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In podgoria
Dealul Mare

Au început lucrările 
de extindere
a plantațiilor

podgoria Dealul Mareîn ..__
și in alte zone viticole din 
județele Prahova și Buzău 
au început lucrările de ex
tindere a plantațiilor de viță 
de vie. Conform planului, în 
primăvara aceasta vor fl 
plantate 950 ha de viță de 
vie, îndeosebi cu soiuri de 
mare valoare : Fetească albă, 
Riesling, Muscat-Ottonel, 
Pinot gri» și altele, puse la 
dispoziție de Institutul de 
cercetări viticole și de vini- 
flcație de la Valea Călugă
rească. Pînă tn 1970, In ba
zinele viticole din aceste ju
dețe vor Si plantate încă 
2 000 ha.

(Agerpres)

„Frumosul 
de Voinești"
„Frumosul de Voinești" es

te un soi de măr obținut prin 
selecție de specialiștii stați
unii experimentale din Voi
nești, județul Dîmbovița. O- 
mologat prin concurs, în în
trecere cu 160 de soiuri din 
întreaga țară, și distins cu 
medalia de aur, noul soi de 
măr a fost realizat după a- 
proape 14 ani de încercări. 
El reunește calitățile părinți
lor : conținutul înalt de fruc- 
toză și pulpă al ionathanului, 
coloritul și rezistența frun
zișului de la Booskop. Hibri
dul are o productivitate bu
nă : tn anul trei, circa 9 000 
kg de fructe la ha. iar în al 
cincilea, 25 000 kg. Plantați
ile experimentale au dovedit 
că acest soi este recomandat 
pentru bazinele intensive, 
puțind fi aclimatizat in toate 
zonele din țară.

„Frumosul de Voinești" se 
adaugă la cele 750 de soiuri 
de măr, păr și prun realizate 
de specialiștii dîmbovițeni, 
în decursul anilor.

1000 VEHICULE ÎN FIECARE 
ORĂ PE ȘOSEAUA 

BUCUREȘTI—PLOIEȘTI
în cursul acestei săptă- 

mîni, șoseaua București — 
Ploiești a înregistrat cel mal 
mare flux rutier din acest 
sezon : 1 000 de vehicule pe 
sens-oră. Se așteaptă ca în 
jumil verii, acest număr să 
7 Mepășit, o dată cu inten
sificarea traficului turistic 
intern și internațional, pre
cum și cu creșterea parcului 
de vehicule. Pentru supra
vegherea cit mai bună a cir
culației rutiere, organele de 
miliție au introdus, începînd 
din zilele acestea, pe drumu
rile naționale care fac legă
tura Capitalei cu restul tării, 
și controlul prin agenti de 
circulație pe motociclete 
fără ataș.

CELE MAI 
FRUMOASE 

CÂRfl
în Cmitală au luat sfîrșit 

lucf„ iuriului Concursu
lui „Ceie mai frumoase cărți 
ale anului 1967“, manifestare 
ajunsă la cea de-a Vl-a edi
ție, organizată de Centrala 
editurilor și difuzării cărții 
din Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă.

In urma unei exigente se
lecții, juriul a acordat dis
tincții unui număr de 45 de 
lucrări editoriale (din 600) 
considerate cele mai fru
moase ale anului 1967. In 
domeniul literaturii beletris
tice s-a acordat medalia de 
aur volumului de „Nuvele" 
(Editura pentru literatură) 
de Gala Galaction, ilustrat 
de Henri Mavrodin, iar me
dalia de argint „Antologiei 
Ronsard" (Editura pentru li
teratură universală) — gra
fician Ion ’ State și volumu
lui „Țiganiada" de Ion Bu- 
dai Deleanu (Editura pen
tru literatură) — ilustrații 
de Aurel Stoicescu. In do
meniul literaturii politice 
prezentate, volumul „Lenln 
— Scurtă schiță biografică" 
a fost distins cu medalia de 
argint, și „Discursuri" de 
Nicolae Titulescu a obținut 
medalia de bronz, ambelje a- 
părute în Editura politică. 
Din grupa lucrărilor de artă, 
juriul a ales albumul 
„Brîncuși" — autori ~ Dan 
Grigorescu și Dan Hăulică, 
și albumul „Șirato" — ma- 
chetator Mihail Boitor, că
rora le-a acordat medalii de

Rîmnicu Vilcea
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DE TIMP

In sfîrșit, după capricioase întirzieri, primă
vara ne onorează totuși cu semnalele de pre
zență. Era de altfel obligată să răspundă la 
apel; i-o impunea mai cu seamă catalogul

școlar care consemnează, incenînd de azi, so
sirea Vacanței de primăvară. Titulatura 

obligă!

In aprovizionarea cu legume și zarzavaturi
am mers la piață 
de reporter:

In Ploiești 
cu... carnetul

Ora 6 : Ușile vastului spațiu 
comercial Halele centrale — 
4400 m.p. acoperiți de imensa 
cupolă înălțată ca un dom ner- 
vurat — se deschid larg. Cum
părătorii se îndreaptă către bo
xele de legume și fructe la în- 
tîmplare. N-au de ales. Peste tot 
prune zbîrcite de fum, ceapă 
chinuită prin deshidratare, fasole 
albă, conserve. Fructele, unic re
prezentate prin mere, își ascund 
rușinate micimea, în lăzi. Doar 
spanacul mai aruncă ici, colo cî
teva pete de culoare înviorînd 
cenușiul tarabelor.

— Aveți morcovi P
— Dacă ar fi ai vedea I
Vînzătorii par tracasați de în

trebări : „De ce nu aveți sala
tă „Cînd aduceți ceapă" ?, 
„A dispărut varza acră" ?

Pe platoul din spatele halelor, 
pe piața neorganizată se cer pre
turi mari pentru fiecare produs 
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tratat cu „n-avem" în interiorul 
halelor.

Ora 7,30 — In plin centru, ma
gazinul nr. 2. Stăm de vorbă cu 
vînzătoarele. Clienți nu sînt. Nici 
marfă. Gestionarul este plecat la 
Depozitul central. „Trebuie să 
vină cu marfă". Transcriem nota 

nu poate fi stabilită telefonic
de comandă a magazinului: cea
pă, praz, morcovi, felină, albituri, 
salată verde, castraveți, spanac, 
nuci, lămîi, roșii în bulion etc.

Sosește și mașina. Vînzătoarele 
îi ies în întîmpinare, bucuroase. 
Privesc în mașină și pufnesc în 
rîs. Au și de ce. In remorcă; 
pungi. 100 kg de pungi goale.

Din 17 gestionari cu care am 
stat de vorbă, unul singur este 
mai mulțumit:

Georgescu Ruse. Răspunde de 
magazinul nr. 47, cel mai mare 
din județ, situat în zona Ploiești- 
Nord. Plan anual de desfacere 
13 600000 lei.

Cumpărătorii : „Tot orașul nu 
are morcovi, ceapă, salată, feli
nă, spanac, cum avem noi" (Co- 
man Matilda). „N-am mai mers 
în Hale de nu mai țin minte..." 
(Elena Radulescu).

Gestionarul : Nu e un secret. 
Avem mașina magazinului cu 
care ne aprovizionăm. Mergem
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pe la cooperativele agricole 
producție, la I.C.R.A., <
răm, ne stabilim relații. Și uni
tăților de producție le convine să 
lucreze direct cu noi fără inter
mediarii depozitelor. Nu li' se mai 
reține cota de 20—25 la sută; au 
o piață de desfacere sigură. Și 

de 
cumpă-

noi sîntem mulțumiți pentru că 
produsele ne vin direct din cîmp, 
proaspete, de calitate. De șase 
ani lucrez cu C.A.P. Bucov, co
laborare pentru care am numai 
cuvinte de laudă. De la 15 fe
bruarie și pînă acum mi-au adus 
peste 10 000 kg spanac.

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
Revăd notițele. Păreri expri

mate în medii din cele mai di
ferite „împresurind" problema 
din unghiuri neașteptate. Psihi
atrii (la care rn-am referit în- 
tr-un alt articol), acuză lipsa de 
tandrețe ca un factor determi
nant în declașarea unor deze- 
chilibruri nervoase ; magis
trate afirmă că acest fenomen, 
mai mult sau mai puțin recu
noscut în instanțe, stă la baza 
multor cereri de divorț ; peda
gogii reamintesc nevoia de 
afectivitate pe care o resimt ti
nerii chiar atunci cînd, în vor
be, o neagă. Psihologii dezmint 
prejudecata tineretului a„antili- 
ric“ din zilele noastre... Iar ti
nerii înșiși... Să încep cu ei :

„La adolescenți, încep să apa
ră sentimente de dragoste pe 
care educatorii nu trebuie să Ie 
ignoreze. Dezvoltarea relațiilor 
dintre fete și băieți este un pro
ces foarte delicat, bogat în nu
anțe afective complexe". Pe a- 
eest ton neutru, de lu-

:W

SI CRIZA 
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Oricît ar fi de ușurate progra

mele, nu odată efectiv încărcate, 
oricît ar fi îmbunătățite metodele 
de predare, ajutate de instrumen
te și material didactic dintre cele 
mai moderne, oricît de talentați 
și de devotați ar fi profesorii, un 
lucru rămîne și va rămîne : fără 
do efortul individual, fără de 
concentrare voită și susținută 
a fiecărui „învățăcel" în parte, 
rezultatele vor fi totdeauna slabe 
sau, în cazul cel mai bun, su
perficiale. Este deci înainte de 
toate o problemă a efortului in
dividual și o problemă a folosirii 
timpului necesar acestui efort

Repartizat pe cei 12 ani de 
studiu în școala elementară și 
medie și pe cei 3—5 ani în di
feritele forme ale învățămîntului 
superior, în total deci 15—17’ani 
de învățătură, efortul acesta, în
trerupt de binecuvîntate și bine
venite vacanțe, se poate desfă
șura în condiții absolut normale 
și chiar — dacă este bine organi
zat — în condiții de muncă rod
nică și plăcută. De ce se vorbește 
atunci din ce în ce mai des și 
mai apăsat de o „criză a timpu
lui" elevilor și studenților ?

Nu ar fi drept și nici eficace 
să facem un simplu calcul mate
matic al zilelor, săptămînilor și 
anilor petrecuți pe băncile șco
lilor de diferite grade, cu mai

VIORICA DIACONESCU

de reporter) și
să-și verse focul pe încărcătorii 
din depozit care nu vor să-i salte 
în mașină 22 de butoaie de mu
rături, comanda magazinelor din

Energic, harnic, bun organiza
tor, Georgescu Ruse, împreună 
cu cele 20 de vînzătoare tinere 
„toate școlarizate", și cu neobo
situl șofer Ioan Mircea, au rea
lizat o adevărată oază de vitami
ne pentru locuitorii noii zone plo- 
ieștene și, de ce să nu recunoaș
tem, o oază pentru reporterul 
obosit de alergătură și de nemul
țumiri.

Dar nu putem 
încheia cu 
happy-end, 
tru că...

Ora 9 : 
bombănind 
depozit și
privește dușmă
nos : „Sînt mu'lți 
din ăștia la noi 
care stau cu mîi- 
nile în buzunar 
(probabil aluzie 
!a carnetul meu 
comanda". 11 las

(Continuat? tn pag. a IlI-a)

SETEA DE TANDREȚE
seminar (și 

de o asemenea 
vorba) studenta

crare de 
intr-adevăr, 
lucrare este
Aurelia Ticușan, anul III limba 
franceză pune punctul pe i, in- 
vitîndu-te să privești dincolo de 
aparențe înșelătoare. Fiindcă, 
în aparență, destui studenți de 
vîrsta ei (și nu numai studenți) 
par să considere asemenea re
lații drept un proces foarte sim
plu ; destui „maturi" oftează 
declarînd, „ei, la vîrsta mea 
tinerii

Dar 
ficiale 
meniu, 
tive I

„maturi" 
,eî, la vîrsta 

erau altfel"...
cite diagnostice super- 
nu se pun în acest do- 
bogat în nuanțe afec-

Proletari din toate țările, uniți-vă !

la amiază, tovarășul 
Ceaușescu, secretar 

al C.C. al P.C.R., pre-

Joi,
Nicolae 
general 
ședințele Consiliului de Stat, 
a primit pe James A. Linen, 
președintele Concernului de 
presă Time-Life care se află 
într-o vizită în România.
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Acad. Em Condurachi
mult sau mai puțin rod. Inte
resul fiecărui tînăr și al întregii 
noastre societății totodată este ca 
această pregătire în vederea ro
lului său activ în anii maturității, 
să se facă intr-un ritm egal și la 
un nivel tot mai ridicat, pe mă
sură ce copilul, devenit adoles
cent și adolescentul devenit tînăr, 
își consolidează baza cunoștințe
lor sale și își lărgește totodată 
orizontul preocupărilor sale. Este 
posibil acest lucru și, în acest 
caz, care mai sînt adevăratele 

" dimensiuni ale așa-zisei „crize 
de timp" ?

Este adevărat : efortul Cere
bral, necesar elevilor și studen
ților pentru a asimila cunoștin
țele fiecărui domeniu de cul
tură generală și specială în parte 
și pentru a-și lărgi totodată baza 
aperceptivă a studiului respectiv, 
este mare. In comparație însă cu 
noianul de senzații și de impresii 
care năvălesc la fiecare clipă asu
pra copiilor în primii ani ai copi
lăriei, acest efort nu mai este atît 
de mare, cit mai ales concentrat 
într-o anumită direcție. Din acest 
punct de vedere sarcina profeso
rilor din primele clase este mai 
grea, deoarece, pe lingă preda
rea unei anumite materii, relativ 
grea pentru o anumită vîrstă, ei

Prin fața Universității „Al. I. 
Cuza" din Iași

veche de cînd lumea, 
de ea însă, tot ve- 
cînd lumea, e nevoia 

cuvînt cald, 
de poezie, 

relațiile

Că există oameni mai bogați 
sau mai săraci sufletește, e o 
realitate 
Dincolo 
che de 
de 
un 
frumos, 
nești...

un 
dram 

în
Ce ar fi <____ I_ I,

deci ? în primul rînd. conse
cințele lipsei de tandrețe...

,,O relație ideală"

de 
de 

ome- 
demonstrat,

„Ideală" — așa a denumit via
ța el conjugală funcționara M. B. 
din Oradea, și mi-a trebuit

i
Fabrica de piele și încălțăminte „Clujeana"-Cluj

trebuie să obțină de la elevii lor 
nu anumit grad de concentrare 
cerebrală, formîndu-le totodată 
și o anumită obișnuință de com
portare intelectuală, în care intră 
în egală măsură spiritul de or
dine și priceperea. Cu toată fi

Ancheta noastră — efectuată la cîteva întreprinderi și in
stituții din municipiile Pitești, și București — își propune să 
dea răspunsul, prin intermediul interlocutorilor noștri, la cî
teva întrebări privind folosirea tinerilor economiști în solu
ționarea problemelor producției, creșterea eficienței muncii 
lor, în contextul general al 
nificării economiei.

Iată-ne la Uniunea județeană a 
cooperativelor de consum Argeș. 
Interlocutoarea noastră, stagiara 
Maria Anghel, absolventă a 
Facultății de comerț, secția mer- 
ceologie.

— De cînd am venit lucrez Zo 
un serviciu — plan — cu totul 
în afara specialității mele. Sînt 
obligată să rămîn aici deoarece 
posturile de merceologi sînt ocu
pate.

De ce economistul
este folosit
nccconomlc?

Un an efectiv practicat în afara 
meseriei. Economistul stagiar este 
deci obligat să execute lucrări 
care n-au aproape nimic comun 
cu pregătirea sa. Cum se ajunge 
aici ? Primul pas este determinat 
de faptul că nu o dată repartițiile 
se fac nediferențiat, „perglobal", 
fără a se analiza în profunzime 
dacă întreprinderea sau unitatea 
economică are ori nu nevoie 
de economiști de o anume speci
alitate. „Vino la noi, și apoi, vom 
vedea /“ — nu este, în nici un caz
soluția care să ducă la utilizarea 
eficientă a economiștilor.

— Am terminat facultatea 

mult timp ca să înțeleg că „glu
mește" cu o adîncă amărăciune. 
„El dă toți banii în casă, e un 
om liniștit, nu se ceartă, n-a
vem conflicte — nu ! nici vor
bă ! — vine acasă la ore regu
late, mănîncă, își bea coniacul, 
citește ziarul, consultă o carte 
tehnică, doarme un pic după- 
amiază, apoi iese să se plimbe. 
Apoi vine iar acasă, tot la 
fixe, cinează, spune 
liticos „noapte bună", 
întoarce pe o parte țl, 
pe la 9, adoarme ca un copil". 
Relatarea continuă pe acest ton 
vădind o înspăimîntătoare (nu 
exagerez cuvîntul) realitate:

ore 
po

se 
și.

La primire a luat parte 
George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor 
externe.

Cu prilejul întrevederii a 
avut loc o convorbire care s-a 
desfășurat atmosferă
cordială.

reasca nevoie de joacă, ce pare a 
sustrage pe mulți copii de la acel 
minimum de efort cerebral nece
sar școlii, nu se poate încă vorbi 
de o criză de timp, efortul elevi
lor desfășurîndu-se în bună mă-

(Continuare tn pag. a Ill-a) 

perfecționării conducerii și pla-

acum 7 ani, mărturisește Ana 
Pompilia Pîrvulescu de la servi
ciul creditarea agriculturii, su
cursala Pitești a Băncii Naționale. 
In 4 din cei 7 am ocupat postul 
de contabil principal, post care 
nu cere să ai diplomă de absol
vent al Academiei de studii eco
nomice. Tocmai de aceea 
ducerea instituției noastre
răspuns la repetatele solicitări de 
a fi trecută pe un post corespun
zător, că nu sînt posturi și, în 
consecință, să mai aștept... Așa

con- 
mi-a

am așteptat, nici mai mult nici 
mai puțin, de 4 ani de zile.

Ne-am îndreptat spre cea mai 
mare unitate economică a mu
nicipiului — Combinatul de in
dustrializare a lemnului Pitești.

Procesul de producție solicită 
aici și mai mulți economiști.

— Nu avem nici un econo
mist la serviciul financiar ne 
spune tov. Nicolae Georgescu. A 
fost unul, dar a plecat la Bancă,

P. G. BRATU

(Continuare în pag. a II-a) 

în lungii ani de conviețuire, 
M.B. a renunțat treptat la 
orice tentativă de înfrumuse
țare a. unei vieți care a devenit 
ternă, seacă, lipsită de aspira
ții, umilă și umilitoare. Tre
cută de vîrsta tinereții, M.B. nu 
mai speră în schimbări înlăun- 
trul_ sau în afara actualei ei- 
vieți. Dar cei care au mai mulți 
ani în față nu se limitează la 
ironii. Acționează, sau încearcă 
să acționeze...

„Noua legislație a divorțului 
ne-a dat nouă, președinților, o 
misiune plină de răspundere — 
relatează Alexandru Popescu, 
președintele judecătoriei Cluj : 
de-a lungul unui termen de 6 
luni sau un an încercăm, în 
discuții între patru ochi, să con- 
ciliem părțile care au înaintat 
acțiunea de divorț. Este ter
menul lor de gîndire, în care se

IONEL HRISTEA
(Continuare in pag. a IlI-a)



HAI SĂ CITIM
„FRAȚII

JDERI"
Radu Cosațu

Dacă ne însușim pentru o dipă 
ți pentru telerațiuni de lucru, 
prejudecata conform căreia ca
litatea unui roman transpare 
pregnant din primul capitol, din 
primul paragraf, ba chiar din 
prima frază — prejudecată în 
care licărește totuși o părticică de 
adevăr indiscutabil — atunci 
acest „Cosmin, fiul zimbrului" 
se anunță după primul său epi
sod ca o realizare cu totul ono
rabilă. Va fi probabil un serial 
care-ți va face datoria de se
rial : de pe acum, convențiile 
genului sînt realizate la un ni
vel satisfăcător ți ar fi o naivi
tate amatoricească să discutăm 
un serial T.V. în afara acestor 
convenții absolut necesare. Nici 
o meserie — și de atîtea ori ce
rem telerealizatorilor „meserie" 
— nu se poate însuși fără cî- 
teva lecții de bază printre care 
aceea despre convenția genii
lor e obligatorie. Regizorul lui 
Cosmin, Cornel Popa, știe aceste 
lecții, după cum o lungă activi
tate la „Clubul tinereții" ni-l im
pusese drept unul din tenacii 
căutători pe teritoriul aurifer al 
anticonvenționalismului. Totdea
una e bine ca omul să știe două 
meserii sau aceeași meserie pe 
ambele versante. In „Cosmin" 
avem galopurile frumoase de 
rigoare, luptele corp la corp, 
momentele de tensiune alternate 
cu cele umoristice, boierii des
criși în categoriile fundamentale 
de bine și rău, privirile eloc
vente, cetățile cu ziduri groase, 
dotate cu străjeri sîngaci și dom
nițe suave ca garofițele. Cîteva 
gaguri mi s-au părut ingenioase 
și ar fi meritat o speculare și mai 
intensă: lupta pe scripeți, due
lul cu țiglele, la han. Florin 
Piersic e tot ce s-a găsit mai fe
ricit pentru acest adolescent din 
epoca Ștefan cel Mare, domeniu 
în care oricum ne-am întoarce 
ți oricum ne-am suci întîlnim 
la fiecare răscruce umbra super
bă a lui Ionuț Jderul. Piersic — 
nu mă sperie exagerarea — are 
o aureolă, un duh, o atmosferă 
de tânăr sadovenian („bărbat 
născut ți nu făcut", cum zice 
marele meșter) la care actorul 
aduce câteva ochiade de Roger

De ce economistul este folosit neeconomic?
(Urmare din pag. a I-a)

unde i »-• promis un salariu mat 
bun.

Nici la serviciile desfacere, 
contabilitate, tehnic n-am întîlnit 
vreunul. Posturile sînt ocupate 
totuși. De cine ? De cei „cu de
rogări". La serviciul desfacere ni 
s-a recomandat ca „economist" 
tovarășul Vegi lava — merceolog 
principal. Studii ? Școala tehnică 
sanitară. Directorul Combinatu
lui, tovarășul inginer Victor Che- 
lu, referindu-se la noua organigra
mă a întreprinderii, spunea : ,,Am 
căutat să întărim toate compar
timentele economice și de anali
ză cu oameni bine pregătiți, cu 
o experiență și cunoștințe vaste". 
Dacă argumentul cu experiența 
ar putea fi luat în considerație 
cum rămîne însă cu pregătirea și 
cunoștințele de specialitate 
„vaste" ?

Economiști sau ••• 
pontatorl î

Continuăm ancheta și la uzina 
bucureșteană „Semănătoarea", 
în cadrul serviciului organizarea 
producției din 20 de salariați nu 
este nici unul economist. în

Aspect din spectacolul muzical-coregrafic dat de Ansamblul artistic al pio
nierilor ți școlarilor din municipiul Pitești in cadrul manifestărilor prile

juite de aniversarea a 120 de ani de la Revoluția din 1848

Moore din secolul 20 și o percep
tibilă aspirație spre un joc de-a 
Fanfan la Tulipe. La interfe
rența acestor intuiții și intențU, 
Piersic rămîne încîntător și i-aș 
dori succesul lui Droust, cel care 
a înebunit o Franță întreagă cu 
al său Thierry la Fronde. Altfel, 
ca primă consecință serioasă a 
acestui serial n-ar fi rău să apară 
printre tineri o nouă pasiune 
pentru Jderii cu care puștimea 
noastră școlară — din cite am 
impresia — nu prea a stabilit un 
contact fertil. In fond, în multe 
țări, serialurile TV au avut re
percusiuni literare surprinzătoare. 
Dar, firește, pînă nu vedem sfâr
șitul acestui „Cosmin" — con
secințele țin de utopie.

Pentru același tineret școlar, 
merită remarcată continuitatea si 
calitatea emisiunilor animate de 
Cătălin Dodu: „Acasă la..." 
Săptămîna trecută am fost la 
violonistul Ion Voicu și — deși 
personal am preferat vizita la 
acad. Moisil — emisiunea a fost 
dezinvoltă, poate chior prea bine 
ritmată, cu haz și uneori cu har 
reportericesc. Cătălin Dodu face 
un lucru bun, reporterul a câști
gat în suplețe și spontaneitate 
dar, mai are de dus lupte inte
rioare pe linia găsirii unui echi
libru în ton.

Despre tineret — o anchetă 
condusă alert de Aristide Buhoiu, 
un panoramic al zecilor de pro
bleme legate de dificila petrecere 
plăcută a timpului liber. S-au 
enunțat multe idei, s-au spus și 
cîteva adevăruri, interlocutorii 
aveau competență, opinii des
chise, dar ca de obicei — 
n-aveau timp de desfășurare a 
ideii. Se pierdea —- ca de obicei 
în adîncime, ceea ce se obținea 
pe suprafață. O idee ca aceea a 
necesității unor animatori de ca
litate în cluburi sau a intimității 
în cadru — idei prețioase după 
o epocă exagerată în direcția 
timpului liber petrecut în ședințe 
sau quasi ședințe — meritau o 
transfocare mai îndelungată. Mai 
sînt multe prejudecăți de învins 
în acest domeniu.

schimb sînt o puzderie de... nor- 
matori.

— Facem treabă și cu aceștia
— ne liniștește șeful serviciului, 
inginerul Ilie Ion.

Unde sînt economiștii, cu ce 
se ocupă ?

— Lucrurile pe care le fac eu 
personal, le poate executa foarte 
bine și un om cu pregătire 
medie 1 (Dumitru Năstase — eco
nomist la serviciul plan — preț 
de cost).

— Economistul din secție efec
tuează o muncă de statistician. 
Înainte, o astfel de muncă o efec
tua o pontatoare. (Leontin Ola
— economist — serviciul V — 
mecanic șef).

— In loc să mă ocup de pro
blemele de planificare și analiză 
economică sînt nevoită, de multe 
ori, să scot de la arhivă actele sa- 
lariaților pentru a le întocmi ade
verințele de pensionare sau pentru 
vechime în muncă (Petruța Mano- 
lescu, economistă la sectorul de 
turnătorie).

— Nu văd rațiunea existenței 
economistului la sector atita timp 
cît execută lucrări de minimă im
portanță, străine de pregătirea lui 
(Mario Rubin — economist, U- 
zina „Semănătoarea").

MAI MULTE PORTRETE
ÎNTR-0 RAMĂ

însemnări despre tinerii primiți 
in U. T. C, in aceste zile,

in județul Suceava
Intr-un sat de lingă Fălticeni, 

am fost martorul unui fapt emo
ționant. Trei băieți și o fată, 
toți cooperatori, primeau în sea
ra aceea carnetul roșu de mem
bru al Uniunii Tineretului Co
munist. Toți erau foarte tineri, a- 
bia ieșiți din adolescență. Co
pleșiți de semnificația acelor 
clipe, fiecare abia reușea să ros
tească cîteva vorbe. Nu erau 
niște ginduri neobișnuite, dar 
erau cu totul noi pentru ci cei 
trei tineri atunci le încercau 
prima oară. Ce-au spus tinerii I 
Vom munci fiecare la locul no
stru de muncă în așa fel incit 
să purtăm cu cinste carnetul 
roșu. In aceeași clipă, cineva a 
scos de la piept cîteva flori 
și le-a înmînat celor patru săr
bătoriți. Era secretara organiza
ției U.T.C. a unei brigăzi de 
producție și gestul ei. pe neaș
teptate, a dat un cadru sărbă
toresc, intim, momentului.

In ultimul timp, o dată cu di
namizarea întregii activități a 
organizației, o dată cu apropie
rea activității ei tot mai mult 
de preocupările și dorințele ti
nerilor, numeroși tineri din ju
dețul Suceava — elevi, munci
tori, cooperatori — și-au expri
mat dorința să devină membri 
ai Uniunii Tineretului Comunist

Cei care doresc să devină 
membri ai U.T.C. tși exprimă 
dorința în cuvinte simple : „do
resc, să mă număr printre tine
rii care fac parte din organiza
ția revoluționară a tineretului ; 
„vreau să-mi aduc aportul, în 
cadrul organizației, la îndepli
nirea mărețelor sarcini pe care 
le trasează, pentru întregul po
por, partidul".

— Există o optică greșită la 
nivelul conducerii întreprinderii: 
contabil = economist. De aici, 
și o anumită doză de neîncredere 
în forțele noastre. De 6 ani execut 
tot felul de tabele, tabelașe fi 
situații statistice fără putința de 
a le finaliza, de a le face o ana
liză utilă. (Maria Ghișa — econo
mistă — serviciul salarizare — 
personal. Uzina „Grivița roșie" 
— București).

Să recapitulăm. Economistul 
părăsește facultatea purtînd cu 
sine un vast bagaj de noțiuni în 
specialitate. Nivelul său de pre
gătire îl recomandă apt pentru 
a se înscrie efortului general de 
creștere a nivelului calitativ a) 
economiei noastre. Ce se întîmplă 
mai departe am văzut. Chiar dacă 
situația întîlnită în cele 4-5 între
prinderi nu poate fi generalizată, 
ea demonstrează totuși că folo
sirea rațională a economiștilor nu 
este o preocupare demnă de im
portanța ei, pe agenda unor con
duceri de unități economice. Cui 
servește o asemenea practică ? 
O întrebare care își așteaptă re
zolvarea cu deosebită acuitate

P. G. BRATU

Așa mi s-a conturat chipul lor 
— al Vioricâi Pînzaru, Elenei 
Alaru, al lui Oltea Franciuc, Ne- 
culai Grămadă, Constantin Ha- 
riga, Fodor Lazăr, Victor Sen- 
ciuc. Constantin Gavrilovici — 
în ziua in care i-am văzut pri
mind carnetul roșu de membru 
al U.T.C. Cine sînt ei 1 Azi 
muncitori, elevi, dar mîine vi
itori mecanizatori sau construc
tori, viitori oameni de știință.

Cu unii dintre tinerii deveniți 
uteciști foarte recent am stat 
de vorbă la cîteva zile după a- 
cest eveniment important din 
viața lor. Sînt încă emoționați, 
dar foarte nerăbdători de a ară
ta că merită încrederea acorda
tă de tovarășii lor, de a-și în
tări prin fapte, cum spun ei, in
trarea în organizație.

ION BELDEANU

TEATRE
VINERI

22 MARTIE 1968
Opera Română „Carmen", 

ora 19,30 ; Opereta „Sînge 
vienez", ora 19,30; Teatrul 
Național — Sala Comedia 
„Romeo și Julieta", ora 19,30; 
Sala Studio „Topaze", ora 
19,30; Teatrul de Comedie 
„Sfîntul", ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" — 
Sala Schitu Măgureanu „Li
vada cu vișini" ora 20; Sala 
Studio „Kean", ora 20 ; Tea
trul Mic „Tango", ora 20; 
Teatrul C. I. Nottara — Sala 
Magheru „Lovitura", ora
19,30 ; Sala Studio „Femei 
singure", ora 20 ,

17.30 — Pentru cei mici — 
A.B.C. — De ce ? — fil
mul „Kiri, clovnul"

18,00 — Drumuri și popasuri, 
emisiune turistică.

18,20 — Buletinul circulației 
rutiere.

18.30 — Curs de limba rusă 
(lecția a 8-a).

19,00 — Pentru tineretul șco
lar. Școli și tradiții : „La
zăr din Avrig" de Alexan
dru Mitru.

19.30 — Telejurnalul de seară 
20,00 — Studioul muzical

Cultura muzicală de-a lun
gul timpului, Bach și Ha- 
endel .

20,40 — Reportaj ’68 Clujul 
— centru universitar.

21,00 — Reflector
21,15 — Filmul artistic : „Jur

nalul unui excroc" come
die a studiourilor ma
ghiare.

22,55 — Telejurnalul de 
noapte.

23,05 — închiderea emisiunii.

CEL NAI
CUNOSCUT SEDIU 
AL VACANTELOR 

PIONIEREȘTI
...Palatul pionierilor ne în

științează că și în această 
primăvară agenda sa de va
canță este bogat ilustrată.

Invitații ? Dintre cele mai 
felurite : în domeniul cultu
ral-artistic, sportiv-recreativ, 
în cercuri. Debutul vacanței 
— o șezătoare consacrată 
Săptăminii mondiale a tine
retului. începutul fiind fă
cut, urmează un recital de 
poezie din creația originală 
a membrilor cenaclului lite
rar al palatului, o sărbătoare 
a sădirii pomilor intitulată, 
sugestiv, „Săptămîna primă
verii", „Cupa Palatului pio
nierilor la șah", „Crosul pri
măverii", spectacole teatra
le, vizite și excursii... în 
sfîrșit, ca în vacanță, cînd al 
timp liber și vrei să profiți 
de el, recreîndu-te, distrîn- 
du-te și — de ce nu — învă- 
țînd cîtc ceva.

Gingășie

• RĂPIREA FECIOARELOR:
Patria - orele ; 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15. București —
orele : 9; 11.45; 13,30; 16.30; 18,45; 
21.

• CU TOATA VITEZA ÎNA
INTE : Republica - orete : 9,30: 
11,45; 14; 16,30, 18,45; 21.
• PENTRU CÎȚIVA DOLARI 

ÎN PLUS . Festival — orele t 8: 
10,30; 13,45; 18,30; 21,15. Lucea
fărul orele : 8: 10.30; 13; 15,30: 
18.15; 21.
• EROII DE LA TELE

MARK : Grivița — orele : 9,30: 
12; 15: 17,45; 20,30. Tomis — 
orele : 8,15 . 10,45; 13.15; 15,45;
18,45; 20,30. Capitol - orele : 9: 
11,45; 14.30; 17,30; 20,30.

• DOUA BILETE LA MATI
NEU : Victoria — orele : 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.

• ÎMPUȘCATURI PE POR
TATIV ; Lumina — orele : 9,15; 
16,30; în continuare 18.45; 20,45

• CIND TU NU EȘTI : Doina 
— orele : 11.30; 13,45; 16; 18,15;
20,30.

• •••••••••*«••••••  •••••••••••••

•) Arhivele Statului, Arhiva istorică centrală. Doâar S'S. Di
recțiunea Poliției și Siguranței Generale. Fils M. Brizstte spe
cială. Agerit nr. 22 (vezi reproducerea alăturată). ;eu
mențiunea : 108. „Notă D-lul. Ministru Lahovari și D-lui Se
cretar General). Anul 1911. luna august, ziua 10. Din convorbirea 
avută aseară cu un reporter de la Adevărul, am dcfivs că ple
carea avocatului Cocea la locurile frequentate tie banditul Pan- 
telimon nu este cituși de puțin pentru a avea Vreo convorbire 
cu el sau să mijlocească prinderea lui (subt ns 1. ci pentru a 
face o amănunțită cercetare printre țărani, tare sînt cauzele 
de simpatizează cu el și chiar a face propaganda rocirlistă. 
servindu-se ca mască de banditul Pantelimon. El voe 'e să facă 
6 descriere a vieții țăranului moldovean îr> ziare, pentru care 
această ocazie este favorabilă și nebănuită de autorilățu eun) 
s-ar putea observa In stare normală, ceva mai mult, in Urma 
asigurării date de dl. Cocea că-1 va putea decide să se predea, 
autoritățile ti dă concursul pentru îndeplinirea adevăratului 
scop urmat de el, pentru facerea cercetărilor și propagandei 
printre țărani, fără ca autoritățile să bănuiască, mal ales că 
cel din Moldova cunosc prea puțin înclinările lui Cocea".

Citiți urmarea in numărul nostru de MARȚI

• ••••••••

Din perspectiva unei jumă
tăți și mai bine de stagiune, re
pertoriul teatrelor bucureștene 
tinde deja a se constitui, în f 
celui care-1 examinează, ca un 
întreg căruia i se pot desluși di
mensiunile, i se pot defini do
minantele. Impresia generală este 
din păcate cumva amorfă, con
tururile imaginii de ansamblu 
par moi, dezarticulate, liniile de 
forță neclare și contradictorii. 
Prea multe compromisuri, prea 
multe poziții abandonate, prea 
multă nevoie de justificări care 
sună a scuze, oricît de solidă ar 
încerca să fie armătura lor teo
retică.

Despre „prisosurile" reperto
riului actualei stagiuni s-a scris 
deseori și cu îndreptățire. Inva
zia divertismentului gratuit pe 
scene obligate, prin titulatura 

Repertoriul și 
publicul tînăr (0

lor, la un program de riguroasă 
consecvență a constituit ținta 
multor opinii critice. S-a obser
vat astfel că e nefiresc să facem 
cunoștință cu un dramaturg de 
talia lui Peter Shaffer printr- 
unul din momentele sale de 

respiro, că e tot atît de nefiresc 
să jucăm pînă la obsesie auto- 
rași necunoscuți nici în ținuturile 
lor de baștină, că nu e serios ca 
prima noastră scenă să prezinte 
în suită Scribe, Mayer-Fcirster, 
Pagnol și Sardou, interferîndu-i 
anual, pentru a salva aparen
țele „contemporaneității", CU lu
crări de scăzută valoare artis
tică ale unor dramaturgi autoh
toni, nu odată recenzați cu seve
ritate. Dar nu asupra acestor sur
plusuri e cazul să insistăm, mai

• TOM JONES . Union — 
orele : 15,30; 18,30; 20,30.

• LEUL AFRICAN ! Timpuri
Noi — orele : 10,30; 12,15; 14;
15,45; 17,30; 19,15; 21 în conti
nuate.
• BLESTEMUL RUBINULUI

NEGRU : Giuiești — orele : 10; 
15,30; 18; 20,30. Arta — orele : 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21. Me
lodia — orele : 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21.
• SFÎNTUL LA PÎNDA : Fe-

roviar — orele : 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21. Excelsior —
orele : 8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20. Floreasca — orele : 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30. Modern — 
orele : 9,30; 11,45; 14: 18,15; 18,30; 
20,45. 

îhtîi pentru că ar trebui să fie re
luate atunci Opiniile altora, și a- 
poi pentru că consecințele practi
ce depind de modificarea măcar 
parțială a opticii unor conducă
tori de teatre.

Adoptînd însă drept criteriu 
esențial (și care altul ar putea fi 
acest criteriu ?) valoarea educati
vă a Structurii repertoriale, modul 
în care ceea ce joacă teatrele 
noastre răspunde nevoilor de cul
tură, de civilizație, de integrare în 
epocă a publicului teatral, și mai 
ales a publicului tînăr, sîntem 
nevoiți să constatăm că nu atît 
prisosurile cit absențele devin 
brusc stânjenitoare. Se observă 
ușor cît de puțină încredere se 
acordă gustului pentru clasic al 
spectatorului. în mai mult de 
jumătate de stagiune, nouă tea
tre bucureștene prezintă doar 

cinci premiere cu titluri din ma
rele repertoriu al lumii (două 
piese de Shakespeare, două de 
Cehov, una de Schiller). Lipsesc 
— și nu numai de pe afișul sta
giunii în curs — Opere capitale, 
ba chiar perioade întregi din is
toria dramaturgiei, unele absente 
de multă vreme, cu efecte cul
turale din cele mai păgubitoare 
(antichitatea elină și romană, cla
sicismul francez, romantismul 
german), altele prezente spora
dic, cu opere nu dintre cele mai 
semnificative („secolul de aur" 
iberic, realismul psihologic euro
pean — Ibsen, Strindberg, Gorki, 
Pirandello, Shaw).

Să mai repetăm vechile și 
știutele argumente privind nece
sitatea cunoașterii clasicității de 
către publicul tînăr ? Splendoa
rea echilibrului și rațiunii, fru
musețea sentimentelor înalte, ge
nerozitatea efortului de confun
dare cu sensurile largi ale uma
nității, grandoarea ascensiunii 
spre ideal — iată o lume a va
lorilor pure către care limpezi
mea capodoperelor clasice poate 
deschide căile cele mai largi.

în conjunctura în care nici 
programele și manualele școlare 
nu sînt deosebit de bogate în 
acest sens, iar televiziunea Și ra
dioul se opresc cu precădere (și 
cu parțială justificare, dat fiind 
specificul formelor lor de spec
tacol) la dramaturgia contempo
rană, teatrul clasic riscă tot mai 
mult să pătrundă în conștiința 
tinerei generații doar sub formă 
de lectură întîmplătoare și inope
rantă, fără surplusul de aprofun
dare pe care nu 1-1 poate da de- 
cît spectacolul.

Teatrul nu este numai tribună 
de experiență artistică, și nici nu
mai loc de agrement. Fiecare 
dintre aceste funcții ale sale are 
însemnătatea ei, dar unilaterali- 
zările duc la excese, în care re
pertoriul acestei stagiuni este 
parcă mai bogat ca niciodată, 
înainte de toate, teatrul este 
for de educație și cultură; către 
acest rol al său converg toate

• ••••••

• CEI ȘAPTE SAMURAI : 
Dacia — orele : 8—20 în conti
nuare

• O SUTA UNU DALMAȚI- 
ENI : Buzeștl — orele : 15,30; 18;
20,30.
• ÎNNORARE TRECĂTOA

RE : Crîngașl — orele 15,30; 18;
20.30.

• O LUME NEBUNA, NEBU
NĂ. NEBUNA... : Bucegi — ore
le : 9,45; 13; 16,30; 19,45. — Au
rora — orele : 9.15; 12.30; 16;
19.30.
• AM ÎNTÎLNIT ȚIGANI FE

RICIȚI : Gloria — orele ! 9- 
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20.30.
Flamura — orele : 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30. Central — ore
le : 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.

tradițiile noastre, toate coman
damentele vieții noastre culturale 
contemporane, Cum se poate 
imagina realizarea acestei funcții 
fără ca teatrul să-și joace propri
ile sale capodopere decantate de 
timp ? Iată o întrebare la care, 
credem, nu s-a meditat îndeajuns, 
și consecințele acestei stări de lu
cruri devin din ce în ce mai 
greu de înlăturat. Publicul tînăr 
de azi riscă să ajungă la matu
ritate cu un gust artistic format 
în mare parte la școala comediei 
de bulevard și a melodramei de 
salon.

Un teatru Național de pe afi
șul căruia lipsesc multe din ope
rele capitale ale marii dramatur
gii, un Teatru de Comedie care
— cu excepția a 2—3 spectacole
— își oprește pe la 1900 inves
tigațiile în istoria atît de bogată

a acestui gen, un teatru pentru 
tineret — „Ion Creangă" — care 
nu-și onorează promisiunile în 
privința repertoriului clasic desti
nat spectatorilor „începători", un 
alt teatru — „Nottara" care, pe 
vremuri, se specializase inspirat 
în reprezentarea dramei roman
tice, dar care de la un timp face 
aproape total abstracție de a- 
ceastă latură a profilului său — 
și iată cum se instituie în viața 
teatrală un peisaj fără reliefuri 
autentice. Nu punem în discuție 
meritele incontestabile pe care 
unele din teatrele numite aici și 
le-au cîștigat pe a’te planuri. La 
întrebarea „de ce nu se joacă re
pertoriul clasic ?" nu se poate 
răspunde „în schimb jucăm bine 
și mult, repertoriul contemporan", 
nu numai pentru că însuși acest 
răspuns comportă o analiză (pa 
care ne propunem, de altfel, s-o 
întreprindem), dar și pentru că 
cei doi termeni nu se pot înlocui, 
nu-și pot îndeplini reciproc func
țiile educative specifice.

Actualele semne de impas tea
tral — care au determinat tot 
soiul de concesii repertoriale — a- 
menință astfel a se adinei, așa 
îneît însăși programarea extrem 
de rară a repertoriului clasic 
(universal și național; despre re
pertoriul național ne propunem o 
analiză aparte) va atragr- după 
sine îndepărtarea publici.’ ai de 
această zonă de vîrf a literaturii 
dramatice, într-un cerc vicios din 
care, atunci, va fi și mai dificil 
să se găsească o ieșire.

Asemenea previziuni nu au, fi
rește, decît intenția să solicite o 
dată în plus pe cei ce răspund 
de destinele vieții teatrale pen
tru a lua măsurile cuvenite în 
vederea înlăturării consecințelor 
posibile ale absenței clasicității 
de pe scenele noastre. Nu este, 
de altfel, singura absență care se 
cere semnalată sub raportul rea
lizării funcției educative a tea
trului românesc. Vom reveni, așa 
dar.

S. COSTIN

• COMISARUL X : Unire» — 
orele : 16; 18,15; 20,30.

• LORDUL DIN ALEXAN- 
DERPLATZ : Flacăra — orele : 
15,30; 18; 20,30.
• ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O 

ȘTRENGĂRITĂ : Vitan — orele: 
15,30; 18; 20,30.

• VALETUL DE PICA : Mio
rița - orele : 15,30; 18; 20,30.
• UN NABAB MAGHIAR : 

Popnlar — orele : 15 30; 18; 20.30.
• DACII Manca — orele : 14; 

16; 18; 20.
• CAUTAȚI IDOLUL : Co- 

trocenl — orele : 15 30; 18; 20,30.
• LOANA : Cosmos — orele : 

14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• DIMINEȚI DE IARNA : Vi

itorul — orele : 15.30; 18; 20,30.
o Capcana : Volga — orele : 

9; 11,15: 13,20; 15,45. 18,45; 20,45.
• HAIDUCII : Rahova - ore

le : 15,30; 18; 20,80
• REÎNTOARCEREA LUI 

SURCOUF : Progresul - orele : 
15,30; 18; 20,30.

MIHAI STOIAN

Reabilitarea unui haiduc

UN HAIDUC ÎN SECOLUL XX?(VERSIUNE PRESCURTATA)
Reproduceri fotografice: dan em. origodescu

Pînă acum, din toate știrile senzaționale publicate în ziare, 
tocmai partea aceasta a rămas în umbră. S-a povestit trecutul 
lui Pantelimon, s-a vorbit despre isprăvile lui și despre actele 
lui de curaj sau de generozitate față de cei nevoiași ; nimeni 
însă nu s-a întrebat cum se explică, pe deoparte, simpatia 
țăranilor pentru dinsul, iar pe de altă parte, faptul că în vremu
rile noastre de ordine și de civilizație, vremuri servite de 
mijloace admirabile de anchetă și de investigații, un om poate 
să cutreere patru județe și zeci de sate, să străbată pădurile, 
drumurile și orașele, fără să fie surprins, fără să cadă în lanțul 
de fire telefonice și telegrafice care împînzesc țara și mai ales 
fără să fie încolțit de neîntrecuții noștri jandarmi rurali.

Nu știu ce voi descoperi în județele din nordul Moldovei. 
Nu știu dacă Pantelimon e mai inteligent decît autoritățile puse
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pe urma lui sau dacă acestea sînt inferioare în suflet, în inte
ligență și în spirit de inițiativă, „banditului" urmărit. Nu știu 
dacă țăranii sînt tero
rizați de dînsul ca și 
jandarmii, sau dacă 
văd Într-Insul brațul 
de fier, brațul așteptai 
al răzbunătorului carf 
pedepsește in sfîrșit 
pe exploatatorii și pe 
jefuitorii muncii lor, 
ceea ce știu e că fap
tele ce se petrec în 
nordul Moldovei •) sini 
o dovadă netăgăduită 
a întinsei nostre 
cangrene sociale. Ca 
In vremurile stăpînirii 
grecești de-odinioară, 
un om se ridică din 
mijlocul poporului, își 
asumă dreptul să îm
partă bunurile și 
dreptatea așa cum în
țelege el și în fața a- 
cestui om nu vedem 
decît autorități nepu
tincioase, autorități 
aidoma puterilor dc 
altădată și o țărănime 
tăcută, mută, care aș
teaptă parcă împlini
rea unei făgăduieli, 
fapta definitivă care 
s-o dezrobească și s-o 
răzbune.

Cu convingerea aceasta plec pe urmele „banditului".
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Oricum ar fl el, inteligent sau mărginit, un bandit de rind 
sau un suflet mare, dacă voi avea norocul să-1 întilnesc, 
nu în lanțuri, dar în libertatea pădurilor nesfîrșite, voi fi mai 
mulțumit sufletește să-i ascult povestea vieții zbuciumate, dure
rile, păsurile și speranțele Iui, decît dacă ar fi să ascult încă 
o dată povestea mediocră, spusă și răspusă, știută pe de rost.
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a.?e^ unuia din bandiții aceia cu știință de carte, care se 
adăpostesc în pivnițele băncilor, în umbra prielnică a institu
țiilor de stat sau în rîndurile partidelor politice.

7977
Deocamdată un nume: Pantelimon

Dar cine este acest om — Pantelimon — ajuns altădată la 
o celebritate de necrezut 7 Publicația franceză „Journal des 
voyages" (1912) vorbește pe larg despre Pantelimon : „Pante
limon disprețuiește invențiile ultra-moderne. Născut în codru, 
deprins să bată drumurile noaptea, fără preget, pe întinderea 
șesurilor, el lucrează mai mult singur, trecînd de la Un loc 
la altul cu o iuțeală de necrezut, ascunzîndu-se cu o dibăcie 
care înșeală și pe cei mal buni copoi, mineînd cînd poate și pe 
unde apucă, dormind sub cerul liber. Cu un pistol vechi și cu 
un cuțit la cingătoare, cu o făptură de Hercule, înzestrat cu o 
îndrăzneală de neînchipuit, el nu se teme de nimeni... E vădit 
că acest tîlhar de drumul mare are foarte mulți prieteni printre 
țărani. Niciodată n-a făcut vreun rău decît acelora care sînt 
cunoscuți prin zgîrcenia sau răutatea lor. Cînd cere adăpost 
în vreo casă de țară, își plătește împărătește găzduirea, căci 
buzunarele lui sînt întotdeauna pline și răspline... Dar dacă 
țăranii sînt aproape fără grijă, nu e la fel și cu străinii de prin 
stațiunile climaterice. Potere de soldați au umblat să-1 prindă... 
Tot ce autoritatea a putut face pînă acum, ca să prindă pe a- 
cest om celebru, a fost să pricinuiască moartea unui nenorocit 
înțr-o luptă dintre două potere, care se luaseră una pe alta 
drept bande de hoți... Odată, un negustor se ducea cu căruța la 
Iași. A întîlnit pe drum un biet călugăr obosit, care îl întrebă 
dacă n-are loc și pentru dînsul în căruță.

— Urcă-te, părinte, zise negustorul...
— Știi că-i bine pentru d-ta, lămuri călugărul pe drum. îi fi 

știind că Pantelimon dă tîrcoale prin împrejurimi. Bandit e, dar 
e un bandit foarte bisericos. Nu ți-ar face nici un rău cu un 
călugăr în căruță.

Din vorbă în Vorbă, spuse negustorului să-i dea lui în păstrare 
toți banii pentru mai multă siguranță. Negustorul îl dete banii. 
Atunci văzu cu o mirare foarte Rrească cum cucernicul părinte 
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sare jos din căruță și se depărtează rîzînd.
— Hoții ! Hoții !... strigă negustorul.
— Neghiobule ! Cine nu-1 cunoaște pe Pantelimon ’ Trebuie 

să fie cineva prost ca tine ca să nu știe că nu haina-1 face 
pe popă...

S-a așternut uitarea peste faptele lui (în ultimul dialog âl 
său — pe care-1 deținem — avut cu un reporter (12 octombrie 
1914), Pantelimon declară că atîta mai dorește : „$ă luuncesc cu 
mîinile mele și să mă dea lumea uitării"), hîrtla InsS le-a 
păstrat, eliminînd, desigur fără voie, o parte din ele. Va intra 
Pantelimon (ca urmare a reconstituirii prezente, extrem de difi
cilă după trecerea unei jumătăți de veac) în seria figurilor 
legendare, ori ne va apare ca o simplă statuie desuetă, cioplită 
pe măsura primilor ani ai secolului pe care-1 Străbatem Era 
Pantelirhon realmente un haiduc, din cei care-au înfrigurat 
odinioară copilăria atîtor generații 7
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UN NOU MUZEU 
ȘCOLAR ÎN JUDEJUL 

MARAMUREȘ
La școala generală din comu

na Firiza de lingă Baia Mare a 
fost deschis un interesant mu
zeu etnografic local. Sub atenta 
îndrumare a profesorilor, elevii 
au adunat aici cele mai repre
zentative comori ale artei popu
lare locale. Este vorba de piese 
de port, obiecte din lemn de u- 
tilitate casnică, vase de lut, co
voare etc. executate de cei mai 
buni meșteri populari. Aseme
nea muzee școlare menite să va
lorifice tezaurul artei populare 
maramureșene au mai fost des
chise și la Borșa, Sarasău, Me- 
dieșu ‘Aurit etc.

ȘTEFAN I. GĂNESCU

0 COROANĂ DE 
FLORI LA STATUIA 

PANDURULUI
Pe covorul măiestru al lucră

turilor românești liceul „Tudor 
Vladimirescu" din Tg. Jiu în
scrie unul dintre cele mai fru
moase motive : la 20 martie 
sărbătorirea zilei școlii, în a- 
mintirea intrării în București a 
pandurului Tudor Vladimirescu. 
Sărbătoarea intrată în tradiție 
de-a lungul atîtor generații de 
elevi a constituit un act de a- 
leasă ținută culturală.

După sesiunea de referate ști
ințifice ale elevilor pe teme ?i 
probleme din literatură. artă, 
matematică, fizică, istorie, chi
mie. festivitatea a debutat prin 
tradiționalul careu la Statuia 
pandurului, unde în cadrul e- 
moționant al cîntecului lui Tu
dor, intonat de întreaga școală, 
o delegație de elevi a depus la 
statuie o coroană de flori.

Aici, In prezenta reprezentan
ților organizației județene și 
municipale de partid și U.T.C. 
dună Scurtele cuvinte ale direc
torului școlii, profesor Cornel 
Alexandrescu și secretarului co
mitetului V.T.C. din liceu, pro

(Urinare din pag. I) 

sură chiar în timpul orelor de 
clasă.

Problema începe să se pună 
de-abia începînd cu cel de al 
doilea ciclu al învățămîntului, 
cînd fiecare disciplină în parte 
trebuie să-și aibă partea sa de 
atenție, de concentrare și de stu
diu individual. In măsura în care 
obișnuința muncii ordonate a fă
cut progrese încă din clasele el- 
mentare —- și este marele, uriașul 
merit al primilor dascăli dacă au 
făcut-o — sarcina profesorilor și 
a elevilor este mult mai ușoară. 
In orice caz, de-abia cristalizată 
sau insufic’snt cristalizată, aceas
tă atitudir, -><fațâ de muncă tre
buie permanent și atent consoli
dată. Problema timpului liber, cu 
adevărat liber, și nu acela furat 
inconștient pregătirii individuale, 
nu-și poate găsi la acest nivel 
altă rezolvare, decît aceasta. Ro
lul părinților este, din același 
punct de vedere, încă și mai 
mare decît al profesorilor, al că
ror contact cu elevii lor rămîne 
totuși limitat în timp. Știu oare 
părinții să-și ajute efectiv și crea
tor copiii ? E o problemă ce s-a 
discutat și se va mai discuta, în- 
tr-ătîta este ea pe cît de puțin 
cunoscută, ne atît de rar, bine și 
rodnic rezolvată.

Să revenim totuși la problema 
timpului. Este oare adevărat că 
programele sînt încărcate și că, 
efectiv, tinerii nu le pot face 
față ? E greu să nu-ți dai seama 
că aceste programe sînt mai în
cărcate astăzi, decît erau altădată. 
Cel puțin din punctul de vedere 
al științelor exacte și al științelor 
naturii, acest lucru nu poate fi 
contestat. Faptul izvorăște pe de 
o parte din progresele extraordi-

( Urmare din pag., I) 
aceea zi; pe responsabilul de
pozitului T. Oțelea care nu știe 
pe unde-i plecat. Apoi, își cere 
Scuze. Mă confundase cu cineva 
„de la birou". E șofer pe mașina 
nr. 22. L-am lăsat la depozitul 
din Gara de Nord să aștepte îm
preună Cu alți șoferi și cu ges
tionarii magazinelor 18 și 32, ve
nirea responsabilului Oțelea pen
tru a li se elibera marfa și mi-am 
văzut de treabă. După două ore 
mă aflam în biroul merceologu
lui St. Androhovici, la Depozitul 
central Obor, l-am cumvcut vo
cea șoferului Dumitru Voicu și 
am ieșit afară. Era și mai nervos. 
Cu mașina tot goală. „Bătaie de 
joc. După ce îl aștept trei Ore 
acum îmi spune că nu-mi încar
că. Am plecat gol".

Este clăi : transporturile nu 
sînt bine organizate. Putem cita 
exemple (dar, ele se cunosc foar
te bine) de drumuri fără acope
rire în marfă făcute nu numai 
la depozitele din oraș dar chiar 
în județ și în afara acestuia. 
„Bîlbîim timpul" spunea un șo
fer. Ba, mai rău, irosim banii 
statului. Așa cum de altfel rugi
nește neîntrebuințată o rampă 
nouă de întreținere a mașini,lor 
care a costat zeci de mii de lei 
și care așteaptă de luni de zile 
să fie montată.

Și proasta organizare a opera
țiilor de descărcare și încărcare 
mărește numărul orelor pierdute, 
prin staționarea mașinilor, con
tribuie întîrzierea aprovizionării 
magazinelor cu produsele solici- 

fesorul Nicolae Ghinoiu, au fost 
înmînate drapele de fruntașe pe 
școală claselor care s-au distins 
în cadrul întrecerii la disciplină 
și acțiuni gospodărești organi
zate în cinstea acestei zile. 
Programul zilei a continuat cu 
un frumos spectacol artistic 
prezentat de elevii școlii, un 
montaj literar muzical, „Cînta- 
re României" care a evocat mo
mente ale istoriei patriei.

I. CĂNAVOIU

DESPRE SĂGEȚI Șl 
IDOLI NEOLITICI

Muzeul de istorie și arheolo
gie din orașul Piatra Neamț tn 
urma recentelor cercetări făcu
te la Tazlău a descoperit : idoli, 
topoare de piatră, virfuri de 
săgeți, lame, numeroase obiecte 
de ceramică și altele. Piesele 
sînt din epoca neoliticului apar- 
flnfnd culturii Cucutenl.

Printre altele, specialiștii au 
găsit o locuință, obiecte de ce
ramică pictată, unelte de silex, 
antropomorfe și zoomorfe, toa
te aparținind culturii Cucuteni. 
La fel investigațiile arheologice 
din jurul Bicazului au adus la 
lumină o serie de unelte de tip 
Gravettian din perioada paleo- 
litlcă. Recentele descoperiri de
monstrează Încă o dată vechi
mea așezărilor omenești pe pă
mânturile Moldovei, preocupări
le pentru frumos șl util ale 
locuitorilor ei.

ÎN AJUTORUL 
PRIMĂVERII

Au venit tinerii din orașul 
Buhuși ; cu cîntec șl steaguri au 
pornit la acțiune. Spațiile verzi 
au fost pregătite pentru noi 
încolțiri, trotuarul a devenit o 
frumoasă oglindă. Ajutorul dat 
primăverii de tinerii din Buhuși, 
însuflețiți de comitetul orășe
nesc U.T.C., continuă și dincolo 
de bariera orașului de-a lungul 
șoselei. Fiindcă tinerețea s-a 
înfrățit întotdeauna cu primă
vara !

ION CHIRIC

nare, pe care le-a făcut tehnica 
modernă în ultimele decenii, pe 
de altă parte din necesitatea ca 
tinerii să obțină înainte de a to' 
tra fiecare în domeniul muncii 
sale o bază temeinică de cunoș
tințe, fără de care ar fi un inva
lid în această lume a unor pro
grese tulburător de rapide. Baga
jul acesta de cunoștințe gene
rale, științifice și umanistice (a- 
cestea ■ din urmă adesea mult 
prea neglijate) este absolut ne
cesar și însușirea Sa nu 
se poate face decît în

ANII
perioada anilor de Școală 
medie, cînd mintea este cea mai 
suplă și mai capabilă de îmbogă
țire. Indiferent de specializarea 
viitorului student sau de ramura 
de activitate practică aleasă de 
un proaspăt absolvent de liceu, 
fără de acest bagaj de cunoștințe 
necesar unui om modem, chiar 
fără pretenții de specializare, nici 
un tînăr nu va putea să facă față 
obligațiilor sale individuale și ob
ștești. Ce e de făcut ? A socoti că 
poți să răzbați în viață și fără de 
acest bagaj, sistematic acumulat, 
este o înșelăciune ce se răzbună 
adeseori foarte repede. A-l aduna 
abia atunci cînd viața îi dove
dește necesitatea, este să faci un 
efort încă și mai mare și pe 
deasupra fără de răgazul necesar 
unei bune acumulări. Rămîne 
deci să ne înclinăm în fața evi
denței și să încercăm să depunem 
acest efort, inevitabil, la momen
tul potrivit și în condițiile sale 
optime.

tate de consumatori. La depozi
tul de cartofi din strada Găgeni, 
spre exemplu, zece femei, jumă
tate sub 18 ani, se luptă cu co
șuri de cîte 25 de kg. La ora 8,30, 
nu se încurcase încă nice o mă- 
șină Din ziua precedentă rămă
seseră 10 comenzi, deci 10 ma
gazine fără cartofi. Ni se spune 
că s-a redus personalul cu 40 la 
sută. Cine a stabilit oportunitatea 
acestui procent aici unde lucru
rile ar trebui să se desfășoare cu 
precizie de ceasornic P

Urmărim intr-un registru ope
rativ la Depozitul central activi

Furnizor- 
beneficiar
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tatea din ziua de 19 a.c. 17 con
vorbiri telefonice. In dreptul ce
lor chemați o mică notație: 
C.L.F. Rupea — „nu răspund" 
(bineînțeles oamenii sînt acum 
pe cîmp!) C.L.F, Giurgiu — 
„ploua" ; C.A.P. Ploieștori ori 
C.A.P. Tătărani -— „lipsă brațe 
de muncă, nu pot recolta spa
nac" etc. etc. Sînt cam la înthn- 
plare aleși interlocutorii iar sis
temul de achiziționare discuta
bil. Am văzut, nu prin telefon, că 
responsabilul Georgescu reușește 
să-și satisfacă cumpărătorii. Doar 
e subalternul dv de ce nu-i pre- 
luați experiența f

„Citadină" brătleană
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Constituirea clubului atletic
Ieri seara, în sala de festivități a I.C.F. a avut 

loc ședința de constituire a primului club de 
atletism din țară : clubul atletic universitar 
București.

La acest important eveniment sportiv au par
ticipat studențl, cadre didactice universitare, 
sportivi de performanță, reprezentanți ai Minis
terului învățămîntului, ai U.T.C. și U.A.S.R., 
ai C.N.E.F.S. și Federației române de atletism.

Au participat tovarășii : acad. Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului, Mlhai Florescu, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Mircea Angelescu, 
președintele U.A.S.R., secretar al C.C. al

universitar din București
U.T.C., Anghel Alexe, președintele C.N.E.F.S., 
și alte persoane oficiale, reprezentanți ai presei 
centrale.

Despre însemnătatea și rolul clubului atletic 
universitar în mișcarea sportivă din țara noas
tră în general și cu precădere în dezvoltarea ac
tivității atletice mai ales în rîndurile tineretu
lui studențesc din Capitală, au vorbit tovarășii: 
Ștefan Bălan, Mihai Florescu, președintele fe
derației române de atletism, Leon Teodorescu, 
rectorul I.C.F.. studenții Anuța Tecărău și Ho- 
ria Ilieșu.

C. VASILE

Pronosticul nostru pentru 
Concursul Pronosport nr. 12 
etapa din 24 martie

I. Rapid — Steaua X
II. Dinamo București —

Progresul 1
III. F.C. Argeș —

„U“ Craiova 1
IV. Farul — A.S.A. Tg.

Mureș 1
V. Jiul — Petrolul 1

VI. U.T.A. — Dinamo Ba-
cău 1

VII „U“ Cluj — Steagul
roșu 1

VIII. Cagliari — Roma 1
IX. Internazionale —

Florentina 1
X. Atalanta — Milan 2

XI. Bologna — Torino 1
XII. Brescia — Varese 2

XIII. Mantova — Napoli X

Adevărul e că nici un domeniu 
de activitate omenească nu-i inac
cesibil minții’ omenești. Mintea 
oamenilor a năswcit cele mai 
complicate mașini, mintea ome
nească a realizat cele mai îndrăz
nețe visuri, mintea omenească 
trebuie și poate să priceapă orice 
domeniu al științei și tehnicii mo
derne, de la adevărurile elemen
tare pînă la cele mai înalte și 
complicate teorii cosmice. Este 
sarcina profesorilor de a ușura 
înțelegerea fenomenelor, este sar
cina tinerilor învățăcei să ur-

DE ȘC
mărească explicațiile lor și, prin- 
tr-un permanent efort, să le acu
muleze și să le asimileze.

Cei dintre noi, care avem o 
anumită experiență de profesori, 
putem afirma că patru ore pe zi. 
regulat și temeinic folosite, sînt 
suficiente pentru a ajunge la cele 
mai bune rezultate în acest dome
niu. Rămîne loc și timp și pentru 
joacă Sau sport, rămîne loc și 
timp și pentru plimbări sau dis
tracții, rămîne loc și timp și 
pentru poezie, toate bune și fru
moase, toate — adaug eu — la 
fel de necesare pentru viața tot 
mai complexă a unui tînăr, pen
tru viața din ce în ce mai com
plexă a omului modem.

Se va spune — și lucrul se 
întîmplă adesea : ce Se întîmplă 
cu acei tineri ce n-au reușit să-și 
formeze și să-și consolideze baza 
aperceptivă a pregătirii lor șco
lare și universitare ? Ce se întîm
plă cu acei copii sau tineri ce 
rămîn tot mai mult în urmă, de
calajul dintre ei și colegii lor

Se motivează într-un referat 
al centrului Ploiești că „din cauza 
reorganizării rețelei comerdale 
nu s-au putut analiza temeinic 
cauzele nerealizării planului de 
desfacere".

Legitima dorință de certitudi
ne ne duce la l.L.F. județ Pra
hova unde aflăm că lipsa legu
melor din producția anului tre
cut care au dus la nerealizarea 
planului de desfacere (în orașele 
Valea Călugărească 52,1 la sută, 
Mizil 65,9 ui sută, Cîmpina 72,1 
la sută, Văleni 75,6 la sută) este 
potențată acum și de lipsa tru
fandalelor. Diferențele dintre su
prafețele contractate și cele insă- 
mînțate de C.A.P.-uri sînt mari 
și deci cruditățile nu vor satis
face cerințele. In tone, situația 
diferențelor era la 16 martie a- 
ecasta : spanac minus 115 t, sa
lată verde 49 t, ceapă verde 83 
t, usturoi 39 t, ridichi 24 t. 
C.A.P.-urile din Corlătești, Ble- 
joi, Ploieștori, Strejnic, Buda Pa
lanca au cele mai multe res
tanțe. Cauza ? „Lipsa semințe
lor",

— Cine a spus asta 2 ne răs
punde la telefon directorul Direc
ției județene agricole. Nu e ade
vărat. Nor să se pună la adă
post.

N-am putut consemna punctul 
de vedere al Direcției agricole 
județene. Dar această confrunta
re se impune de urgență intre 
cei doi factori pentru ca trufan
dalele si nu tntîrzie la tntîlnirea 
eu cumpărătorii,

PE SCURT • PE SCURT

• Cu patru runde înainte de 
terminarea turneului interna
țional de șah de la Belgrad, 
Alexandra Nicolau se menține 
în lupta pentru primele locuri, 
aflindu-Se la o jumătate de 
punct in urma campioanei mon
diale, Nona Gaprindașvili, ac
tuala lideră a clasamentului. In 
runda a 9-a, Nicolau a jucat cu 
piesele negre contra polonezei 
Radzikowska, obligînd-o pe a- 
ceasta să cedeze la mutarea a 
30-a.
• La Varșovia s-a disputat 

returul meciului Legia Varșo- 
vta-Honved Budapesta din ca
drul sferturilor de finală ale 
„Cnpei campionilor europeni" 

pregătiți normal și în ritm egal 
crescînd pe an ce trece ? Pro
blema există și am face politica 
struțului prefăcîndu-ne că o ig
norăm sau că 6 uităm. Există 
elevi ce nu posedă clar și bine 
cunoștințele necesare claselor ele
mentare — cel puțin în anumite 
domenii: există studenți ce nu 
posedă suficient cunoștințele cla
selor de liceu — din păcate cele 
mai adeseori cunoștințele de cul
tură generală sînt cele care sufe
ră. Dacă nu se iau măsuri stărui
toare și clare, dacă tînărul ce

OALĂ
face parte — uneori nu din 
suna lui, dar faptul are aceleași 
consecințe — din această cate
gorie nefericită, nu ia hotărît și 
conștient măsurile necesare, si
tuația poate rămîne iremediabilă, 
în acest din urmă caz, timpul nu 
mai este o problemă, ci este de-a 
dreptul o catastrofă.

Dar criza de timp a studenți
lor ? Programele sînt uneori în
cărcate și la facultate. Ele par 
încă și mai încărcate deoarece — 
cu rari excepții — studenții se

VIZIONAȚI FILMUL
5

O producție a studioului Lenfilm

CU : A. ZBUREV, Z. TAHILOVA, I. GORBACEV 
REGIA : H. RAPPAPORT

Ia volei masculin. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 
3—2 (11—15, 11—15, 15—10,
15—7, 15—7).

învingătoare și în primul joc 
(scor 3—0), formația Legia Var
șovia s-a calificat pentru semi
finalele competiției în care va 
intilni echipa română Dinamo 
București.

• In cadrul unui concurs 
atletic disputat la Adelaida 
(S.U.A.), semifondistul american 
Tracy Smith s-a clasat pe pri
mul loc in proba de 3 000 m plat 
cu timpul de 7’55”. El i-a în
vins pe australienii Kerry 
O’Brien și Ron Clarke, clasați 
în această ordine.

pregătesc prin asalt, înainte de 
examene. In aceste condiții, efor
tul cerebral este de-a dreptul 
inuman și cu rezultate fără de 
durată. Cele patru ore pe zi 
închinate de fiecare tînăr, de-a 
lungul celor zece luni de studiu, 
din fiecare din cei cinci ani ai 
învățămîntului universitar, pot 
îngădui orice ambiție intelectuală. 
Cu o singură condiție : efortul 
trebuie să fie continuu și neîn
trerupt, conștient și demn de 
mintea omenească, ce a subjugat 
forțele naturii și a pornit pentru 
prima oară în istoria omenirii la 
cucerirea cosmosului.

Nu este vorba deci de o „criză 
a timpului", ci doar o problemă 
a organizării lui. Sub aspectul 
oarecum mecanic al împărțirii lui 
raționale, se ascunde o întreagă 
lume a voinței de mai bine, a vo
inței cele mai puternice, fiindcă 
nu are de-a face cu hotărîri eroi
ce, de luat poate o dată în viață, 
ci cu hotărîri de fiecare ceas și de 
fiecare zi. însumate la un loc, ele 
vor asigura oricărui tînăr nu nu
mai timpul necesar satisfacerii 
tuturor dorințelor sale, fiecare 
din ele legitime, dar și o formă 
de gîndire și de activitate per
sonală în fața căreia vor dispare 
oboseala excesivă și sentimentul 
inutilității ei.

C.C. AL U.T.C. Șl COMISIA 
NAȚIONALĂ ROMÂNĂ 

PENTRU UNESCO ANUNȚĂ

CONCURS
DE FOTOGRAFII 

PRIVIND VIATA Șl 
ACTIVITATEA 
TINERETULUI 

DIN ROMÂNIA
1. Organizarea unui con

curs de fotografii privind 
viața șl activitatea tineretu
lui din România : viața de 
familie, școala șl educația, 
viața socială și culturală și 
alte aspecte din viața și 
munca diferitelor categorii 
de tineri.

2. Condițiile de participare 
sint :

— vîrsta pină la 25 ani ;
— formatul fotografiei de 

aproximativ 18x24 cm. ;
— fiecare participant poa

te trimite maximum 10 fo
tografii.

3. Cele mai bune fotogra
fii vor fi trimise la „Salonul 
Mondial de Artă Fotografică 
a Tineretului”, organizat în
tre 28 septembrie — 6 octom
brie a.c., la Koln, în R. F. a 
Germaniei. Toți participanții 
își păstrează dreptul de autor, 
expozanții urmind să pri
mească o diplomă „Photoki- 
na". Celei mai bune fotogra
fii 1 se va decerna obeliscul 
„Photokina”.

Fotografiile trimise pot fi 
atît în aib-negru cit și color. 
Participanții vor pune la dis
poziție cu titlu de împrumut 
negativele fotografiilor selec
ționate pentru a putea fi uti
lizate și în cadrul altor ma
nifestări legate de expoziție.

4. Participanții la concurs 
vor trimite fotografiile pe a- 
dresa : C.C. al U.T.C., str. 
Onești nr. 4—6, pînă la 15 a- 
prilie a.c. Pe fiecare fotogra
fie, pe verso, se va indica 
cu litere de tipar, numele, a- 
dresa, profesia și virsta ex
peditorului.

SETEA BE TANDREȚE
(Urmare din pag. I)

mal pot repara multe, și In
tr-adevăr, obținem numeroase 
împăcări... Dar, printre cazurile 
pare ne dau de gindit, sînt mai 
puține acelea in care se ivesc 
Jonflicte vizibile (adesea trecă
toare) cît situațiile care vădesc 
o înstrăinare profundă a unor 
relații, altă dată afectuoase. 
Cum s-a ajuns aici, la aceste su
ferințe mocnite, la această ne
încredere reciprocă, dacă nu 
printr-o atrofiere continuă a 
relațiilor tandre dintre soți ? 
Voi da un exemplu, care m-a 
impresionat în mod deosebit : 
o tînără intelectuală cere divorț 
de soțul ei, care vine acasă 
tîrziu, fără să considere nece
sar să explice pe unde a fost. 
El se opune despărțirii, cerînd 
„vot de încredere" : din mo
ment ce e ocupat să fie crezut, 
fără „interogatoriu". Cazul mi 
se pare conciliabil, și insist în 
acest sens. Soția însă nu se de
cide, pentru moment, să-și re
tragă acțiunea. Atunci soțul, ve
xat, scoate dintr-o sacoșă o cra- 
tiță murdară, pregătită anume 
pentru o asemenea eventuali
tate și mi-o arată : „priviți ce 
gospodină e soția mea". Abia 
atunci îmi dau seama, stupe
fiat, ce proces adine de altera
re a relațiilor reciproce se 
ascunde in această viață a doi 
tineri...

Cum s-a ajuns aici 7 Iată în
trebarea pe care și-o pun toți, 
de la cei în cauză pînă la aceia 
care răspund de destinele si 
educația lor...

șșVîrtejul vieții**
Expresia din subtitlu aparține 

aceluiași magistrat care caută 
justificări omenești unor si
tuații devenite juridice. „în 
vîrtejul vieții profesionale și so
ciale îndrăgostiții de altă dată 
uită parcă de îndatorirea de a 
întreține vie o relație de afec
țiune reciprocă. Viața din casă 
devine mecanică, lipsită de con
ținut sufletesc, cenușie... și 
de-aci restul".

O altă judecătoare. Elena 
Ilieș (Judecătoria sectorului IV, 
București) pledează pentru mi
ile de gesturi care pot vitaliza, 
de-a lungul anilor, o relație 
afectivă. „Să oferi o floare, un 
mic cadou... să aduci în casă un 
zîmbet... o undă de duioșie...". 
Iată „fleacuri" care pot evita 
atît de bine „viitoarea catas
trofă". Pentru că reprezentanta 
feminină a legii se referea la 
necesitatea educației care se 
poate face în această direcție 
de la vîrsta cea mai fragedă, 
mă adresez unor specialiști de 
la Universitatea Babeș-Bolyai : 
asistentele Natalia Popa și Ma- 
ricica Chișu, lectorul Miron Io- 
nescu.

„Educația cea mai importantă 
o poate face familia, afirmă Mi
ron Ionescu, aci copilul poate 
percepe tandrețea pe căi intui
tive, ceea ce contează mai 
mult decît lecțiile teoretice pe 
care le poate primi în școală. 
E drept că și în școli se pot 
face multe pentru pregătirea 
Intelectuală a elevului în ve
derea manifestărilor lui mo
rale".

„Dar oare tandrețea e o ma
nifestare exterioară ? Se în
treabă Natalia Popa. Putem 
s-o învățăm ? Nu rezultă ea din 
trăiri?“

„Da — cad, în cele din urmă, 
de acord, interlocutorii, poate 
că tandrețea este o politețe de
venită necesitate. Poate că e- 
voluția de la politețe la tandre
țe este o expresie a relației 
clasice dintre deprindere și 
obișnuință"...

Dar, firește, politețea poate fi 
rece. pur exterioară nu e 
cazul tandreței. Nu e mai pu
țin adevărat totuși că nu se 
poate vorbi numai despre 
tandrețea din reăațiile intime,

Sosirea în Capitală a secretarului 
de stat pentru afacerile externe 

al R. S. f. I.
La invitația guvernului român, 

joi dimineața a sosit în Capitală 
secretarul de stat pentru aface
rile externe al Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, Mar
ko Nikezici, care face o vizită 
de prietenie în țara noastră.

Oaspetele este însoțit de Dim- 
ce Belovski și Milorad Peșici, 
adjuncți ai secretarului de stat 
pentru afacerile externe, și Svete 
Zdenko, șeful cabinetului secre
tarului de stat pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de Coroeliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Vasile 
Șandru, adjunct al ministrului, 
Aurel Mălnășan, ambasadorul 
României la Belgrad, de funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost prezenți Iașka Petrici, 
ambasadorul R.S.E. Iugoslavia la

VIZITELE DELEGAȚIEI MIȘCĂRII POPULARE PENTRU 
ELIBERAREA ANGOLEI

In cursul dimineții de joi, de
legația Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei, condusă de 
dr. Agostinho Neto, președintele 
M.P.L.A., a făcut vizite la Uni
unea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, unde a 
fost primită de tovarășul Vasile 
Vîlcu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre

INFORMAȚII
în ziua de 21 martie a sosit în 

Capitală, la invitația Institutului 
român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, dr. Bruno Pitter- 
mann, membru în conducerea 
Partidului socialist din Austria, 
șeful grupului parlamentar al so
cialiștilor austrieci, președintele 
Internaționalei Socialiste.

★
Ambasadorul Republicii Cuba 

la București, Manuel Yepe Me

ea se răsfrînge de obicei și în 
alte relații omenești (cu prie
tenii, colegii) din acest punct 
de vedere ea învecinîndu-se cu 
bunul-simț, buna purtare, afec
tivitatea.......în ultimă instanță
nu înseamnă tandrețea și res
pect ?“ se întreabă pe bună 
dreptate. Miron Ionescu.

O falsă „egalitate"
Un alt magistrat, Iulius Ți- 

clete, președintele judecătoriei 
sectorului IV, povestea o scenă 
care nu-i lipsită de contingență 
cu cele de mai sus. Cu prilejul 
unei vizite cunoaște o tînără de 
Uh farmec suav, iradiind parcă 
poezie, invitîndu-te să-i con
templi grația delicată. Exact 
cînd gîndea cele de mai sus, 
interlocutorul o aude vorbind 
la telefon cu un prieten : „ce 
mai faci murătură ?“, întreabă 
întruchiparea poeticului... Era, 
pasă-mi-te, o discuție „colegi
ală", „de la egal la egal", în care 
vocabularul „modern" figura 
din belșug în repertoriul fetei.

Arătîndu-și dezamăgirea, ju
decătorul învinuiește școala 
mixtă, care cultivă limbajul 
„băiețesc" între sexe, strivind 
respectul, poezia și compromi- 
țind, încă din fașă, tandre
țea de mai tîrziu. Pedagogul 
Ionescu nu e însă de aceeași pă
rere. El e convins de eficacita
tea școlii mixte, ca un educator 
al relațiilor firești dintre sexe. 
„Mixtarea oferă tinerilor 
posibilitatea să se cu
noască mai bine, bă
iatul nu va mai vedea în fată o 
„enigmă"... Dar, adaugă peda
gogul — egalitatea dintre sexe 
trebuie de la început diferenți
ată ; prin educație, băieții pot 
înțelege din timp că între ei 
și fete nu există și o egalitate 
psihologică, că n-au dreptul să 
le trateze identic... Tocmai pe 
această cale se poate naște res
pectul de care vorbeam, sursă 
a comportării atente și, mai 
tîrziu, tandră...

Natalia Popa, completează 
arătînd efectele aceluiași „ega
litarism" vulgarizat, în mediul 
studențesc. Dezinvoltura săru
turilor în public, dubioasa „in
timitate" din unele atitudini 
„colegiale", pe lingă dăunătorul 
lor efect educativ, nu fac decît 
să aplatizeze adevăratele rapor
turi, să sărăcească trăirile care 
pot genera poezia, tandrețea, 
gingășia relațiilor dintre tineri.

..De ce nu ești ca-n 
prima zi?"

în situații ca cele de mai sus, 
„prima zi" poate fi la fel de 
săracă în lirism ca și celelalte. 
Dar, de regulă nu se întîmplă 
așa. Mai „sentimentală" său mai 
reținută, idila colorează și as
tăzi. ca întotdeauna, începutul 
relațiilor dintre tineri. „De 
fapt, mai toți tinerii „antilirici" 
sînt niște lirici disimulați", a- 
firmă psihologul Elisabeta Chir- 
toc de la clinica de neuropsihi- 
atrie din Cluj. Le place cîte 
o dată să se laude cu „imunita
tea" lor față de dragoste, dar 
asta numai pînă se... îndrăgos
tesc".

Deci, nu atît în această peri
oadă se pune problema lipsei 
de tandrețe. Se pune mai tîrziu : 
„adeseori tandrețea inițială 
tinde să se ofilească după cîțiva 
ani de conviețuire, remarcă pe
dagogul Maricica Chișu. „Bana
lul" refren al șlagărului cu
prinde deci un adevăr : „de ce 
nu ești ca-n prima zi ?“... Re
proș firesc, la care nu este to
tuși chiar atît de simplu să răs
punzi.

„în cazul celor căsătoriți mai 
de mult e greu să le pretinzi 
în actuala lor relație, lirismul 
inițial, afirmă Natalia Popa. Dar 
în mod firesc, viața lor senti

București, și membri ai ambasa
dei.

★
Joi după-amiază, la Ministerul 

Afacerilor Externe, au început 
convorbiri între ministrul aface
rilor externe al Republicii Socia
liste România, Comeliu Mănescu, 
și secretarul de stat pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugo
slavia, Marko Nikezici.

Au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor din
tre cele două țări, precum și as
pecte ale situației internaționale 
actuale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, de 
înțelegere reciprocă.

★
Seara, oaspeții au asistat la 

spectacolul de balet „Romeo și 
Julieta", prezentat de colectivul 
Operei Române.

(Agerpres)

ședintele U.N.C.A.P., și la Consi
liul Național al Femeilor, unde 
a avut convorbiri cu tovarășa Mia 
Groza, vicepreședintă a C.N.F.

In după-amiaza aceleiași zile, 
dr. Agostinho Neto a făcut o ex
punere la Academia de științe 
social-politice „Ștefan Gheor
ghiu".

nendez, a oferit joi seara un coc
teil cu prilejul plecării sale de
finitive din țara noastră.

Au participat membri ai gu
vernului, ai Consiliului de Stat, 
alte persoane oficiale.

Au luat parte șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

mentală nu sărăcește, dimpo
trivă, numai că ea se manifestă 
într-o formă cu mult mai largă 
decît lirismul"... Deci, totuși, 
reproșul din cîntec nu redă 
exact realitatea unei relații. 
Problema nu este să fii mereu 
același „ca-n prima zi“, poate 
chiar dimpotrivă să fii mereu 
altfel, cu condiția însă ca acest 
„altfel" să însemne o evoluție 
și nu o involuție, să fii mereu 
mai bogat sufletește și nu 
mai sărac

De altfel, condițiile vieții în 
comun pun în valoare, se știe, 
cu totul alte trăsături sufletești 
decît cele ale începutului. „Oarfe 
împrăștierea ideilor, alăturarea 
în fața necazurilor, participa
rea la succese, identificarea în 
modul de a concepe și a trăi 
viața nu reprezintă tot o formă 
specială a tandreței, nu este o 
tandrețe fără gesturi ?“ se în
treabă. pe bună dreptate, Mi
ron Ionescu...

Concluzii?
Să „dai sfaturi" într-un dome

niu atît de delicat și supus de
osebirilor individuale, tempe
ramentale și de caracter, pare 
cel puțin inutil. Mai îritîi, ce 
poți spune celor la care lipsă 
de tandrețe traduce un real vid 
interior ? îți vine în minte sfir- 
șitul unei fabule de Breslasu 
în care poetul ii spune unui 
arcuș : ....nu te-amăgi, e o con
tribuție minimă / Noi nu putem 
decît să-nvolburăm / Atita 
freamăt cît mocnea în fiecare 
inimă"...

Dar. pentru că totuși, în ma
joritatea inimilor acest freamăt 
mocnește cu adevărat, ..în
volburarea" lui mi se pare ne
cesară.

în ciuda existenței atîtor oa
meni culți. dar insensibili, mi 
se pare că. și în această pro
blemă. cultura are un cuv'nt 
greu de spus. Educația artistică, 
stimularea capacității naturale 
de a vibra în fața poeziei, lite
raturii. muzicii, contactul cu na
tura. care dezvoltă gustul pen
tru poetic si frumos, sînt tot 
atîteă căi de combatere â răce
lii în manifestare.

Se poate face oare apel la 
factorul conștient în procesul 
dezvoltării tandreței — și în 
general al comportării afectu
oase, gingașe, atente față de 
omul de lingă tine ? Evident. 
Cred, de pildă, că cei mai mulți 
dintre soții ajunși la acea sepa
rație interioară care le dă atita 
de _ suferit, ajung să mediteze 
mai tîrziu, de obicei prea tîrziu, 
la tot ceea ce depindea de ei în
șiși ca să nu se ajungă aici. De 
la faza inițială a unei relații in 
care tandrețea e de obicei spon
tană, pînă la faza ulterioară, 
cînd ea se cuvine întreținută cu 
grijă (ori, grija presupune conș
tiință !) drumul poate fi stră
bătut de către oricine, dacă ti
nerii, din experiența altora, sau 
poate chiar a lor, și-ar da seama 
din timp că pot deveni ei înșiși 
victimiie ofilirii, din vina lor. 
a unei relații sufletești inițial 
bogate.

„Cazul-llmită" al acestor 
drame îndelungi și tăcute, care 
separă treptat doi oameni, este 
de obicei divorțul. Se știe cu 
cită exigentă și severitate este 
tratat acest fenomen în noua 
legislație a tării noastre. Condi
țiile puse de lege încearcă să 
oprească procesul destrămării 
unei familii în faza sa ultimă. 
Dar pînă acolo sînt încă atîteă 
faze în care relațiile pot fi re
parate. fără intervenția unui for 
din afară !

Totuși, cred că ar merita să 
privim gingașul fenomen și tn 
faza pe care o dorim cît mai 
rară, a ajungerii la ..actul ul
tim". Voi încerca deci. într-o 
viitoare anchetă, să surprind jd 
cîteva aspecte actuale alo .prer 
Kernel divorțurilor".



Trupe izraeliene au pătruns
pe teritoriul iordanian

9 Lupte grele intre târfele izraeliene și

iordaniene @ întrunirea Consiliului

de Securitate

TEL AVIV 21 (Agerpres). — 
Citind o declarație a unui pur
tător de cuvînt al armatei izra
eliene, agenția FRANCE PRES- 
SE transmite că unități izraeliene 
au lansat astăzi dimineață un 
atac împotriva unor centre ale 
organizației „El Fatah", situate 
pe teritoriul iordanian. Purtătorul 
de cuvînt izraelian a precizat că 
această operațiune constituie o 
măsură de represalii împotriva 
organizației „El Fatah", care în 
ultima vreme și-a intensificat ac
țiunile teroriste. Purtătorul de 
cuvînt a menționat, totodată, că 
unitățile izraeliene se vor reîn
toarce la bazele lor după această 
acțiune de represalii.

Forțele izraeliene care au pă
truns joi în teritoriul iordanian 
au operat pe două fronturi, a 
anunțat un comunicat publicat 
la Tel Aviv. In sectorul central, 
forțele izraeliene au ocupat lo
calitatea Kaiame, centrul princi
pal al organizației „El Fatah". 
„A trebuit să fie folosite aviația 
și artileria pentru a lichida re
zistența și a veni în sprijinul o- 
perațiilor trupelor terestre, se 
arată în comunicat. Pozițiile ar
matei iordaniene au trebuit să 
fie bombardate de aviație și ar
tilerie. In sectorul de la sud de 
Marea Moartă posturile de po
liție de la Danal Sifi și Mote au 
fost distruse, precum și punctele 
de sprijin ale „El Fatah"-ului 
în două localități, adaugă comu
nicatul.

Gmt. Postul de radio Amman a 
transmis într-o emisiune că „ina
micul a pierdut multe din vehi
culele folosite în atacul declan
șat", că trei avioane inamice au 
fost doborîte, iar 200 de militari 
izraelieni scoși din luptă.

★
Intr-un mesaj al regelui Iorda

niei, Hussein, adresat șefilor de 
state arabe, a chemat statele a- 
rabe să participe la conferința la 
nivel înalt „în vederea adoptării 
tuturor deciziilor care se impun 
în circumstanțele dificile prin 
care trece națiunea arabă". Pre
ședintele Republicii Arabe Unite, 
Gamal Abdel Nasser, a răspuns 
favorabil mesajului regelui Hus
sein.

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate s-a întru
nit la 17,28 Gmt. în legătură cu 
luptele care au avut loc pe malul 
răsăritean al Iordanului în urma 
pătrunderii forțelor izraeliene în 
teritoriul iordanian.

Convocarea Consiliului de Se
curitate a fost cerută de Iordania 
și apoi de Izrael.

După cum transmite A.F.P., 
sînt înscriși la cuvînt reprezen
tanții Iordaniei, Izraelului, Sta
telor Unite și Marii Britanii.

cmm lui i. b. mo
la zagreb

BELGRAD. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Luînd cuvîntul la cea de-a 20-a 
conferință a organizației din Za
greb a Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia s-a referit la unele 
momente din istoria Partidului 
Comunist din Iugoslavia. El a 
vorbit, de asemenea, despre rolul 
și sarcinile Uniunii Comuniștilor 
în actuala etapă de dezvoltare, 
ca și despre pregătirile pentru 
cel de-al IX-lea Congres al U.C.I. 
Referindu-se la rezultatele obți
nute în aplicarea reformei eco
nomice, vorbitorul a subliniat că 
au fost realizate o serie de suc
cese, printre care se numără stă
vilirea inflației, stabilizarea dina
rului, stagnarea creșterii prețuri
lor, asigurarea unei activități mai 
raționale în întreprinderi, spori
rea exporturilor paralel cu redu
cerea importului etc. Cu toate 
acestea, a arătat vorbitorul, nu 
au fost atinse unele obiective ale 
reformei economice. Pe lîngă 
sarcina stabilizării, a arătat el, 
trebuie realizată sarcina recon
struirii și modernizării economiei 
pentru a mări capacitatea ei de 
concurență pe piața mondială.

Vorbitorul a arătat că este ne
cesar, de asemenea, să fie spo
rite mijloacele interne și împru
muturile din străinătate care vor 
fi folosite pentru modernizarea 
ctt mai rapidă a economiei.

în continuare, I. B. Tito s-a 
referit la unele probleme ale si
tuației internaționale actuale. El

a arătat că deși războiul din O- 
rientul Apropiat a încetat, o- 
cuparea teritoriilor țărilor arabe 
de către Izrael prelungește criza 
și amenință securitatea și pacea 
nu numai în această zonă, ci și 
în întregul bazin al Mediteranei. 
Trupele izraeliene, a spus I. B. 
Tito, trebuie să se retragă de pe 
teritoriile ocupate.

Referindu-se la problema viet
nameză, I. B. Tito a spus :

In ciuda condamnării din par
tea opiniei publice iubitoare de 
pace, S.U.A. continuă escaladarea 
războiului din Vietnam. Condam
narea energică și protestele îm
potriva acestei politici de agre
siune cresc pretutindeni în lume, 
întrucît este de nepermis ca o 
forță mondială să încalce atît de 
insolent principiile de bază ale 
relațiilor internaționale, conținute 
și în Carta O.N.U.

Pozițiile și declarațiile repre
zentanților F.N.E. din Vietnamul 
de sud și guvernul R. D. Viet
nam arată că este posibilă găsi
rea soluției pe calea convorbiri
lor.

Arătînd că sînt nu numai ne
cesare, dar și posibile eforturile 
comune ale tuturor forțelor pro
gresiste iubitoare de pace, pen
tru a se exercita o influență po
zitivă asupra dezvoltării relațiilor 
internaționale, I. B. Tito a spus 
că în vederea atingerii acestor 
țeluri se creează condiții pentru 
ținerea unei conferințe la cel mai 
înalt nivel a reprezentaților ță
rilor neangajate și iubitoare de 
pace.

Forțele patriotice din Viet
namul de sud au atacat joi 
dimineața cu rachete și mor- 
tiere aeroportul Tan Son 
Nhut din apropierea Saigonu- 
lui, relatează agenția ASSO
CIATED PRESS. In perime
trul aeroportului au căzut 15 
rachete lansate de patrioți. 
S-au înregistrat daune mate
riale și umane. Atacul asupra 
aeroportului Tan Son Nhut a 
avut loc în ciuda așa-numite- 
lor operațiuni de curățire ini
țiate în ultimele două săptă- 
mîni de forțele militare ame- 
ricano-saigoneze.

BIBMANIA : Institutul tehnologic din Rangoon

Guvernul suedez condamnă 
aspru intervenția S. U. A. 

in Vietnam

Rechizitoriul
lui Woods

AMMAN 21 (Agerpres). — For
țele izraeliene au traversat Ior
danul și au pătruns joi pe terito
riul iordanian în mai multe 
puncte, transmite A.F.P. Un co
municat publicat la Amman pre
ciza că atacul izraelian s-a des
fășurat pe o lungime de 110 ki
lometri în valea rîului Iordan și 
că trupele iordaniene au angajat 
lupte grele cu forțele izraeliene. 
Joi după-amiază „trupele izrae
liene au început să se replieze în 
urma bombardamentului forțelor 
iordaniene șl a pierderilor sufe
rite în oameni și materiale", se 
arăta în comunicatul iordanian.

Un purtător de cuvînt militar 
de la Amman, anunță A.F.P., a
menționat că retragerea forțelor 
izraeliene a început la ora 12,25

PARIS : Imagine din timpul puternicei demonstrații împotriva războiului din 
Vietnam, desfășurată zilele trecute

Parlamentul suedez a în
ceput joi obișnuita sa dezba
tere anuală de politică exter
nă. Ministrul de externe 
Nilsson Torsten a dat citire 
unei ample declarații guver
namentale în care au fost 
examinate diverse aspecte ale 
politicii externe a Suediei. 
Declarația consideră că gu
vernul american „își asumă o 
grea răspundere atunci cînd 
refuză să folosească posibili
tățile de a se ajunge la tra-

„Un război 
imoral și 

ilegal"
Nouă soldați americani, os

tili războiului din Vietnam, 
cărora autoritățile franceze 
le-au acordat autorizație de 
ședere și permisiunea de a 
iucra în Franța, au ținut o con
ferință de presă la Paris. Ex- 
plicînd dezertarea lor prin fap
tul că se opun războiului dus 
de S.U.A. în Vietnam, ei au 
declarata .„Acest . război este 
imoral, nejust șl ilegal".

Acesta este cel mai mare 
grup de militari americani 
care a cerat permisiunea 
să se stabilească în Franța. 
Militarii americani au ară
tat că ei se alătură mul
tor altor tineri americani care 
refuză îndeplinirea obliga
țiilor lor militare, deoarece 
dezaprobă războiul dus de 
S.U.A. în Vietnam.

tative, prin neacceptarea în
cetării bombardamentelor a- 
supra Vietnamului de nord-și 
desfășurarea unei politici cu 
consecințe tot mai devasta
toare". Guvernul suedez res
pinge argumentele obișnuite 
ale propagandei americane, 
în declarație se vorbește des
pre „nemulțumirea justificată 
față de dictatura de la Saigon 
care a contribuit la crearea 
Frontului Național de Elibe
rare".
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Sfîrșitul Iui februarie și pri
ma jumătate a lui martie au 
marcat o perioadă de vîrf în 
mișcarea revendicativă a stu
denților italieni. La Milano, 
Genova, Veneția și în alte o- 
rașe, dar, in primul rînd la 
Roma, studenții au ocupat fa
cultățile, au organizat mitin
guri și demonstrații în spriji
nul democratizării învățămîn- 
tului. In cursul acestor acțiuni 
s-au produs violente ciocniri 
cu poliția, în urma cărora s-au 
înregistrat sute de răniți și 
au fost operate sute de ares
tări.

Corespondentul din Roma al 
ziarului LE FIGARO aprecia 
că în perioada respectivă uni
versitățile italiene au fost 
transformate în „adevărate 
cîmpuri de bătălie". Zilele 
trecute, cînd totul părea rein
trat în normal, agitațiile stu
dențești au cunoscut o violen
tă recrudescență. De astă dată 
ciocnirile au început între di
ferite grupuri de studenți. 
Esența noilor tulburări a ră
mas însă aceeași, întrucît în

fruntarea s-a produs între 
studenții aparținind păturilor 
sărace, care au inițiat întreaga 
luptă revendicativă din me
diul universitar, pe de o parte, 
și studenții provenind din lu

Nemulțumirile studenților au 
drept cauză esențială deficien
țele sistemului de invățămint 
superior din Italia. In primul 
rînd, e vorba de o acută lipsă 
de cadre didactice. La cei

de pildă, există săli de studii 
doar pentru 1458 de studenți 
în timp ce numărul total este 
de 7927. O altă deficiență a 
actualului sistem o constituie 
numărul infim de burse : cir
ca 5000 pe întreaga țară, ceea 
ce înseamnă că la 100 de stu
denți revine o singură bursă. 
Or, cum majoritatea din cei 
500 000 provin din păturile 
sărace, lipsa de susținere ma

DIN NOU FRĂMINTĂRI IN
UNIVERSITĂȚILE ITALIENE

mea bogătașilor, pe de altă 
parte (aceștia din urmă pre- 
zentîndu-se drept apărători ai 
actualei stări de lucruri). LA 
LIBRE BELGIQUE aprecia că 
noile incidente au fost „cele 
mai violente cunoscute de uni
versitate de la 1 martie încoa
ce", și că ele au constituit o 
prelungire a mișcării revendi 
cative începută cu luni în 
urmă.

5i)0 000 de studenți din țară 
există numai 10.000 de uni
versitari, iar dintre aceștia 
doar 2.800 sînt profesori pur- 
tînd în mod oficial acest titlu. 
Există cazuri cînd la 320 de 
studenți există un singur pro
fesor ajutat de cîțiva asistenți 
voluntari.

Lipsesc, totodată, și localuri
le necesare. La Facultatea de 
litere și filozofie din Roma.

terială din partea statului pro
voacă acestor studenți greutăți 
dintre cele mai mari.

Observatorii din capitala 
Italiei au apreciat la unison 
că lupta studenților nu a avut 
doar caracter revendicativ, ci 
și politic. Corespondentul zia
rului LA LIBRE BELGIQUE, 
de exemplu, scria că frămîn- 
tările studenților din Italia „au 
luat repede un caracter poli-
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tic". Studenții au condamnat 
agresiunea americană în Viet
nam, au criticat anumite as
pecte ale politicii guvernului 
și, în primul rînd, tergiversa
rea problemei reformei univer
sitare.

Este vorba de un proiect e- 
laborat de guvern încă din 
primăvara anului 1965. Dar, 
după doi ani de zile, Camera 
n-a aprobat decît 8 din cele 37 
de articole pe care le conți
ne. Dacă se merge tot așa, au 
arătat pe bună dreptate stu
denții. vor trece mulți ani de 
aici înainte pînă se va ajunge 
la aplicarea reformei. Insă 
chiar în cazul cînd reforma 
proiectată s-ar pune imediat 
în aplicare, ea n-ar înlătura 
întrutotul deficiențele semna
late. După cum scria, IL 
MESSAGERO, prevederile pro
iectului „sînt insuficiente pen
tru a rezolva problema mo
dernizării școlii italiene".

Luîndu-se in considerare 
experiența ultimelor săptă- 
mîni, în cercurile politice din 
Roma se consideră că frămîn- 
tările studențești se pot rein- 
tensifica oricînd, atîta vreme 
cît mobilurile care le-au de
clanșat persistă.

ION D. GOIA
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0 statistică O.N.U. despre 
dezvoltarea economiei 

țărilor socialiste
Intr-un studiu a- 

supra situației econo
mice din Europa în 
1967, dat publicității 
de Secretariatul Co
misiei economice a 
O.N.U. pentru Eu
ropa, se arată, prin
tre altele, că dezvol
tarea economică în 
țările socialiste de pe 
acest continent a con
tinuat în ritm rapid 
în cursul anului tre
cut. „In majoritatea 
țărilor din Europa 
răsăriteană, inclusiv 
în Uniunea Sovietică,

se arată în studiu, 
dezvoltarea industriei 
s-a accelerat și mai 
mult în comparație 
cu 1966. Pentru în
treagă această zonă 
indicele a crescut cu 
aproape 9,5 la sută. 
Această cifră întrece 
nu numai indicele din 
1966, ci este al doi
lea ca mărime pentru 
întregul deceniu al 
șaptelea. Productivita
tea muncii, care în 
ultimii ani creștea în 
medie cu 4,5 la sută, 
a sporit cu 7 la sută.

în același timp, a- 
proape în toate țările 
sarcinile planurilor a- 
nuale în această pri
vință au fost depășite. 
Ritmul cel mai înalt 
de dezvoltare indus
trială se constată în 
România și Bulgaria".

Studiul acordă o 
deosebită atenție 
„Progresului conside
rabil în domeniul ri
dicării nivelului de 
trai al populației din 
această regiune". BELGIA : Aspect de la Salonul vacanței, recent deschis la Bruxelles

Tele- 
anchete

B.B.C. a întreprins o an
chetă printre locuitorii insu
lelor britanice. N-a fost unul 
din obișnuitele sondaje pe 
teme electorale care tulbură 
liniștea englezilor căci onora
bila instituție nu prea se a- 
mestecă în treburile diverselor 
Gallupuri. Ancheta a avut un 
subiect inofensiv : televiziu
nea. Din cele transmise de a- 
gențiile de presă reiese că 
„englezii petrec cea mai mare 
parte a timpului lor liber în 
fața televizoarelor". O decla
rație a lordului Hill, preșe
dintele B.B.C., a făcut cunos
cut faptul că peste 20 000 000 
de persoane (din populația de 
54 000 000 a Angliei) își con
sumă ceasurile de noapte, cu 
regularitate, privind micul e- 
cran. Un calcul sumar arată 
că fiecare televizor funcțio
nează cel puțin patru ore pe 
zi. Specialiștii constată că te
leviziunea a încetat de a mai 
fi un simplu divertisment, pă- 
trunzînd adine în viața fami
liilor insulare. „Televiziunea 
nu mai poate fi exclusă din 
activitatea de educație, așa 
cum nu au mai putut fi ex
cluse cărțile după apariția ti
parului" — remarca lordul 
Hill.

Din paginile cotidianului 
PARIS JOUR am aflat despre 
un sondaj similar întreprins 
dincolo de Canalul Minecii, 
in Franța. Deși ziarul nu o- 
ferea cifre, concluziile sale 
reflectă același fenomen ca și 
cel din Anglia : majoritatea 
familiilor franceze își petrec 
serile în fața televizoarelor. 
Timpul lor liber este astfel 
utilizat în mod uniform, fără 
variații deosebite, ceea ce face 
ca asupra vieții de familie 
să planeze o oarecare mono
tonie. Autorii anchetei nu a- 
flaseră despre domnul Felix 
Laurent, om ajuns la vîrsta 
de 53 de ani. Acest fabricant 
de țesături și-a luat din casă 
televizorul și într-o după- 
amiază a pornit cu el în bra
țe către Turnul Eiffel. Era 
ora 17 cînd a urcat pînă Ia 
primul etai al turnului. S-a 
instalat lingă o balustradă 
și... a azvîrlit în vid televizo
rul. într-o clipă n-au mai ră
mas decît resturile aparatului.

Printr-un adevărat miracol 
nici un trecător nu a fost lo
vit de televizor. Transportat 
de urgență la circumscripția 
de poliție cea mai apropiată, 
domnul Felix Laurent a măr
turisit că ajunsese la dispera
re. Televiziunea îi răpise li
niștea. îi tulburase existența, 
alungind armonia din familia 
sa. Programele de proastă ca
litate îl exasperaseră. N-a gă
sit altă ieșire din impas decît 
prin... distrugerea televizoru
lui. A făcut-o în public pen
tru a atrage atenția asupra 
soartei nefericite a unor tele
spectatori.

Păcat că de multe ori an
chetele despre răspindirea te
leviziunii ocolesc. deliberat 
sau nu, acest subiect nevral
gic. Poate n-ar fi tocmai lip
sit de interes să aflăm, de pil
dă, numărul telespectatorilor 
neurastenizați de mediocrita
tea unor programe vizionate 
pe micul ecran...

M. RAMURĂ

Cîntecul de lebădă al președintelui Băncii Naționale Mondiale, 
George Woods, care la sfîrșitul acestei luni urmează să cedeze locul 
fostului ministru al apărării al S.U.A. Robert Mc Namara, a atras 
atenția prin realismul său. Adresîndu-se Conferinței Naționale ame
ricane pentru dezvoltare, G. Woods a rostit recent un adevărat 
rechizitoriu : „Ajutorul acordat de țările bogate urmărește în special 
promovarea propriilor lor interese pe termen scurt... La ora actuală 
principalele țări care furnizează ajutoare prevăd suficient ca să irite 
parlamentele lor, dar nu alocă nici pe departe destul ca să promoveze 
o dezvoltare economică viguroasă". El a apreciat că din 1961 credi
tele acordate de țările occidentale s-au menținut la același nivel, în 
timp ce produsul lor național brut a sporit considerabil. El a adăugat 
că „este de asemenea, necesar un efort mai eficace în direcția dez
voltării din partea țărilor rămase în urmă". Dacă dl. Woods ar fi 
aplicat în practică această orientare cît timp a stat în fruntea puter
nicului organism bancar care dispune de mari resurse, contribuția sa 
n-ar fi trecut, desigur, neobservată; dar chiar la capătul mandatului, 
o asemenea luare de atitudine prezintă interes, indiferent dacă succe
sorul va ține sau nu seama de ea. Acest interes este direct legat de 
momentul cînd declarația a fost făcută: Conferința Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare de la New Delhi a intrat în faza hotă- 
ritoare și în întreaga lume se așteaptă rezultatele ei, pentru a aprecia 
in practică în ce măsură a îndreptățit speranțele de a contribui la 
dezvoltarea statelor care și-au dobîndit recent independența. Acum 
au loc dezbateri majore pentru stabilirea condițiilor de export, astfel 
îneît țările în curs de dezvoltare să nu mai fie dezavantajate, asupra 
problemelor alimentare ale lumii, asupra folosirii raționale a materii
lor prime etc, etc, într-un cuvînt, să ia în considerare elaborarea 
„elementelor politice de bază", cu prevederi speciale pentru produsele 
principale. Discuțiile cu caracter tehnic din comisiile U.N.C.T.A.D. 
depășesc cadrul relativ limitat al participanților și ele iau o amploare 
care afectează înseși principiile și bazele unor relații și schimburi 
economice, echitabile și sănătoase pe plan mondial.

Z. FLOREA

Reuniune a tineretului 

la Praga
FRAGA 21 (Agerpres). — In 

Palatul Congreselor din Praga a 
avut loc o întâlnire a reprezen
tanților tineretului cehoslovac cu 
vechi membri de partid și re
prezentanți de frunte ai vieții 
obștești din Cehoslovacia. Des
chizând întîlnirea, lozef Smrkov- 
sky, membru al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, ministrul econo
miei forestiere și gospodăririi a- 
pelor, a subliniat că tineretul 
trebuie să participe la înfăptui
rea ideilor care preocupă în pre
zent poporul. Peste aproximativ 
zece zile, a arătat el, va fi su
pus dezbaterii întregului popor 
Programul de acțiune al P.C. din 
Cehoslovacia. Reprezentanți ai 
vieții politice și obștești din 
R.S.C. au răspuns întrebărilor 
puse de tineret.

PRAGA 21 (Agerpres). — A- 
genția C.T.K. transmite : Guver
nul R. S. Cehoslovace a discu
tat în cadrul unei ședințe prin
cipiile perfecționării activității 
sale și a organelor guvernului, 
în lumina hotărîrilor plenarelor

din decembrie și ianuarie ale 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

A fost discutată, de asemenea, 
informarea cu privire la situația 
lucrărilor pentru pregătirea prin
cipiilor legii cu privire la rea
bilitare pe cale juridică și a 
împuternicit Ministerul Justiției 
să încheie urgent aceste lucrări.

PRAGA 21 (Agerpres). — 
După cum anunță agit C.T.K., 
la Praga au început joi lucrările 
plenarei Consiliului Central al 
Sindicatelor din Cehoslovacia, la 
care au fost discutate probleme 
legate de sarcinile sindicatelor 
în lumina rezoluțiilor ultimelor 
plenare ale C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.

Plenara C.C.S. a hotărît să 
nu primească demisia lui Miros
lav Pastyrik și să-l îndepărteze 
din funcția de președinte al 
C.C.S. și din cea de membru al 
Prezidiului și Secretariatului 
C.C.S. Plenara a aprobat demi
sia secretarilor C.C.S., B. Ko- 
zelka și V. Pasek. Plenara a ales 
în funcția de președinte al 
C.C.S. pe Karel Polacek.
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• PLENARA Conferinței Na
țiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare de fa Delhi a ales 
joi noul Birou pentru comerț 
și dezvoltare, organism perma
nent al UNCTAD. Biroul este 
compus din reprezentanții a 55 
de țări între care și România, 
aleși în unanimitate după prin
cipiul grupării regionale. Din 
partea grupului țărilor socia
liste, prezente la conferință, au 
fost alese în acest organism 
R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. P. Ungară, R. P. 
Polonă, Republica Socialistă 
România și U.R.S.S.

• ÎN URMA TRATATIVE
LOR purtate la Copenhaga de 
o delegație comercială română 
a fost semnat protocolul privind 
listele de mărfuri pe 1988, în 
cadrul acordului comercial pe 
termen lung 1966—1970 între Re
publica Socialistă România și 
regatul Danemarcei. Protocolul 
încheiat prevede o sporire cu 
circa 20 la sută a schimburilor 
dintre cele; două țări.

La 20 martie a.c., Alteța 
Sa Seicul Jaberial al Ahmed al 
Jaber, prinț moștenitor și 
prim-ministru al Statului Ku
weit, a primit în audiență de 
prezentare pe ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în Kuweit, dr. Iacob Ionașcu.

Cu această ocazie a avut 
loc o convorbire cordială.

• LA DJAKARTA, s-a des
chis joi sesiunea Congresului 
Consultativ Popular. Congresul 
va discuta între altele, numirea 
generalului Suharto actualul 
președinte ad-interim, în postul 
de președinte al Indoneziei ; a- 
mînarea cu cinci ani a alegeri

lor generale, stabilite pen
tru anul 1968. în cu
vîntul de deschidere a se
siunii congresului, generalul 
Suharto a spus că fostul preșe- 
dintre Sukarno, care în prezent 
este bolnav, va fi deferit jus
tiției.

Vizita lui T. Jivkov 
în Turcia

In cadrul vizitei pe care o 
face în Turcia, Todor Jivkov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P, Bulgaria, a făcut 
o vizită președintelui Turciei, 
Cevdet Sunay.
• ORGANELE SECURITĂȚII 

de stat și armata din Republica 
Populară a Yemenului de Sud 
(R.P.Y.S.) au lichidat miercuri 
o tentativă de lovitură de stat, 
a declarat într-o cuvîntare ra
diodifuzată președintele Qahtan 
Al-Shaabi, relatează agențiile 
de presă. Interdicțiile de circu
lație impuse miercuri de auto
rități au fost ridicate. Preșe
dintele Rpys a declarat, de 
asemenea, că armata de elibe
rare națională deține controlul 
asupra situației din țară. Shaabi 
a cerut populației să mențină 
calmul. Postul de radio Aden 
a transmis un comunicat în care 
se menționează că toate portu
rile, aeroporturile și frontierele 
Yemenului continuă să rămînă 
închise.

• LA 21 MARTIE, în Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul 
artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-208“. Satelitul este destinat 
explorărilor in spațiul cosmic
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