor „Cicluri 
tematice", care au fost bine 
primite de tineri. După pă
rerea mea, ele izbutesc să facă 
mai sensibilă imaginea unui 
trecut care este, oricum, des
tul de depărtat pentru cei 
afkiți azi în jurul vîrstei de 
20 de ani. Și, odată sensibili
zată, imaginea se apropie 
simțitor. Anul acesta vom des
tina, de pildă, unul din ci
clurile de acțiuni complexe 
anului revoluționar 1848. Ti
nerii vor fi spectatori ai unor 
montaje literare închinate 
evenimentului, se vor pre
zenta medalioane (Nicolae 
Bălcescu, Eftimie Murgu, 
Ana Ipătescu), ne vom duce 
în excursii pe urmele lui Ef
timie Murgu sau la Arad, la 
Muzeul revoluției de la 1848. 
De asemenea, se vor ține 
concursuri — spectacol, mo
mente poetice, toate înche
gate într-un adevărat lanț de 
manifestări. O altă acțiune 
asemănătoare va avea ca temă 
semicentenarul Unirii Tran
silvaniei cu celelalte principa
te românești. Și de data a- 
ceasta vom alătura montajele 
literare simpozioanelor, ex
cursiile, unor ediții speciale 
ale revistelor școlare, pe care 
le vom uni organic prin te
mă și idee.

— Consfătuirea pe țară a 
U.T.C. a subliniat, prin în
treaga sa desfășurare, un as

PĂSĂRILE
CAL Ă T O A R E“

și tot ce-i necesar hranei, 
am primit și 5 000 lei.

Totuși cumpăna existenței 
ini în sat parcă se agita mai 
tare, iar eu aveam iluzia că 
se apleacă mai mult capătul 
rămînerii, al permanentizării 
ca gospodar precum au fost, 
ba încă într-un sens înalt, 
moșii șl strămoșii lui. Desi
gur, e ușor a spune „plec în 
lumea largă". Dar pentru 
ce ? Nici Ion Crețu de Ia 
C.A.P. Dulceștl, nici tînărul 

analoagă cu cea de la „1 Mai“. 
Poate că din pricină că ambele 
sînt deservite de aceeași între
prindere comercială ploieșteană. 
Și aici explicațiile ne duc tot la 
acel personaj ce se cheamă spi
ritul comercial al negustorilor 
ploieșteni. Pentru că, să jude
căm : cînd vezi că la dugheana 

ta e aglomerație nu te scarpini 
de ciudă cu mîna dreaptă la 
urechea stingă mirîndu-te leneș 
„ce de treburi am", ci acționezi, 
înființezi, de exemplu, o du
gheană în plus. In cazul de față 
IAPL-ul a procedat exact de-an- 
doaselea. In vecinătatea Uzinei 
„24 Ianuarie" a fost odată un 
punct alimentat profilat pe mîn- 
căruri de bufet. Dar pentru că 
în jurul lui „era aglomerație în
totdeauna", s-a desființat. S-a gă
sit „argumentul" și s-a dat solu
ția numărul 1 : „vă facem bufe
te mobile care să se plimbe pe

Pe terenul dintre. Bulevar
dul Armata Poporului și Spla
iul Independenței din Bucu
rești, unde se înalță noul lo
cal al Institutului politehnic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“. 
constructorii lucrează din 
plin. Pînă la începutul urmă
torului an universitar, ei vor 
termina corpul de clădire des
tinat sălilor de curs și semi
nar, atelierelor de proiectare 
și laboratoarelor, care vor to
taliza o suprafață de peste 
100 000 m.p. Pe un alt șan
tier universitar bucureștean 
unde se lucrează la extinde
rea Academiei de studii eco
nomice, în ultimul trimestru 
al anului vor fi date în func

pect de o importanță incon
testabilă pentru întreaga ac
tivitate politico-ideologică a 
organizațiilor U.T.C. : educa
rea prin muncă și pentru 
muncă a tineretului. întreba
rea o bănuiți, desigur.

— Da. Și aici cred că pot 
susține că, pe lîngă apelul și 
pe mai departe la acele forme 
care și-au dovedit trăinicia 
prin aceea că au întrunit ade
ziunea afectivă a tinerilor, 
vom căuta să ne lărgim sfera 
de preocupări. Vom iniția, 
sper că într-o mai bună for
mulă organizatorică, olimpia
dele pe diferite meserii, ca și 
dezbaterile pe tema alegerii 
profesiei sau a folosirii rațio
nale a timpului de lucru, pre
cum și diferite alte activi
tăți menite să sporească sen
timentul responsabilității în 
participarea tînărului la pro
cesul de producție. Ne gîndim 
însă și la o inițiativă nouă: 
ZIUA UZINEI. O asemenea 
manifestare, care vrem să fie 
o incursiune prin toată is
toria existenței unei uzine, să 
alinieze de-a lungul unei 
zile întregi o expoziție cu ma
chetele produselor ieșite pe 
poarta uzinei din primele luni 
ale funcționării sale pînă la 
ultimul tip, o întîlnire cu 
vechi muncitori ai întreprin
derii, o alta cu tineri frun
tași și așa mai departe, cred 
că va fi de natură să creeze 
o mai mare apropiere a tine
rilor de colectivele lor de 
muncă, să stimuleze dragos
tea și respectul față de rea
lizările dobîndite de înaintași. 
Dar acesta nu este decât unul 
din proiectele comitetului ju
dețean U.T.C. Mai avem și 
altele.

Grosu din Filipești, nici cei
lalți cu care am vorbit n-au 
putut să-mi dea un răspuns 
complet.

— Să invăț o meserie spun 
cite unii. Dar care ? Oricare 
a fi. Dacă nu-ți cunoști alte 
aptitudini, alte posibilități, 
de ce să renunți și la cele pe 
care, de bine de răn, le-ai 
verificat ? De ce să renunți 
la propriile-ți rădăcini ? 
Eu nu zic să rămîi neapărat. 
Și șantierele au nevoie de 
oameni, precum au nevoie 
și cooperativele agricole de

gustul fiecăruia prin uzină". Dă 
sfîntul și vine și soluția numărul 
2, mai argumentată decît prima: 
„forma de bufet mobil este ne
rentabilă pentru întreprinderea 
noastră" (n.a. t comercială).

In timpul anchetei s-au ridicat 
și alte probleme de igienă a 
prinzului, chestiuni nu fără im

(am spune

portanță : lipsa unui minimum 
de condiții pentru spălatul de 
dinaintea mesei, inexistența unor 
încăperi ușor de amenajat pen
tru servitul prinzului și multe 
altele. Ce părere au despre toate 
acestea cei chemați 
și plătiți) să vegheze la sănătatea 
publică ? Ne folosim de amabili
tatea dr. GABRIEL
CHE, reprezentantul Sanepidu
lui, pentru a afla unul din răs
punsuri.

— Fiecare întreprindere dis
pune de sume apreciabile pentru 
• crea condiții optime de igienă 

MIHALA-

țiune laboratoarele de mer- 
ceologie, calcul statistic, ca și 
cele fonetice, care, prin apa
rate și instalații speciale, vor 
facilita însușirea limbilor mo
deme de largă circulație. 
Cîteva zeci de ateliere de 
proiectare sînt în curs de 
execuție și pentru studenții 
Institutului de arhitectură 
„Ion Mincu", iar în cartierul 
Grozăvești se toamă betonul 
la nivele superioare a două 
cămine studențești cu cîte 
860 de locuri și la o elegantă 
cantină, la care vor putea 
servi zilnic masa cîte 3 000 de 
persoane.

(Agerpres)

— Un sector de activitate 
ca cel abordat de noi acum 
este, însă, atît de vast îneît 
devine practic de necuprins 
într-o simplă convorbire. Am 
mai avut și alteori senzația, 
de cîte ori luam un interviu, 
că întrebările limitează. Am 
aceeași senzație și acum. 
Poate mă ajutați dumnea
voastră :

— N-aș putea spune exact 
la Ce anume vă referiți dar, la 
rîndul meu, aș vrea să nu 
scap din vedere una din pre
ocupările esențiale ale ac
tivului nostru : activitatea vo- 
luntar-patriotică. Una din in
tențiile care vor începe să se 
realizeze în viitorul foarte 
avropiat este crearea unui ba
zin cu apă termală acoperit. 
Construit de tinerii orașului 
Timișoara și destinat tot Iot. 
De asemenea, intenționăm ca 
în această vară să înființăm 
în fiecare întreprindere agri
colă de stat tabere de muncă 
ale elevilor și studenților și 
încă trei tabere în întreprin
derile forestiere. Scopul ur-. 
mărit este acela de a cultit 
în rîndul tinerilor un nw< 
mare respect față de făurito
rii bunurilor materiale, dorința 
de a contribui la creșterea lor 
armonioasă fizică și spirituală, 
la o pregătire multilaterală 
pentru munca lor de mai tir- 
ziu, pentru viață. Toate aces
tea conturează destul de 
exact profilul preocupărilor 
noastre actuale, al proiectelor 
noastre — deocamdată. Cred 
însă că atunci cînd vor ajunge 
în stadiul de realizări, bilan
țul va fi și mai bogat.

D. matala

producție. Dar nu de orlcr 
fel de oameni. Nu de păsări 
călătoare. Ci de aceia care 
pun suflet în munca lor și 
nu lucrează așa. să treacă 
timpul, ca peste 2—3 luni 
să-și la zborul. De acel care 
prind rădăcini repede șl pot 
evolua șl pentru binele celor
lalți. Tu nu ai cel puiin nici 
premisele necesare integrării 
în normele vieții citadine. 
Ia mai gindește te un pic !...

ION CHIRIC

alimentară mai cu seamă cînd e 
vorba de servirea mesei. Dar a- 
ceasta se face in dese rinduri di
rect la locul de muncă, pe ma
șini ori pe dulăpiomele de scule.

— Privite în «cest context, 
cum apreciâti urmările unor ne
glijențe ?

— Să încep Cu un mic exem
plu. Ați auzit de „boala mîini- 
lor murdare" Din pricină că nu 
se acordă atenție curățeniei in 
servitul mesei «• extinde febra 
tifoidă — maladie cu poartă de 
intrare digestivă Dar tot de aici 
pornesc și alte maladii. dezinte- 
ria, diverse salmonoleze etc. Nu 
mai insist asupra urmărilor pe 
care le are consumarea îndelun
gată a hranei reci, urmări dacă 
nu simțite cel puțin cunoscute 
de multă lume.

Se «pune că în ce privește 
apărarea sănătății să nu fim zgîr- 
ciți, chiar dacă aceasta presupu
ne unele eforturi Perfect adevă
rat. Un exemplu Din niște con
siderente economice prost înțele
se, la Fabnca de postav din 
Azuga s-a hotărît ca rețeaua apei 
industriale să fie legată de cea 
a apei potabile. Rezultatul : 311 
muncitori, care s-au spălat cu o 
asemenea apă sau au băut din 
ea, s-au îmbolnăvit în numai 
cîteva ore.

Pentru combate: ea epidemiei 
s-au cheltuit 270 000 de lei.

Ce sumă s-a economisit oare ?
I. BODEA 

ION TEOHARIDS



înapoierea în Capitală a delegației A doua mutare a marelui maestru Fiorin Gheorghiu Pronosticul ziarului

Uniunii Generale a Sindicatelor •
din România

Marți la amiază s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Moscova, 
delegația Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, con
dusă de tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al 
U.G.S.R., care, la invitația Con
siliului Central al Sindicatelor 
din U.R.S.S., a participat la lu
crările celui de-al XIV-lea Con
gres al sindicatelor sovietice.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost prezenți tovarășii 
Chivu Stoica, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Drăgan, mem
bru al Comitetului Executiv al

C.C. al P.C.R., primvicepreședin- 
te al Consiliului Central al 
U.G.S.R., și alți membri ai con
ducerii U.G.S.R. —

Au fost de față I. S. Ilin, mi- ® 
nistru consilier al Ambasadei 
niunii Sovietice la București, 
alți membri ai Ambasadei.

★
La plecarea din Moscova, 

aeroportul Seremetievo, delega
ția română a fost condusă de A. 
N. Șelepin, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele C.C.S. al U.R.S.S., P.
T. Pimenov, secretar al C.C.S. al @
U. R.S.S. și alți reprezentanți ai 
sindicatelor sovietice. A fost pre- £ 
zent Teodor Marinescu, ambasa
dorul României în U.R.S.S.

(Agerpres)

Marți seara a părăsit Capitala, 
plecînd la Budapesta, delegația 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, formată din 
Vasile Nicolcioiu, secretar al 
C.C. al U.T.C. și Mancaș Necu- 
lai, reprezentantul permanent al 
U.T.C. la F.M.T.D., care va par
ticipa la Ședința Comitetului 
Executiv al Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat.

La Gara de Nord, delegația ă 
fost însoțită de Floarea Ispas, 
secretar al C.C. al U.T.C., mem
bri ai Biroului și activiști ai C.C. 
al U.T.C.

din R. D. Vietnam, aflat în tur
neu în țara noastră, a prezentat, 
sub direcția artistică a lui Ngo @ 
Ngoc Yeng, primul său specta
col. Programul a cuprins numere 
de dresură, acrobații, echilibris- 9 
tică și iluzionism.

Marți seara, în arena circului 
bucureștean, Ansamblul de circ

Delegația organizațiilor ob
ștești din România, condusă 
de tovarășul Constantin He- 
rescu, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., care a 
făcut o vizită în R.S.F. Iugo
slavia la invitația Conferinței 
republicane a Uniunii Socia
liste a poporului muncitor din 
Serbia, s-a înapoiat în Capi
tală.

/

Un titlu de onoare

Iwriwere
<y

ERWAȘĂ PE MURĂ
Continuă, în întreaga țară, adunările festive în cadrul că- 

rora sînt decernate Steagul roșu și diploma de întreprindere 
fruntașă pe ramură colectivelor din unitățile economice cu 
cele mai bune rezultate în întrecerea socialistă pe anul 1967.

• în cursul anului trecut, co
lectivul de muncă al Combinatu
lui „1 Mai", importantă între
prindere a industriei locale din 
Satu Mare a dat peste plan o 
producție marfă în valoare de 
13 152 000 lei, realizînd economii 
la prețul de cost, peste plan, în 
vtdoare de 1 628 000 lei și bene
ficii suplimentare de 7 133 000 
lei. be subliniat faptul că cea 
mai mare parte a sporului de 
producție a fost obținută pe sea
ma creșterii productivității mun
cii, ca urmare a măsurilor stabi
lite în cadrul acțiunii de organi
zare științifică a producției. Anul 
trecut, în combinat au fost in
troduse în fabricație de serie 134 
produse noi, din care peste 
30 sînt bunuri de larg consum. 
In total, numărul produselor rea
lizate de această unitate se ridi
că la peste 2 000, multe dintre 
ele fiind destinate exportului. 
Continuînd succesele anului tre
cut, harnicul colectiv de muncă 
a realizat în ultima perioadă 
planul de producție la toți indi
catorii și a obținut peste plan o 
producție marfă în valoare de 
circa 600 000 lei.

ȘT. GANESCU
★

Fruntașă pe ramura industriei 
chimiei organice pe anul 1967 a 
fost declarată Uzina „Danubia
na", care și-a îndeplinit planul 
producției globale cu 107,5 la 
sută, al producției marfă cu 
104,8 la sută, iar al producției 
marfă vîndută și încasată cu 105,7 
la sută. Au fost livrate pieții pro
duse suplimentare în valoare de 
aproape 50 milioane lei. Un alt 
succes de seamă : planul de ex
port a fost depășit cu 28,8 la 
sută.

Roman. în urma reorganizării ști- A 
ințifice a producției și a muncii, 
colectivul acestei întreprinderi a 
reușit numai într-un singur an să £ 
atingă parametrii proiectați și să 
devină rentabilă, dînd și beneficii 
peste plan în valoare de 3 mi- Qp 
lioane lei, în locul celor 600 000 
lei pierderi planificate.

Au mai fost declarate eviden
țiate pe ramură în întrecerea so- £ 
cialistă Uzina de mase plastice 
„București", Combinatul de cau
ciuc sintetic (industria chimiei £ 
organice); Fabrica de tricotaje 
Sebeș-Alba (industria de confec- 
ții și tricotaje); Institutul de @ 
proiectări pentru instalații petro
liere, Institutul de studii și 
proiectări hidroenergetice, Insti- w 
tutui Proiect-București, D.S.A.P.C. 
— Brașov și D.S.A.P.C. — Bacău a 
(proiectări) ; întreprinderea mini- “ 
eră Moldova Nouă, Exploatarea 
minieră Baia Sprie, întreprinde- A 
rea minieră Rm. Vîlcea și Salina 
Slănic (industria extractivă a 
minereurilor feroase, neferoase și A 
nemetalifere); I.O.I.L. — Tg. Mu
reș, I.I.L. — Sibiu și Chimica Vic
toria — București (industria lo- 
cală) ; Fabrica de geamuri Tîr- 
năveni, Fabrica de cărămizi Jim- 
bolia, Uzina de produse ceramice @ 
Ploiești (industria materialelor de 
construcții) ; întreprinderea de -- 
transporturi Iași, întreprinderea 9 
de construcție locativă Craiova 
și I.R.S.B.C. Sinaia (gospodărie a 
comunală). “

(Agerpres)

★
Pe industria de confecții și tri

cotaje, steagul și titlul de frun
tașă în întrecerea socialistă pe a- 
nul trecut, au fost acordate Fa
bricii de confecții și tricotaje 
„București". Printre realizările 
colectivului acestei fabrici se în
scriu : depășirea planului la pro
ducția marfă cu 3,6 la sută, la 
producția marfă vîndută și în
casată cu 1,1 la sută. Economiile 
și beneficiile peste prevederi 
tălizează peste 36 milioane

în industria de extracție 
roase, neferoase și metalifere

to- 
lei.

fe- 
a 

fost distinsă cu titlul de frun
tașă, pe 1967 întreprinderea mi
nieră Bocșa. Minerii de la exploa
tările Bocșa, Ocna de Fier și 
Dognecea, care aparțin întreprin
derii miniere din Bocșa, au dat 
anul trecut o producție globală 
și marfă cu peste 8 la sută mai 
mare decît era prevăzut.

Titlul și steagul de fruntașă pe 
industria materialelor de con
strucții a fost cucerit de între
prinderea de prefabricate din
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Interviuri cu vedete și concurenți, participanți la Festivalul

internațional de muzică ușoară de la Brașov

BENVENUTI ȘI-A 
LUAT REVANȘA

Prima gală de box desfășu
rată la noul Madisson Square 
Garden din New York, în fața 
a circa 20 000 de spectatori, a 
programat două meciuri profe
sioniste pentru titlul mondial, 
meciuri soldate cu rezultate oa
recum surprinzătoare. Italia
nul Nino Benvenuti a recucerit 
de la Emile Griffith centura 
de campion mondial la cate
goria mijlocie, iar fostul cam
pion olimpic Joe Frazier a 
devenit campion al lumii la 
categoria grea, învingîndu-1 
prin KO tehnic pe Buster 
Mathis.

PREMIUL
PERSEVERENȚEI
Șl MODESTIEI

La Cortina D’Ampezzo, un 
juriu format din personalități 
ale vieții sportive și culturale 
italiene, a acordat dublului 
campion olimpic de bob, Eu
genio Monti, „Premiul Oscar 
al perseverenței și modestiei".

SIR STANLEY ROUS
DECLARA

Președintele Federației in
ternaționale de fotbal, Stanley 
Rous, aflat la Buenos Aires, a 
declarat că în mod cert cam
pionatul mondial de fotbal din 
anul 1978 va avea loc în Ar
gentina. După cum se știe, edi
ția a 9-a se va desfășura în 
anul 1970 în Mexic, iar ediția 
a 10-a jubiliară în 1974 în R. F. 
a Germaniei. Pentru ediția 
a 12-a (din anul 1982) cea mai 
autorizată candidată va fi Spa
nia.

La Santiago de Chile, în ca
drul „Cupei campionilor Ame- 
ricii de Sud“ la fotbal, echipa 
Universidad Catolica a învins 
cu scorul de 2—1 (1—0) forma
ția Universidad Chile.

A APĂRUT

PRESA NOASTRA (NR. 2)
Revista Uniunii Ziariștilor 
din Republica Socialistă 

România

PONDENȚĂ

SUCEAVA
Etapa din 10 martie 1968

CONSTANȚA

F. C. Argeș—Rapid 
Farul—Steagul roșu 
Jiul—„U“. Craiova 
„U“ Cluj—A.S.A. 
Tg. Mureș
U.T.A.—Progresul 
Atalanta—Mantova 
Florentina—Napoli 
Inter—Brescia 
Juventus—Cagliari 
Lanerossi—Roma 
Sampdoria—Milan 
Spal—Bologna 
Varese—Torino

Radmila Karaklaici — 

Iugoslavia

După 8 ani

din nou în

România
— Cînd ați debutat ?
— Acum 8 ani, pe cînd nu 

absolvisem încă facultatea de 
engleză; am început să cînt. 
Imediat, am venit într-un 
turneu în România, dar mi-e 
teamă că spectatorii români 
m-au uitat de atunci..,

— Nu, fiindcă între timp 
ați cîștigat premiul I la Split. 
Ce succese ați mai avut, de 
la primul turneu în România ?

— Am cîntat în Franța și 
Egipt; în Iugoslavia am ob
ținut „Discul de aur" pentru 
cel mai mare număr de 
discuri vîndute și premiul 1 
la Split cu „Noaptea la Bo- 
kelj", iar în 1963 am fost pre
miată în Italia cu cîntecul „Voi 
sărbători această zi" al 
Dragomir Ristici.

— Cu ce vă prezentați 
Brașov ?

— Un program de 45
minute cu orchestra condusă 
de Bodgan Dimitrievici sus
ținut în engleză, rusă, greacă 
și din repertoriul cîntăreților 
mei preferați: Aznavour, Tom 
Jones, the Beatles,

lui

la

de

„Dispozițiile" maistrului erau nelegale,
dar nu le-a controlat nimeni

(Urmare din pag. I)

noștință și faptul că maistrul mai 
restituie 
aproape 

care, de 
uitată..." 
stăm de

sus-amintit trebuie să 
mai multor muncitori 
1500 de lei, sumă pe 
mai multe luni, o face

La fabrica de placaj 
vorbă cu unul dintre tineri, 
numește Gheorghe Băncilă.

— Fiind bolnav, am fost 
partizat la un loc de muncă 
corespunzător. îmi amintesc că 
înitr-o zi (era chiar în ziua sala
riului), veni maistrul Răduinea 
la mine și-mi ceru 500 de lei. 
I-am dat. După cîteva zile veni 
din nou. Nu mai aveam bani. 
Văzînd că-1 refuz, m-a amenin
țat și am fost schimbat de la 
mașina de gumat hîrtie. Nu știam 
că și alți colegi i-au dat bani. 
De aceea, n-atm spus nimănui, 
nimic.

— Pentru că n-am putut să vin 
într-o duminică la lucru m-a

re-

tăiat de la abonamentul de ma
șină. Ca să mă treacă pe tabel 
mi-a cerut 50 de lei. N-am avut 
încotro (Gheorghe Rujan, mun
citor la fabrica de placaje).

— în vara anului 1967 mi-a 
cerut 400 de lei. A trebuit să-i 
dau, de teamă. Nici pînă astăzi 
nu mi-a înapoiat banii (Florea 
Dumitrescu, muncitor).

— îmi propunea să merg la 
el în birou. Refuzîndu-1, s-a răz
bunat : a înaintat referatul con
ducerii fabricii, prin care mă 
dădea disponibilă (Niculina Du- 
culescu, muncitoare placaj).

„Acum un an, își amintește 
tovarășul Năstase, s-a prezentat , 
la mine o muncitoare de la ace
eași fabrică. Era căsătorită. Mă 
ruga să intervin pe lîngă șeful 
fabricii, inginerul Theodor Cătă
noiu, s-o primească la lucru. Fi
gura absentă de două zile, cu 
toate că ea se prezentase la ser*

viciu. Din aceleași „motive" 
maistrul n-o mai primea la lu
cru. în decembrie anul trecut fe
meia și-a făcut lichidarea. Fusese 
dată... disponibilă.

Cine i-a făcut lichidarea ? De 
ce ?

Cităm, din nou, din referatul 
către conducerea combinatului 
„Deseori, în schimbul III, mai
strul D. Răduinea (maistrul e un 
tînăr a cărui vîrstă, a trecut nu 
de mult peste 30 de ani), vine la 
serviciu în stare de ebrietate. Se 
ascunde în birou și doarme pînă 
dimineața. Noi lucrăm fiecare 
cum ne taie capul”.

Același tînăr, Băncilă Gheor
ghe, continuă relatarea sa.

— în luna decembrie cotrobă- 
iam prin depozitul de la fabrica 
de binale împreună cu Rujan 
pentru a-i face rost de lemne de 
foc. împreună cu un alt coleg 
Ion Oprea, am fost trimiși de

LOS

MACHUCAMBOS

AM STUDIAT DIPLOMAȚIA 
ȘI IUBESC MULT ZĂPADA-

JO ROLAND — Elveția

C1NT „NICIO LACRIMĂ1

— Cînd s-a format grupul 
dv ?

— In 1959 pe cînd eram 
toți student! la Paris.

— Vă rugăm să vă prezen
tați cititorilor noștri.

— Julia (Costa-Rica) : sînt 
solistă vocală, am studiat 
diplomația și iubesc mult 
zăpada.

— Romano (Spania) : cint 
vocal și la ghitară, am ur
mat la Paris Bellearte.

— Raphael (Argentina): 
sint ghitarist și trebuia să 
devin... jurist.

Al 4-lea este bateristul de 
Jazz, Sergio Barreto, care 
provine dintr-o familie cu
noscută de muzicieni și ii a- 
companiază pe „Los Machu- 
cambos" de cîțiva ani.

— Ce alte pasiuni aveți ?
— Julia — dragostea, Ro-

mano — pictura, Raphael — 
pictura și astronomia, Ser
gio — voiajele.

Ce veți cînta la Brașov ?
— Mult folclor american 

(.Angelito" „Fabulosa", 
fidia“ ș.a.) Sperăm să 
publicului român !.

„Per- 
placă

.£-1

— Tatăl meu a fost 
cîntăreț de operă. 
M-am născut în 1932 
la Geneva ; la 5 ani 
debutam în teatru, 
la 14 în film, iar la 
18 în muzică. Cînt în 
5 limbi, adesea cu un 
cvartet vocal femi
nin „Les Midinettes".

— Titluri, distincții 
internaționale aveți?

— Mari satisfacții 
mi-au adus cîntecele 
„Melodie d’amour" 
„Oh, oh, Roși", „Hi- 
muel — blaue Sere
nade". în 1964 am 
făcut în S.U.A. un 
turneu de succes, iar 
în 1961, am cîștigat 
Marele premiu

Sopot. La Brașov 
„țintesc" „Cerbul de 
aur” !

— „Hobby” — pa
siuni extra artistice, 
preferințe muzicale?

— îndrăgesc circul 
și cursele automobi
listice. Ascult ori- 
cînd cu plăcere pe 
Frank Sinatra, Ella 
Fitzgerald sau „Tru
badurul” de Verdi.

— Ce veți cînta la 
Brașov ?

— „Nici o lacrimă” 
cu un nou text de 
Simon Saguy („Les 
enfants de viile”) și 
„Au jardin extraor
dinaire".

Lo

maistru să-i așezăm lemnele în 
magazie. Acolo am găsit-o pe 
gazda lui care ne-a arătat unde 
să le așezăm. Aceasta se întîm- 
pla pe la ora 19. La 20 eram 
înapoi la fabrică. Eu am găsit de 
lucru iar colegul meu, mai noro
cos, a fost învoit de către mai
stru. Din dispoziția lui pontajul 
a fost respectat : „8 ore" prezent 
la lucru.

Interlocutorul nostru este de 
data aceasta, tovarășul inginer 
Theodor Cătănoiu, șeful fabricii.

— Știați de aceste lucruri pe
trecute, tovarășe inginer ?

— Știam că de multe ori a ve
nit în stare de ebrietate la fabri
că. Dar, duceam lipsă de oameni 
de înaltă calificare și ne-am ferit 
să-i creăm o atmosferă neprielni
că...

Continuăm discuția în 
tovarășului Victor Chelu, 
torul combinatului.

— Ne-am propus să-l 
în discuția oamenilor din
nat. Ca să știe că astfel de fapte 
nu-s demne de un conducător al 
procesului de producție. în plus, 
completează tovarășul director, 
vrem să-1 popularizăm și în zia
rul întreprinderii noastre...

★
Atitudinea maistrului Răduinea, 

felul cum el înțelege Să foloseas
că atribuțiile pe care le are se 
situează, după cum rezultă din

biroul 
direc-

punem 
combi-

cele prezentate, în afara accep
țiunii curente care o acordăm a- 
cestei funcții. Astfel de apucături 
sînt nu numai de natură să pre
judicieze prestigiul maistrului ca 
conducător la locul de muncă. Ci, 
tot atît de grav, să creeze o psi
hologie falsă, a bunului plac, să 
acrediteze ideea că există oameni 
cărora li se permite să procedeze 
cum îi taie capul. Pornind de la 
asemenea consecințe, posibile, 
ne dăm cu atît mai bine seama 
de răspunderea pe care conduce
rea fabricii o împarte cu condu
cerea combinatului în acest sens. 
Întîmplări ca cele de mai sus 
presupun lipsă de interes în cu
noașterea comportamentului sa- 
lariaților din subordine, rămîne- 
rea în exteriorul atitudinii lor 
la locul de muncă. In același 
timp, este evident că manifestă
rile de care am vorbit au găsit 
climatul potrivit în spiritul de 
toleranță, în bunăvoința cu care 
a fost gratulat autorul lor.

Găsim foarte nimerit că, în 
sfîrșit, s-a luat hotărîrea discută
rii faptelor maistrului Răduinea 
de către colectivul de muncitori. 
Nu ne îndoim că prilejul va fi 
folosit în scopul combaterii unor 
asemenea apucături de natură să 
vicieze atmosfera sănătoasă, atît 
de necesară în colectivul de 
muncă.

P. C. BBATU

FRICA

DE
LATINA"

să-mi dau bacalaureatul. îmi

INTERVIURI CONSEMNATE 
DE OCTAVIAN UBSULESCU

„MI-E

MARIKA LICHTER — Austria

La Cristianul

— Aveți numai 17 ani...
— Da, și în vară va trebui 

este frică de latină...
Sînt foarte emoționată, fiindcă e pentru prima oară cînd 

voi cînta în străinătate.
— Cum v-ați lansat în viața muzicală ?

— Am debutat pe cînd eram o „puștancă", la un festival 
pentru copii, la Viena în 1959. De atunci legăturile mele cu 
muzica s-au strîns mult: cînt în emisiuni la T V, am scos 
deja.un disc — 45 de turații. Iubesc folk-songul, iar inter- 
prețn mei preferați sînt Joan Baez, Bob Dylan și the Beatles

— Ce Veți cînta la Brașov ?
. — „Nici o lacrimă" de Ion Cristinoiu, cu care sper că 

voi avea succes. în fond Pierre de Coubertin spunea ■ 
portant e să participi, nu să cîștigi"...

Mare
Foto: O. PLECAN



„CAZANUL CONTINUĂ

Opoziția studenților portughezi in creștere

Autoritățile portugheze, relatează corespondentul din Lisabona 
al agenției Reuter, sînt serios îngrijorate de opoziția crescîndă a 
studenților împotriva regimului politic din această țară. „Cazanul 
continuă să clocotească, deși la suprafață apa pare liniștită", a 
declarat corespondentului o oficialitate portugheză. Această stare 
de îngrijorare a autorităților este alimentată de o serie de inciden
te care s-au produs în ultimul timp. Astfel, la 21 februarie mai 
multe sute de sludenți au fost împrăștiați cu brutalitate de poliție, 
după ce au organizat o demonstrație împotriva războiu
lui de agresiune a S.U.A. în Vietnam. Aproape în fiecare
noapte, grupuri de cite 400 și 500 de studenți se întrunesc la Insti- 
tutul_superior de studii tehnologice al Universității din Lisabona. 
Autoritățile polițienești afirmă că studenții se pregătesc pentru 
crearea unei organizații a studenților din întreaga țară în vederea 
organizării luptei împotriva represiunilor autorităților. Pentru a 
preîntîmpina noi demonstrații, poliția a efectuat numeroase ares
tări.

La 22 februarie, cinci persoane au fost condamnate la închi
soare sub pretextul că au incitat pe tineri să nu se înroleze în 
batalioanele pentru reprimarea mișcării de eliberare din Angola, 
Mozambic și Guineea portugheză.

din viața tineretnlni Înmii

SĂ CLOCOTEASCĂ
general al Partidului 

din Panama ; Eduardo
Mancera, membru al 

Politic, secretar al C.C.

■SBIIffll III U BUDAPESTA
BUDAPESTA 5 (Agerpres). — 

Marți seara au luat sfîrșit lucră
rile întîlnirii consultative a par
tidelor comuniste și muncitorești 
care s-au desfășurat la hotelul 
Gellert din Budapesta.

în cadrul ultimelor ședințe au 
luat cuvîntul Guy Jean Daninthe, 
membru al Biroului Politic și 
al secretariatului C.C. al P.C. din

Guadelupa ; delegatul Partidului 
Socialist din Nicaragua ; Jean 
Terfve, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. din Belgia ; 
delegații P.C. din Bolivia și P.C. 
Dominican ; Ruben Dario Sous, 
secretar 
Popular 
Gallegos
Biroului
al P.C. din Venezuela ; delegații 
P.C. din Peru și P.C. din Para
guay ; Dzhelil Dzhandal, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Irak.

DE LA COMINTERN
LA BUDAPESTA 

Șl MAI DEPARTE
Sub acest titlu, ziarul „MLADA FRONTA“, 

organul Uniunii Tineretului Cehoslovac, din 5 
martie, publică un articol în care se spune :

R. P. D. COREEANA. în- 
tr-una din secțiile uzinei de 

tractoare din Kiyang

INFERNUL DE LA KHE SANH

Lichidarea analfabetismului

Potri-

în capitala Guineei 
au început lucrările 
Congresului Uniunii 
Democrate a Tinere
tului African,
vit postului de radio 
Conakry, tineretul va 
lua parte activă la 
acțiunile care minea
ză să fie întreprinse 
de Partidul Democrat 
din Guineea pentru 
emanciparea femeilor, 
alfabetizarea popu-

lației și dezvoltarea pătrunderea 
agriculturii.

Luînd cuvîntul la 
deschiderea lucrărilor școlilor rurale. Preșe- 
congresului, președin
tele țării, Seku Ture, campania de alfabeti- 
a declarat că partidul zare a populației va 

~ ' începe la 1 aprilie 
a.c. și va fi încheiată 
în septembrie 1970, 
constituind una din
tre „cele mai decisi
ve bătălii din istoria

culturii 
în mase printre care 
extinderea rețelei

dintele a arătat că

Democrat din Guine
ea va milita pentru 
consolidarea frontului 
intern împotriva pla
nurilor imperialiste. 
El s-a referit, de ase
menea, și la o serie 
de măsuri privind țării".

Reportaj transmis de corespondentul agenției France 

Presse în Vietnamul de sud
Bătălia de la Dien Bien Phu este amintită peste tot la 

Saigon, scrie corespondentul din Vietnamul de sud al agen
ției FRANCE PRESSE, Francois Pelou, prezentînd situația 
grea în care se găsesc trupele americane încercuite la Khe 
Sanh și care ar putea avea soarta ocupanților de altă dată.

Corespondentul francez remar
că derută ce se manifestă în a- 
ceste zile în rîndul comandanți
lor americani. Acum cărțile cele 
mai căutate și mai citite sînt 
„Hell in a very small place" 
(„Infernul pe un petec de pă- 
mînt") de Bernard Fall și „Dien 
Bien Phu" de Jules Roy. S-a a- 
flat că David Lownds comandan
tul de la baza americană 
Sanh, a cerut unui ziarist 
trimită de urgență toate 
apărute în legătură cu 
bătălie din 1954.

Pînă mai deunăzi, se 
simplu : „Este un alt iei ue 
război : francezii au comis gre
șeli : noi nu vom face niciodată 
erori asemănătoare : Nu ne vom 
lăsa niciodată să cădem în ace
eași cursă. Noi, noi avem avia
ția". Acum însă toată lumea de

Khe 
să-i 

cărțile 
celebra

spunea 
fel de

Conferinfa de

Vor rezista „dosarele interzise"

Mai mulți funcționari ai 
programului american „de 
ajutor" destinat străinătății 
și-au înaintat în grup de
misia. Gestul lor nu a putut 
trece neobservat cu atît mai 
mult cu cît simultan s-a 
anunțat deschiderea unei 
anchete la Anvers, unul din 
cele cinci centre prin care 
acționează „Agenția interna
țională pentru dezvoltare" 
(A.I.D.).

Cercetările — potrivit unor 
informații provenind din 
Washington, citate de ziarul 
LA LIBRE BELGIQUE — se 
referă la folosirea unor fon
duri distribuite de un grup 
de furnizori ale căror nume 
rămîn cel puțin, deocamdată, 
necunoscute. Acești furnizori 
au pus la dispozița progra
mului „de ajutor" importante 
surplusuri ale trupelor mi
litare americane staționate 
în Europa, revendicînd pre
țuri excesive.

Ziarul citat relatează că 
administratorii A.I.D. nu 
erau străini de aceste afa
ceri pentru care primeau 
gratificații grase. în ciuda 
indiscrețiilor, știrea a ajuns 
pe malurile Potomacului, la 
Washington, unde senatorul 
republican 
(din statul 
zat A.I.D 
a sustrage 
greșului dosarele cu acest 
„scandal al sperțurilor" în 
care sînt implicați patru 
înalți responsabili ai „Agen
ției internaționale pentru 
dezvoltare" din Belgia. Do
sarele sînt în prezent clasate 
într-o categorie de docu
mente la care membrii con
gresului Statelor Unite nu 
au acces — relatează LA 
LIBRE BELGIQUE.

Potrivit declarațiilor se
natorului Williams, cele 
patru persoane încriminate, 
pe care nu a dorit să le 
numească, au fost desărci
nate de funcții, urmare a 
acuzațiilor aduse împotriva 
lor. Cele patru persoane au 
primit bani lichizi, mărfuri 
sau au beneficiat de servi
cii din partea firmei belgiene 
„J. et M. Adrianssens, 
N. V. Hoboken". In contra
partidă, această firmă a pri
mit un contract de circa 
2 milioane de dolari (150 mi
lioane de franci belgieni) 
pentru a „adăposti" surplu
sul de materiale civile din 
dotarea forțelor militare a- 
mericane, destinate a fi li
vrate ulterior în 
programului „de 
pentru străinătate. Suma a 
apărut mult prea umflată... 
în consecință a fost ordo
nată deschiderea anchetei.

Senatorul a adăugat că 
ministerul Justiției al S.U.A.

se pregătea să ceară resti
tuirea a 25 000 de dolari 
acestei firme, însă, guvernul 
a intervenit motivînd „că 
numeroase documente ale 
afacerii au fost pierdute". în 
realitate, afirma Williams, 
„dosarele sînt rezervate unei 
folosiri și cercetări oficiale 
limitate „fiind interzis acce
sul senatorilor la safeul în 
care sînt depozitate. Aface
rea — a spus senatorul din 
Delaware — nu poate rămîne 
sub mantou. Secretul ce în- 
vălue dosarele, va putea în 
curînd să fie cunoscut.
tele Unite se află în 
an electoral...

Sta- 
plin

i. T.

NEW DELHI 4. — Trimisul 
special Agerpres, I. Puținelu, 
transmite : Marți au continuat 
dezbaterile în patru 
cinci comitete de lucru 
Conferinței Națiunilor 
pentru comerț 
Luînd cuvîntul în 
pentru produsele 
discută problema 
de liberalizare 
comerțului cu aceste 
reprezentanta țării 
Georgeta Micu, a subliniat ne
cesitatea îmbunătățirii condiții
lor de acces a produselor pri
mare pe piața țărilor dezvoltate, 
acces afectat în prezent de exis
tența unor serioase obstacole 
tarifare și netarifare. Vorbitoa
rea a declarat că România mi- 
litînd în mod consecvent pen
tru dezvoltarea relațiilor de 
cooperare economică internațio
nală cu toate țările, indiferent 
de regimul lQr social politic, 
promovează o politică comercia-

din cele 
ale 

Unite 
și dezvoltare, 
comitetul nr. 1 
de bază, care 

programului 
și expansiune a 

produse, 
noastre,

John Williams 
Delaware) a acu- 
de încercarea de 
controlului Con-

cadrul 
ajutor"

i

i

Ca și lira sterlină, dolarul a întîmpinat în ultima 
vreme numeroase dificultăți care au dus, în cele din 
urmă, la noi scurgeri de aur în străinătate. Se știe că în 
decembrie, luna devalorizării lirei, rezervele americane 
de aur s-au redus cu 900 de milioane dolari iar rezerve
le de devize convertibile cu 169 de milioane dolari. în 
luna următoare au părăsit S.U.A. alte 62.000.000 de do
lari aur, ceea ce a făcut ca la începutul lui 1968 rezer
vele de la Fort Knox să fie 
mici decît în ianuarie 1967.

cu 1,2 miliarde dolari mai

la Saigon este în căutare de hărți 
ale regiunii Dien Bien Phu pen
tru a putea compara cele două 
momente.

Pînă mai deunăzi, ofițerii spu
neau : „Dacă partizanii vin la 
Khe Sanh, noi îi așteptăm". Cu 
atît mai bine. Astăzi, se poate 
auzi : „...Ei pot lua Khe Sanh-ul“.

Valea Tchepone, din Laos, un
de manevrarea elicopterelor este 
ușoară, este situată la numai 6 
kilometri de satul Khe Sanh. 
Dacă va fi hotărîtă o retragere, 
aceasta șe va face spre Laos. 
Cînd se vorbește de retragere, se 
adaugă că regimentul de „ma
rini" americani imobilizați la 
Khe Sanh ar putea fi mai judi
cios folosit pentru a proteja Qu- 
ang Tri Sau pentru a se lupta pe 
platourile înalte, mai la sud. Pe 
de altă parte însă, comandamen-

tul american pretinde că Khe 
Sanhul „asigură linia de apărare 
la vest, iar Quang Tri — la est". 
Comandamentul admite totuși 
existența unor „spărturi" în a- 
ceastă linie : între Khe Sanh și 
tabăra „Carroll", de exemplu, 
sînt 27 de kilometri. Și, pe a- 
ceastă porțiune nici urmă de pi
cior american.

Prima referire la bătălia de la 
Dien Bien Phu a fost făcută săp- 
tămîna trecută cînd s-a observat 
că partizanii săpau tranșee în 
zig-zag, perpendicular pe peri
metrul bazei de la Khe Sanh. La 
fel cum s-a întîmplat la Dien 
Bien Phu. Dar, acum este mai 
ușor să te apropii de Khe Sanh, 
unde vegetația este abundentă 
decît se putea la Dien Bien Phu, 
înconjurat de orezării secate. Tu- 
nelele partizanilor urmează să a- 
jungă pînă sub bunkerele ame
ricane de la baza Khe Sanh. Și 
infanteriștii marini americani, 
care nu dispun de poziții defen
sive așa de bune, cum au fost ca
zematele francezilor la Dien Bien 
Phu, constată cu stupoare, în 
fiecare dimineață, tranșeele să
pate în cursul nopții. Speranța 
lor rămîne în aviație și artilerie.

La Lang Vei, situat la numai 6 
kilometri de Khe Sanh artileria 
și aviația n-au putut împiedica 
forțele partizanilor să cucerească 
tabăra unităților speciale ameri
cane în mai puțin de 3 ore. în 
depresiunea montană Khe Sanh 
activitatea aviației tactice va fi 
mereu redusă. Maximum cinci 
avioane pot face ocolul bazei de 
la Khe Sanh. La Dien Bien Phu, 
din contră, celebra „chiuvetă" ar 
fi permis bombardamente neîn
cetate și masive dacă apărătorii 
ar fi dispus de o aviație suficien
tă. La Khe Sanh, oricare ar fi 
timpul, intervenția aviației va fi 
limitată, mai ales dacă partiza
nii „se lipesc" cît mai aproape 
cu putință de liniile de apărare 
ale infanteriștilor marini ameri
cani. în fine, la Dien Bien Phu 
erau 10 800 soldați de elită, la 
Khe Sanh sînt 6 000 de infante
riști marini. Francois Pelou 
încheie corespondența sa din 
Vietnamul de sud arătînd că în 
cadrul conferințelor militare ale 
comandanților americani o dată 
este pomenită din ce în ce mai 
des : 13 martie 1954, cînd a în
ceput marea bătălie de la Dien 
Bein Phu.

La 2 martie 1919 s-au întrunit 
la Moscova reprezentanții a 30 de 
partide comuniste, care au ela
borat un manifest al tuturor mun
citorilor din lume și au întemeiat 
cea de-a treia Internațională — 
Comintemul. Referindu-se în 
continuare la această perioadă, ar
ticolul arată că partidele respec
tive au ajuns la concluzia că 
mișcarea muncitorească și, în 
special cea comunistă, se găseau 
în acel stadiu, atît de mult în 
fașă încît nu se puțeau descurca 
fără o grijă părintească. Acum 
50 de ani, acest lucru a fost lo
gic și clar.

Insă din fiecare copil se dez
voltă un om matur — și, cu 
timpul, grija părintească îi devi
ne cel puțin neplăcută. Sarcina 
Comjntemului era să ajute tine
rele partide să depășească bolile 
copilăriei. Articolul arată, în con
tinuare : „Cu toate că Cominter- 
nul era un organ internațional, în 
care erau reprezentate diferite

cuvîntul hotărîtor îl avea un 
singur partid.

După ce se referă la impor
tanța congreselor XX și XXII ale 
P.C.U.S., în continuare arti
colul din „Mlada Fronta" ara
tă că, după desființarea Bi
roului Informativ, s-a consi
derat că în absența unui or
gan internațional director, stra
tegia și tactica mișcării co
muniste internaționale ar urma 
să fie trasată prin consfătuirile 
mondiale, ale căror hotărîri, a- 
doptate pe baze majoritare, tre
buiau să fie obligatorii pentru 
toate partidele comuniste. în a- 
ceastă ordine de idei, articolul, 
după ce se referă la unele as
pecte ale desfășurării consfătuiri
lor internaționale din 1957 și din 
1960, scrie în continuare :

Amintim această istorie toc
mai pentru că la Budapesta se 
desfășoară acum întîlnirea con
sultativă și, în lumina necesității 
de a se depune toate eforturile
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Țara noastră prezintă 

o gamă largă de produse

Debutul campaniei 
electorale din Belgia

început 
electo- 
scruti- 
martie 
alegeri 

în urma

lă activă, și se pronunță pentru 
abolirea măsurilor discrimina
torii și a tuturor barierelor din 
calea dezvoltării comerțului in
ternațional. Vorbitoarea s-a re
ferit, de asemenea, la importan
ța pe care o au în acest sens a- 
cordurile de cooperare economi
că, industrială și tehnico-știin- 
țifică ca și contractele de ex
port-import pe termen lung.

Paralel au continuat și dez
baterile : din cele trei grupuri de 
lucru ale conferinței. în grupul 
de lucru însărcinat cu studierea 
problemelor alimentației mon
diale și transferului de tehnolo
gie a luat cuvîntul reprezentan
tul român Petre Tănăsie, care 
este și vicepreședinte al grupu
lui. El s-a referit la dimensiu
nile vaste pe care le are sfera 
alimentației mondiale, subliniind 
totodată că această 
trebuie abordată în
dezvoltării economice generale.

problemă 
contextul

La Utrecht s-a deschis 
Tîrgul internațional de bu
nuri de consum la care 
participă cu standuri un 
mare număr de firme din 
diferite țări. Pavilionul 
României, care se întinde 
pe o suprafață de 300 mp, 
prezintă o gamă largă de 
produse : țesături și con
fecții, încălțăminte, arti
cole din piele, ambarca
țiuni, biciclete și articole 
de sport, produse din 
lemn, covoare, împletituri, 
artizanat, aparate de ra
dio, tranzistoare, aparate 
de măsurat etc. încă din 
primele ore de la deschi
dere un numeros public 
a vizitat standurile româ
nești, apreciind calitatea 
și varietatea exponatelor.

în Belgia a 
marți campania 
rală în vederea 
nului de la 31 
a.c. Apropiatele 
au fost hotărîte
dizolvării parlamentului 
și a imposibilității de a 
se rezolva criza guver
namentală declanșată de 
demisia fostului premier 
Van Den Boeynants și a 
cabinetului său.

Această demisie s-a datorat 
gravelor divergențe existente în 
sinul majorității guvernamentale 
în legătură cu situația economică 
a țării și conflictul lingvistic. 
Partidele își vor prezenta candi
dați atît pentru Camera Depu- 
taților, cit și pentru Senat. Și-au 
desemnat pină în prezent repre
zentanții partidele comunist, so- 
cial-creștin și social-liberal. In 
circumscripția Brwcelles-ului fos
tul prim-ministru Van Den Boey
nants, unul din liderii partidului 
social-creștin care militează 
pentru unitatea națională, a ho- 
tărît să treacă peste disputele lo
cale ale Comitetelor social-creș- 
tine și să candideze în fruntea 
unei liste independente.

Pentru ca cele 12 miliar
de de dolari încă existente 
Ia susnumitul fort să nu se 
evapore cu totul într-un 
timp mai lung sau mai 
scurt, oficialitățile ameri
cane și numeroși specialiști 
caută de multă vreme mij
loace de a opri sau măcar 
de a frîna tendința de 
scurgere peste hotare (he
moragia aurului). Astăzi se 
află in discuție mai mu.Ve 
posibilități.

Una dintre acestea ar fi 
devalorizarea dolarului, o- 
perațiune care, deși propu
să de unii experți, este re
pudiată cu strășnicie de 
Administrație. Ne vom re
feri la aceasta ceva mai jos.

Altă posibilitate ar fi ca 
S.U.A. să accepte urcarea 
prețului Ia aur pe plan 
mondial, ceea ce, în ultimă 
instanță, ar însemna tot o 
devalorizare, dar în condiții 
deosebite. Se știe că moneta 
fiecărei țări exprimă o anu
mită cantitate de aur, de
terminată prin lege. E vor
ba de ceea ce economiștii 
numesc „conținutul în aur" 
al monetei. De pildă, o uni
tate monetară, să zicem du
catul ( exemplul este con
vențional), are un conținut

in aur de 0,004 grame. Re
lația poate fi exprimată și 
invers : 0,004 g. aur este 
egală cu un ducat, sau are 
prețul de un ducat. Cînd

mătate din aurul pe care-1 
conținea la început.

Problema s-ar pune în 
mod identic cu dolarul, in 
cazul în care s-ar accepta 
propunerea de dublare a 
prețului aurului pe plan 
mondial. Experții americani 
consideră însă că o astfel 
de devalorizare n-ar fi dău
nătoare economiei Statelor 
Unite deoarece ea ar avea 
loc pe plan mondial păs- 
trîndu-se astfel echilibrul 
între deținătorii de bani, 
dar avantajindu-se net de
ținătorii de aur. în aceste 
condiții S.U.A. ar obține de

Pentru că, totuși, trebuia 
făcut ceva, Administrația a 
recurs în cele din urmă la 
abandonarea parțială a aco
peririi în aur. Toate cele
lalte răminind ca și pină 
acum (convertibilitate, preț 
al aurului etc.) se admite 
ca un sfert din dolarii ame
ricani să nu aibă acoperire 
în aur și să circule „în vir
tutea forței înseși a mone
tei americane". Legea pri
vind renunțarea la acoperi
rea în aur — în proporție 
de 25 la sută — a dolarului 
a și fost adoptată de Came
ra Reprezentanților la sfîr-

acoperire drept 
important de- 
puțin pentru o 
vreme „se frî-

Bandaj pentru
hemoragia aurului

prețul la aur crește, în
seamnă că aceeași cantitate 
de aur se va exprima în 
mai multe unități moneta
re, corespunzător cu pro
porțiile creșterii. Dacă, în 
exemplul de mai sus, prețul 
aurului s-ar dubla, atunci 
pentru 0,004 g. aur va tre
bui să se plătească 2 ducați. 
Readucind acum relația la 
poziția ei inițială, de expre
sie a conținutului în aur, 
rezultă că după dublarea 
prețului aurului un ducat 
nu mai este egal cu 0,004 
grame aur ci cu 0,002 g. aur. 
Moneta s-a devalorizat, 
conținînd acum numai ju-

/

pe urma aurului de la Fort 
Knox de două ori mai mulți 
bani decît poate obține as
tăzi. Dar cel mai mare a- 
vantaj ar fi acela că nu 
s-ar mai înghesui atît de 
mulți să convertească dola
rii iar hemoragia ar fi foar
te mică sau s-ar opri cu 
totul.

Guvernul american, insă, 
respinge categoric și aceas
tă variantă, ca și propune
rea privind suspendarea 
temporară a vinzărilor de 
aur de către Statele Unite 
și reglementarea tranzacți
ilor externe americane prin 
devize străine.

șitul lui februarie (însă 
după dezbateri aprinse, în
trunind 199 voturi pentru 
și 190 contra, deci cu o ma
joritate de numai 9 voturi). 
Republicanii au criticat le
gea, considerînd-o drept „o 
măsură care urmărește să 
vindece un cancer cu aju
torul unui simplu bandaj". 
Renunțarea Ia acoperirea 
în aur a dolarului, a decla
rat liderul republican Ge
rard Ford, constituie „o 
tragică recunoaștere a eșe
cului". Numeroși critici ai 
măsurii adoptate au arătat 
că o adevărată însănătoșire 
a monetei naționale se poa-

te obține numai prin redu
cerea cheltuielilor guverna
mentale, prin lichidarea de
ficitului bugetar și a defi
citului balanței de plăți, iar 
nu prin paleative de genul 
celui prezentat. Democrații 
însă consideră votarea re
nunțării la 
un succes 
oarece, cel 
bucată de
nează scurgerea stocurilor 
de aur americane", după 
cum argumenta congresma
nul democrat W. D. Mills.

Nu înseamnă însă că 
spectrul devalorizării a dis
părut. Mulți specialiști su
bliniază că hotarul dintre 
iluzii și realități n-a fost 
niciodată mai bine trasat 
ca în cazul de față privind 
situația dolarului american. 
Astfel, expertul american 
în probleme monetare, Dr. 
Franz Pick, își exprima 
foarte recent părerea că „o 
devalorizare a dolarului a- 
merican ar putea avea loc 
peste 12 sau 14 luni", indi
ferent dacă Administrația 
dorește sau nu aceasta. Po
trivit celor spuse de Dr. 
Pick, „S.U.A. nutresc iluzia 
că pot să domine psihologia 
mondială dar trebuie subli
niat că aceasta este doar 
o iluzie".

în cercurile financiare 
occidentale se crede că ac
tualul guvern american va 
„ține cu dinții" de integri
tatea dolarului, printre al
tele și din motive electora
le. Dacă va reuși sau nu, 
asta e insă o altă chestiune.

partide, și unde funcția de secre
tar general o deținea Dimitrov, el 
nu a făcut cunoscut partidelor pe
ricolul cultului personalității și al 
tuturor celorlalte consecințe ale 
acestuia, așa cum s-au manifestat 
ele în jurul P.C. (b) al U.R.S S.

în dezvoltarea mișcării comu
niste — se spune în articol — a 
avut efecte nefaste faptul 
că ea s-a supus prea mult anu
mitor dogmatici, nu numai în te
orie, ci și în activitatea practică 
și că chiar în momentul în care 
a declarat război dogmatismului, 
a făcut și acest lucru într-un mod 
foarte dogmatic. Era lui Lenin — 
care aducea în discuții un spirit 
creator și asigura un schimb ab
solut liber de opinii — dispărea 
din ,ce în ce mai mult cu trece
rea timpului din practica dezba
terilor și din memoria participan- 
ților. Deseori, comuniștii deve
neau mai intransigenți față de o- 
pinii diferite din propriile rîn- 
duri, decît față de opiniile pro
nunțat dușmănoase din afara 
rândurilor comuniste. Acest lucru 
s-a răsfrânt însă asupra mișcării 
comuniste, — între altele prin 
faptul că atmosfera unui schimb 
creator de opinii s-a transformat 
într-o atmosferă de neîncredere 
și suspiciune. Discuția a fost în
locuită prin dictat.

Cel mai pregnant s-a simțit a- 
cest lucru în dezbaterile Biroului 
Informativ — Cominform — apă
rut în 1947, cu sediul în Polonia, 
și din care făceau parte partidele 
care, în acea perioadă, devenise
ră partide de guvernămînt — so
vietic, polonez, cehoslovac, bul
gar, român, ungar, iugoslav — 
precum și partidele comuniste 
italian și francez din țările capi
taliste. Biroul informativ s-a 

, transformat curînd — din iunie 
1948 — în organ al luptei comu
niste internaționale împotriva co
munistului Tito. Și aceasta, pen
tru că comunistul iugoslav și-a 
permis să aibă alte opinii decît 
avea conducătorul recunoscut al 
lumii comuniste de atunci, I. V. 
Stalin. Structura organizatorică a 
Cominternului s-a schimbat, în- 
torcîndu-se împotriva acestuia. 
Nu mai era un organ internațio-- 
nai, format din delegați ai dife
ritelor partide, însă, în esență,

pentru ca greșeli asemănătoare 
celor din trecut, inclusiv de la 
consfătuirea din 1960 de la Mos
cova, să nu apară din nou și la 
consfătuirea internațională care 
se pregătește.

Este vorba, în primul rând, de 
dreptul fiecărui partid de a-și 
expune absolut deschis și liber 
opiniile față de toate probleme
le, de dreptul fiecăruia de a ho
tărî singur ce sfaturi și opinii 
vrea să accepte sau nu. Mai de
parte, este vorba ca nici o con-, 
sfătuire internațională, chiar 
aprobare absolut majoritară, a 
nu se transforme într-un tribunal 
internațional, care să condamne 
vreun alt partid, chiar dacă în 
decursul dezbaterilor s-ar mani
festa orice divergențe de opinii.

Dimpotrivă, mișcarea comunis
tă mondială are neyc'e de cu
rentul proaspăt al diferitelor opi
nii, fără de care nu poate fi 
conceput mersul înainte. Acest lu
cru trebuie însă să se desfășoare 
tocmai pe platforma discuțiilor, 
fără valabilitatea obligatorie dog
matică a unor opinii față de al
tele.

A fost, de fapt, o tragedie în 
viața mișcării comuniste, suspec
tarea exagerată a comuniștilor cu 
opinii diferite, învinuiți de frac- 
ționism și alte păcate — fără 
se fi cercetat dacă nu cumva toc- 
mai aceste opinii diferite nu sînt 
cele mai juste și, în special, fără 
să se conceapă aprioric că purtă
torii acestor opinii sînt credin
cioși și devotați ideilor comunis
te și partidului comunist. In ei 
se vedea mai degrabă „dușmani 
în sînul partidului".

In sfîrșit, este vorba de faptul 
că mișcarea comunistă mondială 
nu trebuie, prin nici una din ac
țiunile sale, să creeze climatul u- 
nei anumite izolări a comuniști
lor față de alte forțe progresiste 
și democratice din lume — ci tre
buie să se străduiască să cîștige 
aceste forțe ca aliat în realizarea 
țelurilor sale. Consfătuirea comu
niștilor ar trebui să fie un exem
plu de discuții creatoare și de 
spirit tovărășesc, socialist, în ati
tudinea unora față de alții. Să 
se confrunte opiniile — însă nici
odată aceste opinii să nu se cioc
nească de forța care le-ar învin
ge, nu prin argumente, ci cu 
pumnul cel mai puternic.

Interviul președintelui Nasser 
acordat revistei „Look"

ION D. GOIA

Președintele Nasser a acordat 
un interviu redactorului-șef al 
săptămînalului american „Look", 
William Atwood, fost ambasa
dor al Statelor Unite în Kenya 
și Guineea. în cadrul acestui 
interviu, Nasser a arătat că s-a 
înșelat atunci cînd a acuzat Sta
tele Unite că au sprijinit cu for
țele lor aeriene Izraelul în con
flictul din iunie 1967.

„Afirmațiile făcute atunci, a 
spus Nasser, sînt rezultatul u- 
nei neînțelegeri bazate pe sus
piciune și informații false. Atît 
de multe avioane veneau din 
direcția mării, unde se găseau 
portavioanele americane, încît 
noi am crezut că nu pot fi nu
mai izraeliene, deoarece Izraelul 
n-ar dispune de un număr atît 
de , mare de avioane". Cu toate 
acestea, a spus Nasser, „am re
fuzat să fac o declarație de pro
test fără să dispun de probe. La 
6 iunie, la ora 5 dimineața, re

gele Hussein al Iordaniei mi-a 
telefonat pentru a mă anunța 
că 400 de avioane, venind din
spre mare, atacau Iordania". 
Dar chiar atunci cînd am făcut 
declarația privind sprijinul ae
rian acordat de S.U.A., Izraelu- 
lui, a arătat Nasser, „nu am a- 
firmat totuși că Egiptul ar fi 
fost atacat de avioane ameri
cane".

în altă ordine de idei, preșe
dintele Nasser a arătat că Egip
tul a pierdut în conflictul din 
iunie 1967 întreaga sa forță ae
riană și 80 la sută din armele 
sale. Izraelul, a arătat Nasser, 
menține încă superioritatea sa 
în aer în Orientul Apropiat.

Agenția France Presse rela
tează că Departamentul de Stat 
al S.U.A. apreciază ca fiind 
„încurajator" interviul acordat 
de președintele Nasser revistei 
americane „Look".
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